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ส่วนท่ี 1 – หน้า 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

PTG มุ่งมั่นและทุ่มเทในการเป็นผู้น าด้านการบริการครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม
ของลูกค้ามากขึ้น เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ควบคู่กับการสร้างเสริมสังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึด
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ท าให้ในปี 2562 ที่ผ่านมาพีทีจีได้รับรางวัลจากงาน ASEAN Business Awards ถึง 3 รางวัล โดย
เป็นรางวัลระดับภูมิภาค 1 รางวัล และระดับประเทศอีก 2 รางวัล นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ซึ่งจัดท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน 

นอกจากน้ี พีทีจียังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นประจ าปี 2562” จากสภาหอการค้าไทย รวมถึงการได้รับ
การรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แสดงให้เห็นถึงความยึด
มั่นในการด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้า ด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมต่อคู่ค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา โดย PTG มี
วิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ และมีพันธกิจในการด าเนินงานดังน้ี 

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งคู่ค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน 
2. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และบูรณาการเรื่องการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร

และคู่ค้าทุกคน 
3. มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
อีกทั้ง PTG มีนโยบายในการปลูกฝังวัฒนธรรม “วิถีแห่ง PTG (PTG Way)” เพื่อเป็นหลักการ แนวความคิด และพื้นฐานในการ
ขับเคลื่อนพฤติกรรมการท างานของคนในองค์กรสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยพีทีจีมีค่านิยม (Values) 4 ประการ ดังน้ี  

1. Customer Service  
การแสดงออกถึงความพยายามที่จะรับฟังและเข้าใจลูกค้า (ท้ังภายในและภายนอกองค์กร) การรับรู้ถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้ารวมทั้งความพยายามที่จะตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. Team Work   
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการท างาน      
การแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม 

3. Integrity & Ethics   
ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการท างาน รวมทั้งการผลักดันให้
สมาชิกในทีมเคร่งครัดต่อหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบของบริษัท 

4. Continuous Improvement  
การคิดหาวิธีการที่จะพัฒนา และประยุกต์ใช้ระบบงาน กระบวนการ และขั้นตอนใหม่ๆ แทนที่ระบบงานกระบวนการ 
หรือข้ันตอนการท างานปัจจุบัน เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้น าด้านบริการครบวงจรของประเทศ PTG มีการก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์กร โดยมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรจะมีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ าเมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะการณ์
แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยรายละเอียดสามารถอ่านได้ใน “ทิศทางพัฒนากิจการ” หน้า 10 
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ส่วนท่ี 1 – หน้า 2 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2562 
 บริษัทได้รับรางวัลในงาน SET Awards 2562 จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding 

Investor Relations Awards) มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 
และได้รับคัดเลือกอยู่ในรายช่ือ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Environmental, Social and Governance: ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

 บริษัทได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล จากงาน ASEAN Business Awards (ABA) 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Business & Investment Summit (ABIS) 2019 จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน 
(ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยรางวัลทั้งที่บริษัทได้รับ ได้แก่ 

o รางวัลประเภทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียน หรือ The Winner Under the Category of 17 
Priority Integration Sectors: Energy (Large-Tier) 

o รางวัลส าหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ The Country Winner, Skills 
Development (Large-Tier) 

o รางวัลส าหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน หรือ The Country Winner, Sustainable Social 
Enterprise (Large-Tier) 

 บริษัทได้รับรางวัล Kaizen Awards จากงานประกาศรางวัล Thailand Kaizen Awards 2019 ในวันที่ 30 สิงหาคม 
2562 ที่ผ่านมา 2 รางวัล ได้แก่ “Golden Award” จากทีม “Intension 3D” ซึ่งเป็นทีมจากฝ่ายปฏิบัติการคลังน้ ามัน 
ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทค ด้วยผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Stock น้ ามันเครื่องที่คลังและ
สถานีบริการ” ซึ่งเข้าประกวดในประเภท Service Kaizen และ “Silver Award” จากทีม “Lift Gear Team” ทีมจาก
ฝ่ายโลจิสติกส์ ด้วยผลงาน “ลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากการยกเกียร์รถบรรทุก” ซึ่งประกวดในประเภท Genba Kaizen โดย
ผลงานท่ีได้รับรางวัลเหล่านี้จะถูกน ามาพัฒนาการบริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ใน
บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากัด จากจ านวน 314,999 หุ้น หรือร้อยละ 69.99 เป็นจ านวน 449,999 หุ้น หรือร้อยละ 
99.99 เพื่อให้สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 

 บริษัทเปิดตัวบัตร PT Max Card รูปแบบใหม่ท่ีสามารถมอบสทิธิประโยชน์ และตอบสนอง Lifestyle ให้กับลูกค้าได้รอบ
ด้านมากยิ่งขึ้น โดยนอกจากจะสามารถสะสมคะแนนจากการใช้บริการภายใต้ธุรกิจในเครือบริษัทแล้ว ลูกค้ายังสามารถ
สะสมคะแนน แลกรับส่วนลดและของรางวัลกับบริษัทในเครือพันธมิตรกว่า 100 แบรนด์สินค้า และสามารถโอนคะแนน
ระหว่างกันกับบัตรสมาชิกอื่นได้อีกด้วย โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน ไม่
เพียงแต่ให้บริการภายใต้ธุรกิจในเครือบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ PT ในวงกว้างมากยิ่งข้ึน โดย
มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสมาชิกบัตร PT Max Card จาก 12.6 ล้านสมาชิกในปี 2562 เป็น 20 ล้านสมาชิกในปี 2565 

 บริษัทเปิดให้บริการจ าหน่ายน้ ามันดีเซล B20 ในสถานีบริการน้ ามัน PT สาขาเขาย้อย 2 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นสาขา
แรก เพื่อส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่า
โดยสารสาธารณะ สนองนโยบายภาครัฐท่ีต้องการสนับสนุนเกษตรกรซึ่งประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ าเนื่องจากผลผลิต
ปาล์มที่ล้นตลาด จากจุดแข็งของบริษัทท่ีมีสถานีบริการที่ครอบคลุม และฐานลูกค้าบัตรสมาชิกที่เป็นรถขนส่งเชิงพาณิชย์ 
ท าให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการน้ ามนัดีเซล B20 ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพ่ิมทางเลือก และการให้บริการแก่ลูกค้าให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ณ ปัจจุบัน B20 ท่ีเปิดให้บริการมีทั้งหมด 807 สาขา 

 บริษัทเปิดตัว “บริการกรุงศรีอยู่นี่นะ” รับฝากและถอนเงินบัญชีธนาคารกรุงศรีในร้านสะดวกซื้อ Max Mart โดยลูกค้า
สามารถท าธุรกรรมฝากเงินได้ง่ายๆ เพียงมีเลขบัญชีธนาคารกรุงศรีและบัตรประชาชน นอกจากนี้            ยังสามารถ
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ถอนเงินจากบัตรกรุงศรี เดบิต/เอทีเอ็ม รวมถึงบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี เหมือนท าธุรกรรมผ่าน ATM เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้กับลูกค้าในสถานีบริการน้ ามัน PT ที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. 

 บริษัทท าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 1,400 ล้านบาท อายุ 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.63 เพื่อทดแทน
หุ้นกู้เดิมที่ครบก าหนดมูลค่า 1,700 ล้านบาท 

ปี 2561 
 บริษัทได้อนุมัติให้ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท จิตรมาส 

แคเทอริ่ง จ ากัด (“JTC”) จ านวน 315,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 69.99 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด โดยบริษัท จิตรมาส 
แคเทอริ่ง จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งการผลิตอาหารส าเร็จรูปประเภท Chilled Food, Frozen 
Food และการให้บริการจัดแคเทอริ่งให้กับโรงแรมช้ันน า เป็นต้น ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต และเพื่อสนันสนุนการเติบโตและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครือข่ายของบริษัทให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (“BAFS”) และจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท บีพีทีจี จ ากัด (“BPTG”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด เพื่อประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันบริเวณท่อขนส่ง
น้ ามันไปทางภาคเหนือของบริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด (“FPT”) เบื้องต้นวางแผนพัฒนาที่ดินใกล้คลังน้ ามันและ
แนวท่อน้ ามัน จ านวน 3 แห่ง คือ จังหวัดพิจิตร ล าปาง และ ก าแพงเพชร 

 บริษัทได้รับรางวัล Kaizen Awards จากงานประกาศรางวัล Thailand Kaizen Awards 2018 ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2561 ที่ผ่าน 2 รางวัล ได้แก่ “Golden Award” จากทีม “Color Swap” ซึ่งเป็นทีมจากส่วนสถานีบริการ ด้วยผลงาน 
“ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพครีมวัดน้ า” ซึ่งเข้าประกวดในประเภท Kaizen Innovation และ “Silver Award” 
จากทีม “Digital Man” ทีมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับฝ่ายสถานีบริการ ด้วยผลงาน “ลดเวลาในการออก
ใบก ากับภาษี” ซึ่งประกวดในประเภท Kaizen for Office โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะถูกน ามาพัฒนาการ
บริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป  

 บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ าปี 2561 จากการเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมนวัตกรรมยอดเยี่ยม จัด
ขึ้นโดยกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยรางวัลนี้จะมอบ
ให้แก่องค์กรที่เป็นผู้น าด้านนวัตกรรม มีกลยุทธ์ โครงสร้าง และแผนพัฒนาองค์กรทั้งในด้านทรัพยากรและบุคคลกรทีเ่ปน็
นวัตกรรม 

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าร่วมทุนกับ นายวุฒิชัย ปรีพุทธรัตน์ เพื่อจัดตั้งบริษัท อินโนลิเจนท์ 
ออโตเมช่ัน จ ากัด (“INA”) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5.50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด ทั้งนี้ ไอเอ็นเอถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในการบริหารและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาจาก
การให้บริการภายในสถานีบริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานีบริการได้อย่างรวดเร็ว และ
แม่นย ามากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน จัดโดย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆมิติ ทั้ง 
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ บริษัทเน้นการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการ  
ที่ดี การบริหารความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ
ยังคงมุ่งพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด (“PTGGE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท เข้าซื้อหุ้นท้ังหมดของ บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด (“IGE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง PTGGE และ 
บริษัท เอี่ยมบูรพา จ ากัด (“EBP”)  ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดย PTGGE ถือ
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หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจากกากมันส าปะหลัง 
ซึ่งภายหลังการศึกษาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง PTGGE และ EBP ท าให้ได้ข้อสรุปว่า เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจาก
มันส าปะหลังยังไม่มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ในระยะเวลานี้ ประกอบกับเครื่องจักรที่น ามาใช้
ด าเนินธุรกิจตามโครงการนี้อาจมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาในอนาคต ดังนั้นจึงให้ยกเลิกสัญญาร่วมทุนและสัญญาที่
เกี่ยวข้องโครงการนี้กับ EBP และให้ PTGGE เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ IGE จาก EBP จ านวน 400,000 หุ้น รวมเป็นราคา 
5.80 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทอยู่ในช้ันตอนของการศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลที่มีความเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจตามโครงการนี้และสามารถให้อัตราผลตอบแทนท่ีดีกว่า 

 
ปี 2560 

 บริษัทด าเนินการให้บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด (“IGE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงนามข้อตกลงการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากมันส าปะหลังกับบริษัท ซัปโปโร โฮลดิ้ง จ ากัด โดยเทคโนโลยีที่ใช้นี้จะช่วยย่อย
แป้งที่เหลือในกากมันส าปะหลังให้สามารถน ามาผลิตเป็นน้ าตาล และเข้าสู่กระบวนการหมักให้เป็นเอทานอล ซึ่งเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ให้สูงขึ้น และเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเอทานอลของประเทศไทย เพื่อการ
ใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าร่วมทุนกับบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด (“PRO TRUCK”) เพื่อประกอบ
กิจการศูนย์บริการ และซ่อมบ ารุงครบวงจรส าหรับรถบรรทุก (Truck Service Center) โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้าน
บาท จ านวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นเป็นจ านวน 400,000 หุ้น หรือร้อยละ 40.00 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ปัจจุบัน PRO TRUCK เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ 
PRO TRUCK มีแผนการขยายสาขาทั้งใน และนอกสถานีบริการพีที ไม่น้อยกว่า 100 สาขา ภายในปี 2565 นอกจากนี้ 
PRO TRUCK มีการเปิดตัวสาขาแรกท่ีสถานีบริการ PT อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด (PTGGE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จ ากัด (“PP5”) ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีก 3 ฝ่าย คือ นางสาวเล็ก แซ่เจา 
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด (“P&C”) และบริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากัด (“SBANG”) เพื่อประกอบ
ธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จ านวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นเป็นจ านวน 1,530,000 หุ้น หรือร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท จี เอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด (“GFA”) จ านวน 29,350 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6,985 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด โดย GFA ด าเนินธุรกิจด้านอาหารและ
เครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายทางการค้า Coffee World, Cream & Fudge, New York 5th Av. Deli, และ Thai Chef 
Express ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการขยายธุรกิจด้าน
อาหารและเครื่องดื่มในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการ PT เช่น ห้างสรรพสินค้าช้ันน า คอมมูนิตี้มอลล์ สนามบิน ทั้ง
ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อน าเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าให้
ครอบคลุมมากข้ึน 

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าร่วมทุนกับบริษัท ออโต้แบคส์ เซเว่น จ ากัด (“AUTOBACS”) ซึ่ง
เป็นบริษัทจดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงทุนในบริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จ ากัด (“SIAM 
AUTOBACS”) เพื่อประกอบกิจการศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงส าหรับรถยนต์ โดยมีทุนจดทะเบียน 169.90 ล้านบาท 
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 15,989,998 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์ 1,000,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทถือหุ้น
เป็นจ านวน 6,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 38.26 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด โดย AUTOBACS เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในการ
ให้บริการด้านรถยนต์ที่มีมาตรฐานและครบวงจรจากประเทศญี่ปุ่น สามารถเติมเต็มการให้บริการที่มีคุณภาพระดับโลก
ให้แก่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย 
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 บริษัทได้อนุมัติให้บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด เข้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านการ
บริการ และการบริหารจัดการร้านกาแฟ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับกับเป้าหมายการขยาย
ธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทยในอนาคต นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงาน และสามารถสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของตนเองได้ 

 บริษัทท าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี และจ านวน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี เพื่อรองรับ
แผนการขยายธุรกิจตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท 

 บริษัทเปิดตัว PT Max Reward Application ซึ่งสามารถใช้งานได้ใน Smartphone และ Tablet ทั้งในระบบปฏิบัติการ 
IOS และ Android โดยวัตถุประสงค์ของการเปิดตัว Application ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้
บริการ สิทธิประโยชน์และข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็วจากบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถต้องสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุดและทั่วถึงมากขึ้น 

 คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ประจ าปี 2560 ส าหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์ 
ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงศักยภาพในการบริหารองค์กรที่โดดเด่นและมีคุณภาพ ซึ่งท าให้
บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

 บริษัทได้รับผลส ารวจจากการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2560 จัดท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทได้คะแนนผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”  

 บริษัทเข้ารับโล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการตัดสิน "โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 
ประจ าปี 2560" (ไทยเท่ท าดี วิถียั่งยืน) ผู้ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดความโปร่งใส และความซื่อสัตย์
สุจริต 
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1.3 การประกอบธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่  

1. ธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 

2. ธุรกิจจ าหน่ายแก๊ส LPG 

3. ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้า โดยเป็นกิจการขนส่งน้ าเช้ือเพลิงส าหรับสถานีบริการน้ ามัน PT และการ
บริหารสินค้าคงคลัง 

4. ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจผลิตจ าหน่ายไบโอดีเซลและน้ ามันปาล์มบริโภค  

5. ธุรกิจระบบการบริหารและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ 

6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

7. ธุรกิจให้ศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์ 

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                         บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 7 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 

 

กลุ่มธุรกิจน ำ้มัน

เชือ้เพลิง และธุรกิจ

ค้ำปลีก

กลุ่มธุรกิจจ ำหน่ำย

แก๊ส LPG

กลุ่มธุรกิจบริหำร

และจดักำรระบบ

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม

และอำหำร

กลุ่มธุรกิจ Auto 

Care Services

บริษัท ปิโตรเลียม

ไทยคอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด (PTC)

(99.99%)

บริษัท พีระมิด ออยล์

 จ ำกัด (PMO)

(99.98%)

บริษัท แอตลำส 

ออยล์ จ ำกัด (ATL)

(99.99%)

บริษัท โอลิมปัส 

ออยล์ จ ำกัด (OLP)

(25.00%)

บริษัท พีทจี ีกรีน 

เอ็นเนอยี จ ำกัด 

(PTGGE) (99.99%)

บริษัท พีพีพี กรีน 

คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

(PPP) (40.00%)

บริษัท เอ็มไพร์ 

เซอร์วิส โซลูช่ัน 

จ ำกัด (ESS) 

(60.00%)

บริษัท กำแฟพันธ์ุ

ไทย จ ำกัด (PUN)

(99.99%)

บริษัท สยำม 

ออโต้แบคส์ จ ำกัด 

(SAB) (38.26%)

บริษัท เอ็มไพร์ 

ออยล์ จ ำกัด (EPO)

 (99.98%)

บริษัท เอเวอร์เรสต์ 

ออยล์ จ ำกัด (EVO) 

(99.98%)

บริษัท บีพีทจี ีจ ำกัด 

(BPTG)

(59.99%)

บริษัท อินโนเทค 

กรีนเอ็นเนอยี 

จ ำกัด (IGE) 

(99.99%)

บริษัท อำม่ำ มำรีน 

จ ำกัด (มหำชน) 

(AMA) (24.00%)

บริษัท ขนส่งน ำ้มัน

ทำงท่อ จ ำกัด (FPT)

(9.55%)

บริษัท อินโนลิเจนท์

 ออโตเมช่ัน จ ำกัด 

(INA) (59.99%)

บริษัท จ ีเอฟ เอ 

คอร์ปอเรช่ัน 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(GFA) (99.99%)

บริษัท สำมมิตร พีทจีี

โปรทรัค โซลูชัน 

เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

(PTSC) (40.00%)

บริษัท แอนดสี 

ออยล์ จ ำกัด (AND)

(99.97%)

บริษัท แอลไพน์ 

ออยล์ จ ำกัด (APO)

(99.97%)

บริษัท พลังงำน

พัฒนำ 5 จ ำกัด 

(PP5) (51.00%)

บริษัท จติรมำส 

แคเทอร่ิง จ ำกัด 

(JTC) (99.99%)

                              
         PTG)

กลุ่มธุรกิจพลังงำน

ทดแทน
กลุ่มธุรกิจขนส่ง

บริษัท พีทจี ีโลจิ

สตกิส์ (PTGLG) 

(99.99%)

74
.9
9%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม 
 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
กลุ่มธุรกจิค้าส่งและค้าปลีกน้ ามนัเชื้อเพลิง 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากัด 
(มหาชน) (PTG) 
 

 ธุรกิจค้าส่งน้ ามันใหส้ถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่บริษัทในเครือเป็นผู้
บริหารงาน 
 ธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ 
 - ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษทัเพ่ือจ าหน่ายภายในสถานีบริการน้ ามันท่ี
ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัทเป็นผู้บริหาร 
   - ผู้ค้าน้ ามันรายอื่น 
   - ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทีต่้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนนิธุรกิจ 
 ธุรกิจการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ ามัน 

- 

บริษัท ปิโตรเลียมไทย 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (PTC) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงและแกส๊ LPG ตามมาตรา 11 
 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ ามันและสถานีบริการแกส๊ LPG 99.99% 

บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
(PMO) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 99.98% 

บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั 
(APO)  ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 99.97% 

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
(EPO)  ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 99.98% 

บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ 
จ ากัด (EVO)  ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 99.98% 

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั 
(AND) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 99.97% 

บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด 
(ATL) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 99.97% 

บริษัท บีพีทีจี จ ากัด  
(BPTG) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 59.99% 

กลุ่มธุรกจิจ าหน่ายแก๊ส LPG 

บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 
(OLP) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงและแกส๊ LPG ตามมาตรา 11 
25.00% และถือ

หุ้น 74.99% 
ผ่าน ATL 

กลุ่มบริษัทขนส่งและการจัดการคลังสินค้า 
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั
(PTGLG) 

 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
สินค้าทุกประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

99.99% 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั 
(AMA) 

 ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเลโดยเรือบรรทุกสินค้าเหลว 
และให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค้าเหลว 

ถือหุ้น 24.00% 
ผ่าน PTGLG 

บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ 
จ ากัด (FPT) 

 ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งน้ ามันทางท่อส าหรับน้ ามันอากาศยาน จากโรง
กลั่นน้ ามันบางจากถึงดอนเมือง ขนส่งน้ ามันภาคพื้นดิน (น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว
และน้ ามันเบนซิน) และบริการจ่ายน้ ามันทางรถยนต์ 

ถือหุ้น 9.55% 
ผ่าน PTGLG 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
กลุ่มธุรกจิพลังงานทดแทน 

บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี 
จ ากัด (PTGGE) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 
 การผลิต และ/หรือจ าหน่ายพลังงานทางเลือก 

99.99% 

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด (PPPGC) 

 ด าเนินธุรกิจด้านโรงสกัดน้ ามันปาล์ม โดยผลิต และจัดจ าหน่ายน้ ามนัปาล์ม
ดิบที่ได้จากการสกัด และธุรกิจดา้นโรงผลิตน้ ายางข้น และน้ ายางแปรรูป 
รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Bio-gas) จากของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต
น้ ามันปาลม์ดิบ และการแปรรูปน้ ายาง 

40.00% 

บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอ
ยี จ ากัด (IGE) 

 ประกอบกิจการผลติ และจ าหน่ายเอทานอล น้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากกาก
มันส าปะหลัง หรือแป้ง หรือผลติภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับแป้ง โรงงานผลติเอทา
นอล โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าทุกประเภท 

ถือหุ้น 99.99% 
ผ่าน PTGGE 

บริษัท พลังงานพัฒนา 5 
จ ากัด (PP5) 

 ประกอบกิจการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะ จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน 
พลังงานชีวมวลไฟฟ้าจากพลังงานน้ า พลังลม กังหันก๊าซ พลังงานหมุนเวียน 
และพลังงานทดแทนอ่ืนๆ รวมถึงการติดตั้งระบบส่งกระแสไฟฟ้าซึ่งส่งจาก
แหล่งผลิตไปยังระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ถือหุ้น 51.00% 
ผ่าน PTGGE 

กลุ่มธุรกจิบริหารและจัดการระบบ 

บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส 
โซลูช่ัน จ ากัด (ESS) 

 ประกอบธุรกิจระบบการบริหาร และจัดการอุปกรณ์ และเครื่องจักร รวมทั้ง
ให้บริการโปรแกรม ค าสั่ง และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว 60.00% 

บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโต
เมช่ัน จ ากัด (INA) 

 ประกอบกิจการบริหารจัดการ เครื่องควบคุมการท างานตู้จา่ยน้ ามันเชื้อเพลิง 
59.99% 

กลุ่มธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม 

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด
(PUN) 

 ประกอบธุรกิจจ าหน่าย กาแฟ ชา เครื่องดื่ม และอาหารภายใต้แบรนด์ 
“กาแฟพันธุ์ไทย”  

99.99% 

บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น 
(ไทยแลนด์) จ ากดั (GFA) 

 ประกอบธุรกิจจ าหน่าย กาแฟ ชา เครื่องดื่ม และอาหาร ภายใต้แบรนด์ 
Coffee World, Cream and Fudge, New York 5th Av. Deli, และ Thai 
Chef Express 

ถือหุ้น 99.99% 
ผ่าน PUN 

บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง 
จ ากัด (JTC) 

 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งอาหารปรุงส าเร็จ เบเกอรี่ เครื่องดื่ม อาหารแช่
แข็ง ผลไม้ และบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุอาหาร 

ถือหุ้น 99.99% 
ผ่าน PUN 

กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถยนต์และรถเชิงพาณิชย์ 
บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด 
(SAB) 

 ประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงส าหรับรถยนต์ (Car Service 
Center) ภายใต้แบรนด์ Autobacs 

38.26% 

บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค 
โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(PTSC) 

 ประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงส าหรับรถบรรทุกและรถเชิงพาณิชย์
ขนาดใหญ่ (Commercial Car Service Center) ภายใต้แบรนด์ PRO 
TRUCK  

40.00% 
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1.4 ทิศทางการพัฒนากิจการ 

ความท้าทาย และความผันผวนในระยะเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เช่น ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีผลกระทบระหว่างกัน 
สงครามที่เกิดจากการเมืองและการค้าทั่วโลก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งน าไปสู่ความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และวิวัฒนาการด้านการแพทย์ 
เป็นต้น จากตัวอย่างที่กล่าวมา แม้จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่
เช่นกัน  

ตลอด 32 ปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ไม่หยุดยั้งท่ีจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการด าเนินงาน
ให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการช่วยเหลือดูแลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนท่ีจะเติบโตไปด้วยกันกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยน าเครื่องมือการบริหารจัดการต่างๆ รวมทั้งแนวคิดนวัตกรรมในแต่ละด้าน เข้ามาปรับใช้
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อรักษาและต่อยอดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อัตราการเติบโตของผลประกอบการ 
รวมถึงความต่อเนื่องที่จะ “รู้จักรู้ใจใกล้ชิดลูกค้า” และการ “เข้าใจเข้าถึงกับพนักงาน”  

การเติบโตต่อยอดในธุรกิจกลุ่มต่างๆ ในปัจจุบัน การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ การสร้างและดูแลความผูกพันกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายให้เกิดความพึ่งพอใจอย่างต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีมา
ปรับใช้เชื่อมโยงสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับการบริการต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และการส่งเสรมิ
อาชีพให้สังคม เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์องค์กรที่มีแผนการด าเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา น าไปสู่ความแข็งแกร่งทางธุร กิจ 
เอกลักษณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณชน และภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและสังคมไทย  

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในแต่ละกลุม่ ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เล็งเห็นถึงโอกาส
จากรายละเอียดในบริบทของรูปแบบการด าเนินธุรกิจนั้นๆ การก้าวเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในโลกยุคใหม่ ควบคู่กับ
การประสานส่งเสริมเข้าสู่รูปแบบและภาพลักษณ์ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะหลอมรวมทุกๆ ธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เป็นภารกิจที่
ผู้บริหารได้มีการเตรียมตัวในปี 2562 เพื่อที่จะด าเนินการให้เป็นรูปธรรมในปี 2563 อย่างต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้างหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนใน
อนาคต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ โดยใช้หลักการพิจารณาเลือกเข้าสู่ธุ รกิจที่อยู่ใน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของโลกมากกว่า 1 ด้าน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันกับความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ จะที่ใช้จุด
แข็ง ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรในปัจจุบันส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จได้ 
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2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิงและธุรกิจค้าปลีก 

1.1) ธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง 

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และบริษัทย่อยจ าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะต่างๆ สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่ 

1.)  กลุ่มน้ ามันดีเซล ได้แก่ น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 และน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“น้ ามันดีเซล”) 

2.)  กลุ่มน้ ามันเบนซิน ได้แก่ น้ ามันเบนซินออกเทน 95 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10)                 
และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (E10) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “น้ ามันเบนซิน”) 

น้ ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นน้ ามันดเีซล เนื่องจากกลุ่มผูใ้ช้รถยนต์เพื่อการพาณชิย์เป็นกลุ่มลูกค้าหลักท้ังทางตรง
และทางอ้อมของบริษัท ปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงที่จ าหน่ายจึงสอดคล้องกับประเภทรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้น้ ามันดีเซล ทั้งนี้ บริษัทขยายธุรกิจเข้ามาในกรุงเทพ และปริมณฑลมากขึ้น ท าให้สัดส่วนการจ าหน่ายน้ ามันเบนซินเพิ่ม
มากขึ้นตามล าดับ 

สัดส่วนการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลและน้ ามนัเบนซิน 
 

 
ที่มา: บริษัท 

บริษัทด าเนินธุรกิจค้าน้ ามันเช้ือเพลิงภายใต้สถานีบริการ PT ใน 2 ลักษณะ คือ สถานีบริการน้ ามันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
(Company Owned Company Operated หรือ “สถานีบริการประเภท COCO”) โดยด าเนินการภายใต้ บริษัท ปิโตรเลียม
ไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (“PTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และสถานีบริการน้ ามันท่ีเป็นของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์จาก
บริษัท (Dealer Owned Dealer Operated หรือ “สถานีบริการน้ ามันประเภท DODO”) โดยสถานีบริการน้ ามันประเภท 
DODO จะรับซื้อน้ ามันมาจากบริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
แก่ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเหล่านี้ เช่น การออกแบบแปลนสถานี การลงทุน และการบริหารงาน โดยสัดส่วนการจ าหน่ายน้ ามัน
เบนซินและน้ ามันดีเซลในแต่ละสถานีบริการน้ ามัน จะแตกต่างไปตามลักษณะความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ ามันแต่ละแห่ง 
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นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ ามันมาตรา 10 ด าเนินธุรกิจค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ค้าน้ ามันรายอื่นและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการสั่งซื้อน้ ามันเป็นจ านวนมากในแต่ละครั้ง โดยอาจมีวัตถุประสงคใ์น
การสั่งซื้อที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้องการจ าหน่ายน้ ามันต่อให้กับผู้ค้าน้ ามันรายอื่น หรือต้องการจ าหน่ายน้ ามันให้กับผู้ใช้
น้ ามันรายย่อย หรือต้องการใช้น้ ามันในข้ันตอนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงของธุรกิจค้าน้ ามันเชื้อเพลิงแยกตามช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 
ที่มา: บริษัท 

 การจัดหาและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 

บริษัทสั่งซื้อน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์เป็นหลัก โดยในปี 2562 ปริมาณน้ ามันที่บริษัทซื้อจากโรงกลั่นน้ ามันไทย
ออยล์ คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 72 ของปริมาณการซื้อน้ ามันท้ังหมด ท าให้บริษัทได้รับเงื่อนไข และราคาจ าหน่ายน้ ามันจาก
โรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ดีกว่าข้อเสนอจากโรงกลั่นรายอื่น และผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการ
สั่งซื้อน้ ามันบางส่วนจากผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber ส าหรับในกรณีต่อไปนี้ 

1) การสั่งซื้อน้ ามันส าหรับจ าหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 
(ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ ามัน หรือจุด
กระจายน้ ามันในเขตภาคใต้ตอนล่าง บริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ได้ และการ
ขนส่งน้ ามันจากคลังน้ ามัน หรือจุดกระจายน้ ามันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า 

2) การสั่งซื้อน้ ามันส่วนที่เกินจากปริมาณที่บริษัทได้ตกลงซื้อขายไว้กับโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ในแต่ละเดือน บริษัท
อาจสั่งซื้อจากโรงกลั่นรายอื่นๆ หรือผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber ได้ หากเงื่อนไข และราคาจ าหน่ายน้ ามันของผูค้า้
น้ ามันประเภท Jobber ดีกว่าข้อเสนอที่บริษัทได้รับจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์อย่างมีนัยส าคัญหรือเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงเรื่องผู้ขายรายเดียว 

บริษัทได้ลงทุนคลังน้ ามันจ านวนมาก เพื่อใช้ในการจัดเก็บและส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงที่ขนส่งจากโรงกลัน่น้ ามันไทยออยลม์า
พักที่คลังน้ ามันแต่ละแห่ง ก่อนกระจายน้ ามันเช้ือเพลิงไปยังสถานีบริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ลูกค้าในธุรกิจค้าส่ง
น้ ามันเชื้อเพลิง และลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทมีคลังน้ ามันท้ังหมด 10 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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คลังน้ ามัน ความจุ (ล้านลิตร) 
1. คลังน้ ามันชุมพร จังหวัดชุมพร 26.54 
2. คลังน้ ามันแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 113.69 
3. คลังน้ ามันปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1/ 19.80 
4. คลังน้ ามันน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 4.46 
5. คลังน้ ามันล าปาง จังหวัดล าปาง 3.87 
6. คลังน้ ามันหนองแค จังหวัดสระบุรี 5.30 
7. คลังน้ ามันปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 12.52 
8. คลังน้ ามันพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 7.69 
9. คลังน้ ามันนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6.65 
10. คลังน้ ามันสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6.2 

รวมท้ังสิ้น 206.72 
หมายเหตุ : 1/ในอดีตบริษัทใช้คลังน้ ามันปากพนังเป็นจุดกระจายน้ ามันไปยังสถานีบริการน้ ามัน และกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 

(ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) แต่เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงในพื้นที่ดังกล่าวไม่สูงมาก 
จึงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคลังน้ ามัน บริษัทจึงหยุดใช้งานคลังน้ ามันปากพนัง อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต 
ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณมากเพียงพอ บริษัทอาจพิจารณาใช้คลังน้ ามันปากพนัง
เป็นจุดกระจายน้ ามันอีกครั้ง 

การที่บริษัทมีคลังน้ ามันเป็นจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บริษัทสามารถขนส่ง 
และส่งมอบน้ ามันให้กับลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประโยชน์ของคลัง
น้ ามันในเรื่องการขนส่ง และส่งมอบน้ ามันรวมถึงการด าเนินธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงมี ดังน้ี 

1) ระยะเวลาในการส่งมอบน้ ามันไม่นาน จึงสามารถตอบสนองความต้องการน้ ามันของสถานีบริการได้อย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากน้ ามันเช้ือเพลิงได้ขนส่งมาพักที่คลังน้ ามันของบริษัทแล้วเหลือเพียงแค่การส่งมอบน้ ามันเท่านั้นส่งผลให้
สถานีบริการแต่ละสถานีไม่จ าเป็นต้องส ารองปริมาณน้ ามันไว้สูงมาก 

2) ต้นทุนค่าขนส่งน้ ามันเฉลี่ยต่อลิตรต่ าจากการใช้รถพ่วงบรรทุกน้ ามันส าหรับขนส่งน้ ามันในระยะทางไกลร่วมกับ
การใช้รถสิบล้อบรรทุกน้ ามันส าหรับกระจายน้ ามันในระยะทางใกล้ 

3) บริษัทสามารถใช้คลังน้ ามันแต่ละแห่งเป็นส านักงานขาย เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ ามันของบริษัทคือ กลุ่มผู้ใช้น้ ามันที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO ซึ่งได้แก ่

1)  กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้า ซึ่งประกอบกิจการในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO หรือขนส่งสินค้าผ่านสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO เป็น
ประจ า 

2) กลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ ซึ่งพักอาศัยหรือท าการเกษตรอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO 

3)  กลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันซึ่งพักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานี
บริการน้ ามันประเภท COCO 
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บริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายน้ ามันให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพจึงมีการใช้น้ ามันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
บริษัทจึงเน้นการลงทุนสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO ที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนต่างๆหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก 

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามัน PT คือ บุคคล และนิติบุคคล
ที่มีความประสงค์ที่จะด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน ได้แก่  

1) ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายของผู้ค้าน้ ามันรายอื่น  
2) ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันท่ีไม่ได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน และ  
3) บุคคลและนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดิน และต้องการด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน โดยบุคคล และนิติบุคคล

เหล่านี้มีความสนใจในเง่ือนไขการเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท และมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจไปใน
ทิศทางเดียวกับบริษัท 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ ามันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย 

1)  ผู้ค้าส่งน้ ามันรายอื่น หมายถึง ผู้ค้าส่งน้ ามันที่สั่งซื้อน้ ามันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจ าหน่ายน้ ามันต่อให้กับผู้ค้า
น้ ามันรายอื่น หรือผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันอิสระ หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในธุรกิจ จึงมีการด าเนินธุรกิจในลักษณะพ่อค้าคนกลาง ซึ่งในธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเรียกผู้ค้าส่ง
น้ ามันลักษณะนี้ว่า Jobber (“ผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber”) 

2)  ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันอิสระ หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันขนาดเล็กที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
จ าหน่ายน้ ามันของผู้ค้าน้ ามันขนาดใหญ่ จึงอาจไม่มีเครื่องหมายการค้าแสดงภายในสถานีบริการน้ ามัน หรืออาจ
ใช้ตราสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการแสดงภายในสถานีบริการ 

3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในธุรกิจ เช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิง
ส าหรับเครื่องจักรกลต่างๆ ธุรกิจขนส่งที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ ธุรกิจการเกษตรที่ใช้น้ ามันส าหรับ
เครื่องมือทางการเกษตร และธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการผลิต เป็นต้น 

 ช่องทางจ าหน่าย 

บริษัทลงทุนเพิ่มสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางจ าหน่ายน้ ามันให้ครอบคลุมลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ท่ัวประเทศไทย ท้ังนี้ การลงทุนเพิ่มสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO เป็นไปได้หลาย
ลักษณะขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านการลงทุนสถานีบริการ โดย
บริษัทอาจจะลงทุนซื้อ หรือเช่าสถานีบริการน้ ามันที่เจ้าของสถานีบริการน้ ามันไม่ประสงค์ที่จะด าเนินกิจการต่อ โดย
พิจารณาจากเงื่อนไข และความต้องการของเจ้าของสินทรัพย์ เช่น ระยะเวลาการให้เช่า อัตราค่าเช่าสินทรัพย์ การปรับขึ้น
ค่าเช่า เป็นต้น ประกอบกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการลงทุน 

ในส่วนของสถานีบริการน้ ามันประเภท DODO เจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายที่ประจ าอยู่ที่คลังน้ ามัน นอกจากมีหน้าที่ดูแล และ
ให้ค าแนะน าตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท และลูกค้าแล้ว ยังมีหน้าที่ค้นหาผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันต่างๆ  ที่
ประสงค์จะเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันที่เจ้าหน้าที่
ส่วนพัฒนาธุรกิจเข้าพบ ยังต้องการด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามันต่อไป แต่ต้องการซื้อน้ ามันจากบริษัท และเป็นตัวแทน
จ าหน่ายน้ ามันของบริษัท การตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันของเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจ และ
เจ้าหน้าท่ีแผนกขายท าให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น 

เจ้าหน้าที่แผนกขายของบริษัท มีหน้าที่สรรหาและรวบรวมข้อมูลของผู้ค้าปลีก และค้าส่งน้ ามัน และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาผู้ค้าปลีก และค้าส่งน้ ามัน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มี
ปริมาณการสั่งซื้อน้ ามันสม่ าเสมอ หรือมีการบริโภคน้ ามันสูง 
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จ านวนสถานีบริการน้ ามันแยกตามประเภทของสถานีบริการ 

 
ที่มา: บริษัท 

จ านวนสถานีบริการน้ ามันแยกตามประเภท และตามที่ต้ังรายภาค 

สถานีบริการประเภท COCO 

พ้ืนที่ 
2562 2561 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. กรุงเทพและปริมณฑล 154 8.8 130 7.9 104 7.1 
2. ภาคเหนือ 359 20.5 337 20.6 306 20.8 
3. ภาคกลาง 110 6.3 100 6.1 91 6.2 
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 540 30.9 526 32.1 480 32.6 
5. ภาคตะวันออก 163 9.3 149 9.1 133 9.1 
6. ภาคตะวันตก 219 12.5 200 12.2 177 12.0 
7. ภาคใต้ 203 11.6 196 12.0 180 12.2 

รวมท้ังหมด 1,748 100.0 1,638 100.0 1,471 100.0 
ที่มา: บริษัท 

สถานีบริการประเภท DODO 

พ้ืนที่ 
2562 2561 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. กรุงเทพและปริมณฑล 5 1.8 3 1.2 3 1.3 
2. ภาคเหนือ 72 25.8 58 23.7 55 24.4 
3. ภาคกลาง 15 5.4 10 4.1 8 3.6 
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88 31.5 84 34.3 80 35.6 
5. ภาคตะวันออก 26 9.3 20 8.1 17 7.6 
6. ภาคตะวันตก 35 12.6 34 13.9 28 12.4 
7. ภาคใต้ 38 13.6 36 14.7 34 15.1 

รวมท้ังหมด 279 100.0 245 100.0 225 100.0 
ที่มา: บริษัท 
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 สภาวะอุตสาหกรรม 

ช่องทางการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลและน้ ามนัเบนซินภายในประเทศ 

เมื่อพิจารณาปริมาณการจ าหน่ายเช้ือเพลิงกลุ่มน้ ามันดีเซล และกลุ่มน้ ามันเบนซินในประเทศโดยแยกตามประเภทธุรกิจ 
พบว่า ส่วนที่จ าหน่ายน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน มากที่สุดเป็นการจ าหน่ายน้ ามันในธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน ทั้งนี้ 
ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซินในประเทศในปี 2558 ถึง ปี 2562 แสดงได้ ดังนี้ 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

 2562 2561 2560 2559 2558 
ปริมาณ 

(ล้านลิตร) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

น้ ามันดีเซล           
สถานีบริการน้ ามัน 16,633.27 70.72 15,916.28 68.93 15,277.54 67.34 14,702.35 66.37 13,634.63 63.81 
ร้านค้าน้ ามัน 
ร้านค้า 

2.17 0.01 - - - - - - - - 

การขนส่ง 704.21 2.99 617.25 2.67 514.57 2.27 520.71 2.35  572.78  2.68 

อุตสาหกรรม  1,132.87  4.82  1,208.32  5.23 1,329.30 5.86 1,251.06 5.65  1,293.64  6.05 
การผลิตไฟฟ้า  6.00 0.03  7.74  0.03 57.00 0.25 50.68 0.23  10.73  0.05 
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

 501.61 2.13  532.50  2.31 509.80 2.25 570.39 2.57  536.77  2.51 

อื่นๆ  1,273.37 5.41  1,687.16  7.31 1,921.54 8.47 1,742.74 7.87  1,661.93  7.78 
ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 10 

 3,265.00 13.88  3,120.14  13.51 3,128.65 13.79 3,356.87 15.15  3,657.64  17.12 

ปริมาณรวมท้ังสิ้น 23,518.50 100.00 23,089.39 100.00 22,687.11 100.00 22,151.66 100.00 21,368.11  100.0 
น้ ามันเบนซิน           
สถานีบริการน้ ามัน 10,160.29 86.47 9,771.38 84.47 9,424.60 85.45 9,121.46 85.41 8,177.99  84.19 
การขนส่ง  18.93  0.16  24.58  0.22  21.16  0.19  29.55  0.28 31.37 0.32 
อุตสาหกรรม  31.74  0.27  36.23 0.33  77.37  0.70  43.87  0.41 43.57 0.45 
การผลิตไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00  0.01  0.00  0.04  0.00 0.00 0.00 
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

 42.56 0.36  41.74  0.37  44.07  0.40  46.12  0.43 43.80 0.45 

อื่นๆ 467.70 3.98  562.13  6.39  547.13  4.96  471.22  4.41 413.48  4.26 
ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ตามมาตรา 10 

1,029.46  8.76  898.32  8.23  915.17  8.30  967.03  9.06 1,003.26  10.33 

ปริมาณรวมท้ังสิ้น 11,750.68  100.0 11,334.38  100.0 11,029.51  100.0 10,679.29 100.0 9,713.47  100.0 
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จ านวนรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 

 
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก  
หมายเหตุ: *รถที่ใช้เชื้อเพลิง LPG CNG ไฟฟ้า ไฮบริด และ อื่นๆ   

ปริมาณความต้องการใช้น้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินตามสถานีบริการน้ ามันที่เพิ่มขึ้นเพราะปริมาณความต้องการใช้น้ ามัน
ของผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่าจ านวนรถ
ทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรถที่ใช้
เครื่องยนต์เบนซิน โดยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 9.51 ล้านคันในปี 2558 เป็น 11.29 ล้านคัน ในปี 
2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.38 ต่อปี ส าหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินมีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 
25.25 ล้านคันในปี 2558 เป็น 27.75 ล้านคัน ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.39 ต่อปี ซึ่งจ านวน
รถที่จดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นเป็นเครื่องบ่งช้ีว่าธุรกิจสถานีบริการน้ ามันจะยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตจากกลุ่มลูกค้าที่น า
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาใช้บริการ 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเบนซนิและน้ ามันดีเซลทั่วประเทศผ่านทางสถานีบริการน้ ามนั  

  
ที่มา: กรมธุรกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

9.51 9.89 10.32 10.82 11.29 

25.25 25.52 26.12 26.97 27.75 
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สถานีบริการน้ ามันเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลที่มีสัดส่วนมากท่ีสุด สถานีบริการน้ ามันมีการ
จ าหน่ายน้ ามันดีเซลประมาณร้อยละ 70.73 ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลทั้งหมดในประเทศ และ มีการจ าหน่าย
น้ ามันเบนซินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 85.90 ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเบนซินทั้งหมดในประเทศ โดยอัตราการ
เติบโตเมื่อเทียบข้อมูล ปี 2561 และปี 2562 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลผา่นสถานีบรกิารน้ ามันมีอัตราการเตบิโตรอ้ย
ละ 4.51 และปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเบนซินผ่านสถานีบริการน้ ามันมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.98 

เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ จึงท าให้มีผู้ประกอบ การจ านวนมากสนใจท่ี
จะเข้ามาท าธุรกิจการจ าหน่ายน้ ามันทั้งการค้าส่งหรือค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงสามารถแบ่งออก
ได้เป็นหลายประเภทตั้งแต่ผู้ค้าน้ ามันรายย่อยที่เป็นเจ้าของสถานีของตนเอง ผู้ค้าน้ ามันขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มี
สถานีบริการน้ ามัน และผู้ค้าน้ ามันขนาดใหญ่ที่ด าเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิง ทั้งนี้ผู้ ค้าน้ ามันขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ในปัจจุบันประกอบไปด้วย 

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

จ านวนสถานีบริการน้ ามนัเชื้อเพลิงภายในประเทศ 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
หมายเหตุ : 1/ รวมจ านวนสถานีบริการน้ ามันของปตท. ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด และบริษัท 

ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
 2/ จ านวนสถานีบริการน้ ามันของบริษัทที่แสดงในตารางข้างต้น เป็นจ านวนสถานีบริการน้ ามันที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ณ 

สิ้นงวด อย่างไรก็ตามจ านวนสถานีบริการน้ ามันดังกล่าวจะแตกต่างจากจ านวนสถานีบริการน้ ามันที่เปิดให้บริการจริงในแต่ละช่วงเวลา
เล็กน้อย เนื่องจากสถานีบริการน้ ามันที่เปิดใหม่ หรือสถานีบริการน้ ามันเดิมที่ยกเลิกบางส่วนอยู่ระหว่างการทยอยยื่นเอกสารเพื่อจด
ทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

   3/ รวมจ านวนสถานีบริการน้ ามันของซัสโก้ ดีลเลอร์ส (เดิมคือปิโตรนาส) ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ กลุ่มบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) 

 4/ จ านวนสถานีบริการของผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงบางรายที่แสดงในตารางข้างต้น ประกอบไปด้วยสถานีบริการน้ ามัน และสถานีบริการ
แก๊ส 

หน่วย: สถาน ี 2562 2561 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปตท. 1/ 2,147 7.4 2,035 7.2 1,928 7.0 
PTG 2/ 2,027 7.0 1,883 6.6 1,696 6.2 
บางจาก 1,201 4.1 1,175 4.2 1,114 4.1 
เอสโซ ่ 638 2.2 608 2.1 543 2.0 
เชลล ์ 538 1.8 517 1.8 508 1.9 

เชฟรอน 385 1.3 357 1.3 354 1.3 
ซัสโก้ 3/ 231 0.8 219 0.8 217 0.8 
อื่นๆ 21,971 75.4 21,544 76.0 20,940 76.7 
รวม 4/ 29,138 100.0 28,338 100.0 27,300 100.0 
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จ านวนสถานีบริการน้ ามันและแก๊สของประเทศไทย ณ สิ้นปี 2562 มีจ านวนท้ังสิ้น 29,138 สถานี ซึ่งเพ่ิมขึ้น 1,838 สถาน ี
จากปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี เนื่องจากสถานีบริการน้ ามันและแก๊สมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการ
ใช้น้ ามันและแก๊สในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทผู้ค้าปลีกน้ ามันในปัจจุบันได้ปรับปรุงรูปแบบและภาพลักษณ์สถานี
บริการน้ ามันให้ทันสมัย พร้อมทั้งมีธุรกิจเสริมไว้อ านวยความสะดวกและให้บริ การผู้บริโภคอย่างครบครัน เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สัดส่วนน้ ามันเชื้อเพลิงทีจ่ าหน่ายในประเทศไทยผ่านการค้าปลีกและค้าส่งโดยผู้ค้าน้ ามันที่มีสถานีบริการ 

 2562 2561 2560 
ปริมาณ 

(ล้านลิตร) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1) ปตท. 13,480.68 38.22 12,627.05 37.15 12,357.09 37.14 
2) บางจาก 4,883.38 13.85 4,432.18 13.04 4,551.77 13.67 
3) บริษัท1/ 4,680.93 13.27 3,921.49 11.56 3,377.88 10.15 
4) เอสโซ่ 4,465.39 12.66 4,770.72 14.04 4,527.88 13.64 
5) เชลล์ 3,897.48 11.05 3,868.97 11.38 3,926.11 11.80 
6) เชฟรอน 2,305.39 6.54 2,457.05 7.23 2,441.90 7.34 
7) ซัสโก้2/ 499.61 1.42 469.57 1.38 474.39 1.43 
8) อื่นๆ 1,056.29 2.99 1,431.70 4.21 1,618.77 4.86 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และข้อมูลบริษัท 
หมายเหตุ :  1/รวมปริมาณการขายของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ทั้งหมด โดยบริษัทมีปริมาณการขายผ่านสถานีบริการน้ ามันเป็นสัดส่วน

มาก ถึง 94% ของปริมาณการขายทั้งหมด ในปี 2562 
2/รวมจ านวนสถานีบริการน้ ามันของ ซัสโก้ดีลเลอร์ส (เดิมคือปิโครนาส) ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท ซัสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายน้ ามันท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานให้กับลูกค้าของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน PT ทั้งนี้ น้ ามันท่ีจ าหน่ายภายในสถานีบริการน้ ามัน PT มากกว่า
ร้อยละ 72 มาจากการสั่งซื้อโดยตรงจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ ามันขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐาน และเป็นผู้
จ าหน่ายน้ ามันให้กับผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ภายในประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ ามันท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ประกอบกับ
บริษัทบริหารและด าเนินการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงไปยังสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO ทั่วประเทศ ด้วยกองรถบรรทุก
น้ ามันของบริษัทเอง จึงสามารถควบคุมคุณภาพ ป้องกันปัญหาการปลอมปนน้ ามัน และการปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง
น้ ามันท่ีอาจเกิดขึ้น หากขนส่งน้ ามันโดยผู้ประกอบการที่ไม่มีมาตรฐาน และไม่มีจริยธรรม  

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ ามันขึ้นที่คลังน้ ามันแม่กลอง เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพน้ ามันท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างในยังสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากน้ีบริษัท
ยังมีหน่วยตรวจสอบน้ ามันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ส าหรับสุ่มตรวจคุณภาพน้ ามันท่ีจ าหน่ายในสถานีบริการน้ ามัน PT ทั้ง
สถานีบริการน้ ามันประเภท COCO และสถานีบริการน้ ามันประเภท DODO เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจได้ว่าน้ ามันที่
จ าหน่ายในสถานีบริการน้ ามัน PT แต่ละแห่งมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเดียวกับน้ ามันที่ผลิตได้จากโรงกลั่นน้ ามัน  

ในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มปริมาณการซื้อน้ ามันในแต่ละครั้ง และซื้อน้ ามันอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจกน้ าดื่ม หรือสินค้าส่งเสริม
การขายอื่นให้กับลูกค้าที่เติมน้ ามันครบจ านวนที่ก าหนดโดยสินค้าส่งเสริมการขายในแต่ละพื้นท่ีอาจมีความแตกต่างกันได้
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้  บริษัทมีระบบสมาชิกบัตร PT Max 
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Card ที่ลูกค้าสามารถสมัครได้ที่สถานีบรกิารน้ ามัน PT เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษัท เช่น การสะสมคะแนน แลก
สินค้าที่บริษัทก าหนด การรับข่าวสาร สิทธิพิเศษในการใช้บริการที่หลากหลายของเครือข่ายพันธมิตร และสิทธิในการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ในอนาคตที่มีให้เฉพาะสมาชิก เป็นต้น  

ด้วยการพัฒนาสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบัน สมาชิก PT Max Card สามารถตรวจคะแนนสะสมและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆได้ผ่านทาง Max Rewards Application ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวมาใช้บน 
Smartphone หรือ Tablet ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ Android เพื่อให้สมาชิกบัตรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenergy.co.th), Call 
Center และโซเชียลมี เดียซึ่ งได้แก่  Facebook Page (www.facebook.com/ptstation) และ Line Official (PT 
Station) ในการสื่อสารข้อมูลของบริษัท และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการตลาดกับลูกค้า และบุคคลทั่วไป 

ในส่วนของตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน โดยบริษัทจะช่วยสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์ในการปรับปรุงสถานีบริการน้ ามันของตัวแทน
จ าหน่ายน้ ามัน เช่น สีทาอาคารเพื่อตกแต่งสถานีบริการ เสาสูงแสดงเครื่องหมายการค้า  PT ป้ายแสดงราคาน้ ามัน และ
ป้ายแสดงชนิดต่างๆ รวมถึงเครื่องแบบส าหรับพนักงานบริการหน้าลาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเจ้าหน้าที่ส่วน
วิศวกรรมและซ่อมบ ารุงไปให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงสถานีบริการน้ ามัน รวมถึงส่งหน่วย
ตรวจสอบน้ ามันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ส าหรับสุ่มตรวจคุณภาพน้ ามันที่จ าหน่าย เพื่อให้สถานีบริการของตัวแทน
จ าหน่ายมีรูปแบบ และคุณภาพเดียวกันกับสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO  ในด้านการตลาด บริษัทยังสนับสนุนวัสดุ
ส่งเสริมการขาย ได้แก่ น้ าดื่ม และสินค้าส่งเสริมการขาย ให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน โดยจ าหน่ายให้ในราคาที่มีส่วนลด 
เพื่อให้ตัวแทนจ าหน่ายสามารถจัดรายการส่งเสริมการขายในสถานีบริการน้ ามันประเภท DODO ได้ในลักษณะเดียวกับ
สถานีบริการน้ ามันประเภท COCO นอกจากนี้ บริษัทยังช่วยให้ค าแนะน าในด้านการบริการหน้าลาน และการบริหาร
สินค้าคงคลัง 

บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับลูกค้าในเวลาที่ก าหนดจึงเน้นการ
ลงทุนในรถบรรทุกน้ ามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการขนส่งน้ ามันในแต่ละวันที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามยอดการ
จ าหน่ายน้ ามันของบริษัท การที่บริษัทเป็นเจ้าของกองรถบรรทุกน้ ามันขนาดใหญ่ และมีปริมาตรความจุรวมสูง บริษัทจึงมี
ความสามารถในการขนส่ง และขนถ่ายน้ ามันเป็นปริมาณมากในแต่ละครั้ง เมื่อรวมกับการบริหารจัดการรถบรรทุกน้ ามัน
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพท าให้กองรถบรรทุกน้ ามันสามารถขนส่งน้ ามันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหาร
ปริมาณการส ารองน้ ามันในแต่ละคลังน้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบน้ ามันได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า 

นอกจากนี้ บริษัทพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยให้ยืมอุปกรณ์การจัดเก็บ และจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง เช่น ถังส ารอง
น้ ามันเช้ือเพลิง และตู้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น ให้กับลูกค้า โดยติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ภายในสถานที่ตั้งของกิจการ
ของลูกค้า เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องเติม
น้ ามันให้กับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลของผู้ประกอบการ 

1.2) ธุรกิจค้าปลีก 

นอกจากธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงผ่านสถานีบริการแล้ว PTC ยังเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการธุรกิจร้านสะดวกซื้อ PT Mart 
และ Max Mart ซึ่งจ าหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภคในชีวิตประจ าวันในสถานีบริการ PT ทั้งสถานีบริการแบบ COCO และ 
DODO โดยบริษัทจะเลือกสถานีบริการน้ ามันท่ีเหมาะสมส าหรับลงทุนร้านสะดวกซื้อโดยพิจารณาจาก  

1) จ านวนผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน และยอดการจ าหน่ายน้ ามันภายในสถานีบริการน้ ามัน  
2) ท าเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ ามันที่จะเปิดร้านสะดวกซื้อ โดยค านึงถึงแหล่งชุมชนท่ีพักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า และ
สถานท่ีราชการขนาดใหญ่ ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเส้นทางต่างๆ ท่ีเชื่อมต่อกับถนนท่ีสถานีบริการน้ ามันนั้นตั้งอยู่ 
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3) ขนาดพื้นท่ีภายในสถานีบริการน้ ามัน PT ต้องกว้างเพียงพอส าหรับการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อ หรือมีร้านสะดวกซื้อ
อยู่ภายในสถานีบริการอยู่แล้ว  

บริษัทได้มีการปรับทิศทางในการบริหารร้านสะดวกซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพิ่มการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในรูป PT Mart ให้เป็น Max Mart เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การจ าหน่ายสินค้า โดยการปรับปรุงโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนรูปโฉม อุปกรณ์ให้มีความทันสมัย อีกทั้งเพิ่มความหลากหลายของ
สินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีจ านวน Max Mart ทั้งหมด 187 สาขา บริษัทวางแผนขยาย
จ านวนร้านสะดวกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความครบวงจรของสถานีบริการ PT และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 การจัดหาและการจัดเก็บสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในร้านสะดวกซื้อ Max Mart 

บริษัทจัดตั้งศนูย์กระจายสินค้าหลัก (Distribution Center: DC) ขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นคลังสินค้าส าหรับเก็บส ารอง
สินค้าอุปโภค และบริโภค บริหารงานโดยบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยศูนย์กระจายสินคา้
จะมีรถขนส่งสินค้าประจ าส าหรับจัดส่งสินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อทั้งหมด รถขนส่งสินค้าแต่ละคันจะมีเส้นทางการขนส่ง
สินค้า และร้านสะดวกซื้อที่จัดส่งอยู่เป็นประจ า รอบระยะเวลาในการส่งสินค้าของแต่ละร้านสะดวกซื้อ (“รอบระยะเวลา
ขนส่งสินค้า”) จึงแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับจ านวนร้านสะดวกซื้อ และเส้นทางขนส่งสิ นค้าที่รถขนส่งแต่ละคัน
รับผิดชอบ การสั่งซื้อสินค้าของร้านสะดวกซื้อแต่ละครั้งจึงมีรอบระยะเวลา (“รอบระยะเวลาสั่งซื้อสินค้า”) เท่ากับรอบ
ระยะเวลาขนส่งสินค้า  

อย่างไรก็ตาม บริษัทก าหนดให้การสั่งซื้อสินค้าบางประเภทไม่จ าเป็นต้องสั่งซื้อผ่านศูนย์กระจายสินค้าหลัก (DC) ซึ่งได้แก่ 
สินค้าสดที่มีอายุการเก็บรักษาไม่นาน เช่น นมสด และขนมปัง เป็นต้น และสินค้าที่มีผู้ผลิตในพื้นที่ หรือสินค้าท้องถิ่นที่มี
เฉพาะบางพื้นที่ เช่น น้ าแข็ง และของฝากในท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแจ้งการสั่งซื้อ
สินค้าสดที่มีอายุการเก็บรักษาไม่นานไปยังฝ่ายบริหารมินิมาร์ทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมินิมาร์ทที่ส านักงานใหญ่จะสั่งซื้อ
สินค้าไปยังผู้ผลิตสินค้า โดยแจ้งให้จัดส่งสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อ PT Mart และร้านสะดวกซื้อ Max Mart ที่ต้องการ 
ส าหรับสินค้าที่มีผู้ผลิตในพื้นท่ี หรือสินค้าท้องถิ่นท่ีมีเฉพาะบางพื้นที่ บริษัทก าหนดให้ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อสามารถส่งค า
สั่งซื้อสินค้าได้เฉพาะรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น ไปยังผู้ผลิตในพ้ืนท่ีที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทให้เป็นผู้จ าหน่าย
สินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อ อย่างไรก็ตาม ปริมาณ และมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านศูนย์กระจายสินค้ามีปริมาณ และ
มูลค่าไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับการสั่งซื้อสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 

ส าหรับศูนย์กระจายสินค้า (DC) เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์กระจายสินค้า นอกจากมีหน้าที่รับค าสั่งซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ 
PT Mart และ Max Mart ในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ยังมีหน้าที่บริหารจัดการส ารองสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในศูนย์
กระจายสินค้าร่วมกับทีมจัดซื้อส านักงานใหญ่ ให้เพียงพอส าหรับการจัดส่งให้กับร้านสะดวกซื้อแต่ละแห่ง โดยส่งค าสั่งซื้อ
สินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมินิมาร์ทท่ีส านักงานใหญ่ ผ่านระบบซอฟท์แวร์การสั่งซื้อสินค้าที่มีลักษณะเดียวกับที่ใช้ใน
ร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้ รอบระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการ จะขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าของ
ผู้ผลิตแต่ละราย และปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง จะค านวณได้จากปริมาณสินค้าเฉลี่ยที่ต้องกระจาย
ให้กับร้านสะดวกซื้อในแต่ละวัน และคูณจ านวนวันทั้งหมดตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ ในครั้งนี้จนถึงวันที่สั่งซื้อในครั้งถัดไป และหัก
ด้วยจ านวนสินค้าคงเหลือภายในศูนย์กระจายสินค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมินิมาร์ทได้รับค าสั่งซื้อจากศูนย์กระจายสนิคา้ 
(DC) จะสั่งซื้อสินค้าไปยังผู้ผลิตสินค้า 

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ประกอบไปด้วย  

1) กลุ่มผู้ใช้น้ ามันท่ีใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน PT 
2) กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
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 ช่องทางจ าหน่าย 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านสะดวกซ้ือ PT Mart และ Max Mart 

 
ที่มา: บริษัท 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตสินค้าที่มีช่ือเสียง และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าเพื่อ
ความปลอดภัยของลูกค้า และเน้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นท่ี โดย
พิจารณาจากสถิติการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภท หากสินค้าใดไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย บริษัทจะปรับ
ลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
พื้นที่ บริษัทยังจัดให้มีการท าการตลาดร่วมกันระหว่างสถานีบริการน้ ามัน และร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ ามัน 
โดยให้ส่วนลด หรือสิทธิแลกซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อกับผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนดไว้ 

2. ธุรกิจค้าปลีกแก๊สภายใต้สถานีบริการ PT  

บริษัทด าเนินธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ภายใต้สถานีบริการ PT ซึ่งเป็นการด าเนินงานผ่านสถานีบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
และบริหารงานโดยบริษัท (Company Owned Company Operated หรือ “สถานีบริการประเภท COCO”) และเป็นการ
ด าเนินงานภายใต้ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (“PTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  เช่นเดียวกันกับสถานีบริการ
น้ ามัน โดยบริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ติดตั้งแก๊สได้รับผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี ในสถานี
บริการที่ได้มาตรฐาน 

 การจัดหาผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG 

บริษัทสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG โดยตรงจากผู้ให้บริการมาตรา 7 ที่เช่ือถือได้ มีมาตรฐาน และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
กรมธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้ บริษัทเริ่มให้บริการสถานีบริการแก๊ส LPG ในปี 2558 ปัจจุบัน ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ส่งแก๊สมาให้
สถานีบริการแก๊ส LPG ของบริษัทท่ัวประเทศ 

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรบัธุรกิจค้าปลกีแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการของบริษัทคือ กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ติดตั้งแก๊ส LPG ที่อยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีบริการ ซึ่งได้แก่ 

1)  กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้า ซึ่งประกอบกิจการในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงกับสถานีบริการ หรือขนส่งสินค้าผ่านสถานีบริการเป็นประจ า 

2)  กลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันซึ่งพักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีบริการ 
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บริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายแก๊ส LPG ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้รถยนต์ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการ
ประกอบอาชีพซึ่งจะต้องมีการใช้แก๊สแอลพีจ ีร่วมกับน้ ามันเบนซินอย่างสม่ าเสมอ 

 ช่องทางจ าหน่าย 

บริษัทลงทุนเพิ่มสถานีบริการแก๊ส LPG ประเภท COCO อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายน้ ามันให้ครอบคลุมลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มสถานีบริการแก๊ส LPG ประเภท COCO จะมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาเหมือนกับสถานีบริการน้ ามัน ทั้งนี้ บริษัทให้ความสนใจที่จะเช่าสถานีที่มีทั้งสถานีบริการน้ ามัน และแก๊ส 
LPG อยู่ในท่ีเดียวกัน และเป็นสถานีบริการที่เจ้าของสถานีไม่ประสงค์ที่จะด าเนินกิจการต่อ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข และ
ความต้องการของเจ้าของสินทรัพย์ เช่น ระยะเวลาการให้เช่า อัตราค่าเช่าสินทรัพย์ การปรับขึ้นค่าเช่า เป็นต้น ประกอบ
กับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการลงทุน  

จ านวนสถานีบริการแก๊ส LPG แยกตามประเภทของสถานีบริการ 
 

 
ที่มา: บริษัท 
หมายเหตุ: Stand Alone หมายถึงสถานีบริการแอลพจีีที่ตั้งอยู่เด่ียวๆ Mix หมายถึงสถานีบรกิาร LPG ที่ตั้งรวมกับสถานีบริการน้ ามัน 

 สภาวะอุตสาหกรรม 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) เป็นผลิตภัณฑ์ปิตีเลียมเหลวที่ได้จาการแยกน้ ามันดิบในโรงกลั่น และจาการแยกก๊าซ
ธรรมชาติ มีสถานะได้ทั้งของเหลวและก๊าซ มีน้ านักเบาแต่หลักกว่าอากาศ โดย LPG เป็นพลังงานท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ใน 
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ใช้ในครัวเรือนหรือก๊าซหุงต้ม ใช้ส าหรับรถยนต์ และใช้ในโรงงานอุตสากรรม โดยปริมาณการใช้  LPG 
แยกตามกลุ่มการใช้เป็นดังนี้ 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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สถานีบริการน้ ามัน  1,894.43   26.93   2,167.42   29.18   2,442.96  32.07  2,715.57  34.79  3,206.25  36.58 
ครัวเรือน  3,935.34   55.94   4,007.67   53.95   3,982.66  52.29  3,907.91  50.07  3,877.31  44.23 
อุตสาหกรรม  1,205.38   17.13  1,252.97   16.87   1,182.14  15.52 1,111.46 14.24  1,082.21  12.35 
อื่นๆ - - - -  9.05  0.12 69.63 0.89   600.19 6.85 

ปริมาณรวมท้ังสิ้น 7,035.15 100.00 7,428.07 100.00 7,616.81 100.00 7,804.58 100.00  8,765.96  100.00 
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จ านวนสถานีบริการแก๊ส LPG 
 

 
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

นอกจากน้ี สถานีบริการแก๊สสามารถแบ่งออกตามลักษณะผู้ประกอบการสถานีบริการเชื้อเพลิงได้ดังนี้ 

1)  สถานีบริการแก๊สที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โดยสถานีบริการน้ ามัน 
หรือแก๊สที่เปิดให้บริการจะมีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงแต่ละรายแสดงอยู่ภายในสถานีบริการ
เชื้อเพลิง 

2)  สถานีแก๊สที่ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนจ าหน่ายแก๊สที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน หรือแก๊สจึงได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง
ดังกล่าวภายในสถานีบริการแก๊สที่ตัวแทนจ าหน่ายเปิดให้บริการ 

3)  สถานีบริการแก๊สที่ด าเนินการโดยผู้ประกอบการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสถานีบริการแก๊สขนาดเล็กท่ีไม่ได้
เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของผู้ค้าแก๊สขนาดใหญ่ จึงอาจไม่มีเครื่องหมายการค้าแสดงภายในสถานีบริการ หรือ
อาจใช้ตราสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการแสดงภายในสถานีบริการ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่าง
กันออกไป เช่น เน้นการเปิดให้บริการบนถนนสายหลักที่มีผู้ใช้รถยนต์เป็นจ านวนมาก หรือเน้นการเปิดให้บริ การในย่าน
ชุมชนเพื่อจ าหน่ายแก๊สให้กับผู้ใช้รถยนต์ในชุมชนนั้นๆ เป็นต้น 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจีที่มีคุณภาพ ในสถานีบริการที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้าของบริษัท เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่น และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้บริการในสถานีบริการ PT ทั้งนี้ แก๊สแอลพีจีที่จ าหน่ายภายในสถานี
บริการ ได้รับการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ให้บริการมาตรา 7 ที่เช่ือถือได้ มีมาตรฐาน และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมธุรกิจ
พลังงาน  โดยทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ส่งแก๊สมาให้สถานีบริการแก๊สแอลพีจีของบริษัทท่ัวประเทศ 

บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ และสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกันกับสถานีบริการน้ ามัน เช่น การแจกน้ าดื่ม หรือสินค้าส่งเสริมการขายอื่นให้กับลูกค้าที่เติมแก๊สครบจ านวนท่ี
ก าหนด นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ได้ที่สถานีบริการแก๊ส LPG เพื่อสะสมแต้ม และแลก
สินค้าที่บริษัทก าหนด หรือรับสิทธิพิเศษต่างๆ จากร้านค้าของบริษัท และเครือพันธมิตร ทั้งนี้ สมาชิกบัตร PT Max Card 
สามารถตรวจคะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ผ่านทาง Max Rewards Application ซึ่งสามารถดาวน์โหลด 
Application ดังกล่าวมาใช้บน Smartphone หรือ Tablet ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ Android เพื่อให้สมาชิกบัตร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 
(www.ptgenergy.co.th) Call Center และโซเชียลมีเดยีซึ่งไดแ้ก่ Facebook Page (www.facebook.com/ptstation) 
และ Line Official (PT Station) ในการสื่อสารข้อมูลของบริษัท และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการตลาดกับลูกค้า และ
บุคคลทั่วไป 
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ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ของธุรกิจค้าปลีกแก๊ส 

 
ทีม่า: บริษัท 
 

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน  

บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน เนื่องจากบริษัทให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของการใช้พลังงาน และเพื่อต้องการปิด
ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนพลังงานจากปิโตรเลียมในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนยังเป็นการ
สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้ ามัน อ้อย และมันสัมปะหลัง และยังเป็นการสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐอีกด้วย โดยบริษัทได้ลงทุนในพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจพลังงานไบโอดีเซล ธุรกิจ
พลังงานเอทานอล และธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากขยะ 

ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มด าเนินการผลิตและจ าหน่ายพลังงานไบโอดีเซลแล้ว โดยเป็นการร่วมลงทุนกับ บริษัท ท่าฉาง กรีน         
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด และบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จ ากัด ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม โดยโครงการนี้ 
เป็นโครงการปาล์มน้ ามันครบวงจร (Palm Complex) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลผลิตปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพ
ให้กับเกษตรกร เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย โรงสกัด โรงกลั่นน้ ามันปาล์ม โรงไบโอดีเซล โรงน้ ามันพืช โรงไฟฟ้า
แบบชีวมวล และโรงงานผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ นอกจากน้ี ยังมีคลังน้ ามันท่ีมีความจุรวมประมาณ 120 ล้านลิตร เพื่อการบริหาร
สินค้าคงคลังให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ปัจจุบันโรงงานนี้ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเท่ากับ 0.52 ล้านลิตรต่อวัน1/ และผลิตน้ ามันพืชเพื่อการบริโภค 0.18 ล้านลิตรต่อวัน2/ 
โดยไบโอดีเซล B100 ที่ได้จะถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมในน้ ามันดีเซล ตามสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ปริมาณ
การใช้ไบโอดีเซลที่บริษัทต้องการใช้ในปี 2562 อยู่ที่ 0.60 – 0.70 ล้านลิตร ต่อวัน โดยบริษัทมีการวางแผนเพิ่มก าลังการผลิต
ของโรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไบโอดีเซลที่เพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตัวของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท 
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ในส่วนของธุรกิจพลังงานเอทานอล และธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากขยะ นั้นอยู่ในระหว่างการศึกษาตลาด และความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการพลังงานของคนในประเทศ และเพื่อให้การลงทุนธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยค านึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน 

หมายเหตุ: 1/density ของน้ ามันไบโอดีเซล = 0.863 ล้านลิตร 
 1/density ของน้ ามันพืชเพื่อบริโภค = 0.9 กิโลกรัมต่อลิตร 

4. ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง และ
ลงทุนเป็นเจ้าของกองรถบรรทุกน้ ามันขนาดใหญ่ ซึ่งท าหน้าที่จัดส่งน้ ามันให้กับสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO และลูกค้า
กลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อน้ ามันจากบริษัท รวมถึงการขนย้ายน้ ามันระหว่างคลังเพื่อการบริหารจัดการ บริษัทมีการ
ลงทุนในรถบรรทุกน้ ามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งน้ ามันท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามยอดการจ าหน่ายน้ ามันที่
แปรผันตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและของบริษัท 

จ านวนรถบรรทุกน้ ามนัและปริมาตรความจุรวม 

 
ที่มา: บริษัท 

 
 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้ใช้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1) PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 10  
2) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อน้ ามันจากบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ

บริษัท ผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันที่ไม่ใช้เครื่องหมายการค้า PT และ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินธุรกิจ  

ทั้งนี้ การขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการให้บริการขนส่งส าหรับ  PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา 10  

 ช่องทางจ าหน่าย 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจขนส่งจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนคลังน้ ามัน และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อน้ ามัน เพื่อบริหารจัดการ
ระบบขนส่ง ให้สามารถบริการขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับสถานีบริการน้ ามันประเภท COCO และลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าส่ง
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องการใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทเน้นการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการขนส่งน้ ามันของบริษัท โดยบริษัทก าหนดให้พนักงานขับรถมี
หน้าท่ีตรวจทานความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายน้ ามัน บริษัทมกีารใช้ซีลน้ ามันปิดผนึกวาล์วจ่ายน้ ามัน 
และช่องรับน้ ามัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการส่งมอบน้ ามันผิดประเภท หรือปริมาณน้ ามันที่ส่งมอบไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ บริษัทยังน าระบบ GPS มาใช้ในการติดตามรถบรรทุกน้ ามัน และติดตั้งกล้อง MDVR ทั้งในส่วนของคนขับรถ 
และช่องรับน้ ามัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพ และมีการควบคุมมาตรฐานตลอดทุกขั้นตอน  
บริษัทยังเน้นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการขนส่งน้ ามันของบริษัท ด้วยการบริการที่ซื่อสัตย์ รวดเรว็
และตรงต่อเวลา 

5. ธุรกิจบริหารและจัดการระบบ 

บริษัทด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการแก๊ส LPG ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่สาขา
ของธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่ในสถานีบริการของบริษัท บริษัทจึงให้ความส าความกับระบบการท างานที่จะสามารถตอบสนองลูกค้าได้
อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงร่วมทุนกับ นายวุฒิชัย ปรีพุทธรัตน์ เพื่อจัดตั้ง
บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมช่ัน จ ากัด หรือ INA เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในการบริหารและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาจากการให้บริการ
ภายในสถานีบริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานีบริการได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย ามากขึ้น นอกจากน้ี
ยังช่วยพัฒนาการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

6. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม   

บริษัทลงทุนและด าเนินการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ 2 แบรนด์หลัก ได้แก่  

1. กาแฟพันธุ์ไทย เป็นแบรนด์ที่เน้นคุณภาพของเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% รสชาติที่เข้มข้น และการบริการที่ดี ทั้งนี้ กาแฟ
พันธุ์ไทยเปิดให้บริการภายในสถานีบริการน้ ามัน PT ส าหรับนักเดินทาง และผู้ขับรถเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการ
ภายนอกสถานีบริการ PT เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ห้างสรรพสินค้า (Second-tier department store) และ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) เป็นต้น  

ส าหรับร้านกาแฟที่เปิดภายในสถานีบริการน้ ามัน PT บริษัทจะเลือกสถานีบริการน้ ามันที่เหมาะสมส าหรับลงทุน โดยพิจารณา
จาก  

1) จ านวนผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน และยอดการจ าหน่ายน้ ามันภายในสถานีบริการน้ ามัน  
2) ท าเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ ามันที่จะเปิดร้านกาแฟ โดยค านึงถึงแหล่งชุมชนที่พักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า และ
สถานท่ีราชการขนาดใหญ่ ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเส้นทางต่างๆที่เชื่อมต่อกับถนนท่ีสถานีบริการน้ ามันนั้นตั้งอยู่  
3) ขนาดพื้นท่ีภายในสถานีบริการน้ ามัน PT ต้องกว้างเพียงพอส าหรับการก่อสร้างร้านกาแฟ 
4) ท าเลที่ตั้งนอกสถานีบริการน้ ามันที่จะเปิดร้านกาแฟ โดยค านึงถึงปริมาณประชากรในพื้นที่นั้นๆ และค่าเช่าของ
สถานท่ี ท่ีค านวนแล้วมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนขยายกิจการ  

2. คอฟฟี่ เวิลด์ เป็นแบรนด์ที่บริหารงานภายใต้ บริษัท จี เอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด (“GFA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด โดยแบรนด์คอฟฟี่ เวิลด์ เน้นเรื่องคุณภาพของกาแฟที่ดี รสชาติกลมกล่อม และเป็นกาแฟที่
ตอบสนองกับ lifestyle ของกลุ่มคนในเมือง โดยจะเปิดให้บริการในพื้นที่ที่มีศักยภาพภายนอกสถานีบริการ PT เช่น 
ห้างสรรพสินค้าช้ันน า คอมมูนิตี้มอลล์ และสนามบิน เป็นต้น โดยคอฟฟี่ เวิลด์มีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และ
นอกจากแบรนด์กาแฟคอฟฟี่ เวิลด์แล้ว ยังมีร้านไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ ครีม แอนด์ ฟัดจ์ (Cream & 
Fudge) ร้านแซนด์วิช นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี (New York 5th Av. Deli) ที่ให้บริการแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบที่คัดสรร
วัตถุดิบคุณภาพดี รวมถึง ร้านไทย เชฟ เอ็กเพรส ที่ให้บริการร้านอาหารไทยในรูปแบบอาหารจานเดียว ซึ่งเป็นเมนูที่รู้จักกันดีใน
กลุ่มลูกค้าต่างชาติ  
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บริษัทจะเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะส าหรับการลงทุนแบรนด์คอฟฟ่ี เวิลด์ และแบรนด์อื่นๆ ดังกล่าว โดยพิจารณาจาก  

1) กลุ่มลูกค้า และจ านวนลูกค้าในพ้ืนท่ี  
2) ท าเลที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ห้างสรรพสินค้าช้ันน า และคอมมูนิตี้มอลล์   

 การจัดหาและการจัดเก็บสินค้าอุปโภคและบริโภคส าหรับจ าหน่ายภายในร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  

นอกจากศูนย์ให้บริการกระจายสินค้า จะให้บริการกับร้านสะดวกซื้อ PT Mart และร้านสะดวกซื้อ Max Mart แล้ว ปัจจุบัน 
ยังให้บริการกับร้านอาหารและเครื่องดื่มในเครือของบริษัท ได้แก่ กาแฟพันธุ์ไทย (Punthai) คอฟฟี่ เวิลด์ (Coffee World) 
ครีม แอนด์ ฟัดจ์ (Cream & Fudge) นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี (New York 5th Av. Deli) และ ไทย เชฟ เอ็กเพรส (Thai 
Chef Express) 

การจัดหา และการจัดเก็บจะมีกระบวนการเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อ PT Mart และร้านสะดวกซื้อ Max Mart โดย
ร้านอาหารและเครื่องดื่มจะค านวณปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด และจะส่งค า
สั่งซื้อสินค้าที่ต้องการไปยังเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์กระจายสินค้า และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์กระจายสินค้าจะประสานงานกับ
แผนกจัดซื้อส านักงานใหญ่ เพื่อรวบรวมค าสั่งซื้อและส่งค าสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตสินค้า หลังจากนั้นจะด าเนินการจัดส่งสินค้า
ให้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มตามรอบระยะเวลาการจัดส่ง ทั้งนี้ สินค้าสดที่มีอายุการเก็บรักษาไม่นาน เช่น นมสด ขนมปัง 
อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง จะมีการสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตสินค้า เพื่อแจ้งให้จัดส่งสินค้าไปยังร้านอาหารและเครื่องดื่ม
โดยตรง 

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทยภายในและภายนอกสถานีบริการน้ ามัน PT ประกอบไปด้วย  
1) กลุ่มผู้ใช้น้ ามันท่ีใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน PT 
2) กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับร้านกาแฟพันธุ์ไทย 
3) กลุ่มผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า (Second-tier department store) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ GFA ได้แก่ 
 1) กลุ่มผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าช้ันน า คอมมูนิตี้มอลล์ สนามบินทั้งในและต่างประเทศ 

 ช่องทางจ าหน่าย 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านภายใต้ GFA 

ร้านกาแฟพันธุ์ไทยในปี 2562 มีจ านวนทั้งหมด 242 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ ามันพีทีทั่วทุก
ภาคของประเทศ เพิ่มขึ้น 44 สาขา จากปี 2561 บริษัทยังคงมีแผนท่ีจะเพิ่มจ านวนสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยให้มากขึ้น
ทั้งในสถานีบริการน้ ามันพีที และนอกสถานีบริการน้ ามันพีที 

ในส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ GFA ในปี 2562 มีจ านวนทั้งหมด 87 สาขา โดยจะตั้งอยู่ใน
ห้างสรรพสินค้าช้ันน า และสนามบินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 8 สาขา จากปี 2561 การเพิ่มขึ้นของสาขาของ 
GFA เป็นไปได้อย่างช้าๆ เนื่องจาก เป้าหมายการขยายสาขาใหม่มีจ านวนจ ากัดตามการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าใน
แต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจ านวนสาขาของ GFA ให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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ที่มา: บริษัท 
หมายเหตุ: 1. บริษัทมกีารปรับการนับจ านวนสาขา GFA จากเดิมนับจ านวนสาขาตามแบรนด์แมจ้ะตั้งอยู่ในโลเคชั่นเดียวกัน โดยเปลีย่นมาเป็น

การเป็น 1 สาขาหากอยู่ในโลเคชั่นเดียวกัน 
 2. บริษัทมีการปิดสาขาครัวบ้านจิตร เพือ่ปรับปรุงรูปแบบธุรกจิให้ตอบสนองความสนองของลูกค้าให้ตรงมากยิ่งขึ้น 

 สภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจอาหารแลเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้วเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
นอกบ้านของคนไทย โดยสถิติการบริโภคภาคครัวเรือนของประชากรไทยตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2562 มีรายละเอียดตามตาราง
ด้านล่างนี ้

สถิติการบริโภคภาคครัวเรือนของประชากรในประเทศไทย (โดยใช้ดัชนีราคา ณ ปี 2545 เป็นปีฐาน) 
หน่วย: ล้านบาท 

ปี ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของ
ประชากร 

ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหาร ค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองด่ืมที่
ไม่มีแอลกอฮอล ์

2553 4,590,631 718,750 184,426 
2554 4,787,151 724,288 186,508 
2555 5,141,167 721,115 198,597 
2556 5,308,083 709,685 204,546 
2557 5,306,409 715,023 207,912 
2558 5,574,363 732,320 209,597 
2559 5,790,263 750,117 210,302 
2560 6,096,121 769,323 211,726 
2561 6,332,611 784,654 218,404 
2562 6,572,705 809,183 226,822 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การบริโภคภาคครัวเรือนภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนทุกปี โดยในปี 2553 มูลค่าการบริโภคภาคครัวเรือนเท่ากับ 
4,590,631 ล้านบาท และ ณ สิ้นสุดปี 2562 มีการบริโภคภาคครัวเรือนจะอยู่ที่ 6,572,705 ล้านบาท จากข้อมูลของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 3.8% โดยจะส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเติบโตอยู่ท่ี 2.4% 

นอกจากการบริโภคโดยรวมของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นแล้ว การบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ก็มี
แนวโน้มพี่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยในปี 2562 มูลค่าการบริโภคอาหาร และการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์จะเท่ากับ 
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809,183 ล้านบาท และ 226,822 ล้านบาท ตามล าดับ โดยในปี 2562 การบริโภคอาหารเติบโตขึ้น 3.1% และการบริโภค
เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์เติบโตขึ้น 3.9% จากปี 2561 และจากการประมาณการการบริโภคภาคครัวเรือนและการ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากเศรษฐกิจท่ียังขยายตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

การบริโภคภาคครัวเรือน และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลให้
กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เข้าขยายการลงทุนไปยังธุรกิจสินค้าเพื่อการบริโภคที่ไม่ใช่น้ ามัน ทั้งในส่วนของร้านสะดวกซื้อ 
ภายใต้แบรนด์ PT Mart และ Max Mart รวมถึงธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ กาแฟพันธุ์ไทย (Punthai 
Coffee) คอฟฟี่ เวิลด์ (Coffee World) ครีม แอนด์ ฟัดจ์ (Cream & Fudge) นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี (New York 5th 
Av. Deli) และ ไทย เชฟ เอ็กเพรส (Thai Chef Express) เพื่อตอบสนองความต้องการขอบลูกค้าให้ครบวงจรและรอบ
ด้านมากข้ึน 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อน ามารังสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มให้มี
คุณภาพ และปลอดภัยแก่ลูกค้า รวมถึงการตกแต่งร้านอาหารและเครื่องดื่มให้ทันสมัย และสะดวกสบาย นอกจากนี้ 
บริษัทยังจัดให้มีการท าการตลาดร่วมกันระหว่างสถานีบริการน้ ามัน และร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านระบบสมาชิกบัตร 
PT Max Card โดยให้ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์พิเศษกับสมาชิกผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนดไว้ 

7) กลุ่มธุรกิจ Auto Care Services 

ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้น าด้านธุรกิจพลังงานที่ครบวงจรของประเทศ ท าให้บริษัทให้ความส าคัญกับการให้บริการในสถานี
บริการอย่างครบวงจร ด้วยเหตุนี้ บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) เพื่อเปิด
ศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถบรรทุกและรถขนส่งขนาดใหญ่ที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ PRO TRUCK 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ ให้ได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น  PRO 
TRUCK เปิดให้บริการทั้งใน และนอกสถานีบริการ PT 

นอกจากการสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกเชิงพาณิชย์แล้ว บริษัทก็ให้ความส าคัญกับ
ลูกค้าท่ีเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วย บริษัทจึงได้ร่วมทุนกับบริษัท ออโต้แบคส์ เซเว่น จ ากัด เพื่อเปิดศูนย์บริการและซ่อมบ ารุง
รถยนต์ที่มีคุณภาพและครบวงจรจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ AUTOBACS เพื่อให้บริการลูกค้ารถยนต์นั่งให้ครบถ้วนและ
รอบด้านมากขึ้น ปัจจุบัน AUTOBACS เปิดให้บริการทั้งใน และนอกสถานีบริการ PT 

จ านวนสาขา PRO TRUCK และ AUTOBACS 

 

นอกจากธุรกิจที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น บริษัทยังมรีายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการ
รับฝากน้ ามันให้กับผู้ค้าน้ ามันรายอื่น ซึ่งเป็นการบริหารทรัพย์สินประเภทคลังน้ ามันที่มีก าลังส่วนเกินให้เกิดรายได้ รายได้จาก
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การขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ทั้งของบริษัทเองภายใต้แบรนด์ PT Maxnitron และของบริษัทอื่นๆ รายได้ค่าเช่าพื้นที่
จากผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านซ่อมรถภายในสถานีบริการ 

2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้  

โครงสร้างรายได้จากการขายและการบริการ และ
รายได้อื่น 

2562 2561 2560 

ธุรกิจ 
ด าเนินการ

โดย 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 

ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อยละ 

1)  ธุรกิจน้ ามันเ ช้ือเพลิง และ
ธุรกิจค้าปลีก 

       

1.1) ธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง        
 รายได้จากธุรกิจค้าปลีก

น้ ามั น เ ช้ือ เพลิ งผ่ าน
สถานีบริการน้ ามันของ
บริษัท (COCO) 

PTC 97,131.40 80.8 88,897.90 82.2 68,804.96 81.0 

 รายได้จากธุรกิจค้าส่ง
น้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ
ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน
ของบริษัท (DODO) 

บริษัท และ
บริษัทย่อย 

(ยกเว้น PTC) 

12,074.68 10.0 11,017.48 10.2 9,559.24 11.3 

 รายได้จากธุรกิจค้าส่ง
น้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ
ผู้ค้าน้ ามันรายอื่น และ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรม 

บริษัท และ
บริษัทย่อย 

(ยกเว้น PTC) 

6,818.19 5.7 4,922.16 4.6 4,321.90 5.0 

1.2) ธุรกิจค้าปลีก หรือรายได้
จากการขายสินค้าผ่านร้าน
สะดวกซื้อ Max Mart 

PTC 1,084.37 0.9 724.17 0.7 619.19 0.7 

2) รายได้จากธุรกิจค้าปลีกแก๊ส 
LPG ผ่านสถานีบริการแก๊ส PT 

OLP และ 
PTC 

1,706.59 1.4 1,223.03 1.1 737.01 0.9 

3)  รายได้จากธุรกิจให้บริการ 
(บริการขนส่งและขนถ่ายน้ ามนั
เ ช้ื อ เ พ ลิ ง  แ ล ะ บ ริ ก า ร
คลังสินคา้) 

บริษัท และ
บริษัทย่อย 

122.98 0.1 101.45 0.1 51.01 1.4 

4) รายได้จากการขายสินค้าจาก
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

PUN, GFA 
และ JTC 

580.56 0.5 483.79 0.4 172.73 0.2 

5) รายได้อื่น* 
 

บริษัท และ
บริษัทย่อย 

772.69 0.6 759.81 0.7 638.75 0.8 

รวมรายได้ 
 

120,291.46 100.0 108,129.79 100.0 84,904.78 100.0 

ที่มา: บริษัท 
หมายเหตุ : * รายได้อื่นประกอบด้วย 1) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น้ ามันเครื่อง 2) รายได้จากการให้บริการรับฝากน้ ามัน 3) รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 

และ 4) รายได้พิเศษ เช่น รายได้ชดเชยจากการปรับลดราคาน้ ามัน และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
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2.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทจึงได้จัดตั้งส่วนความปลอดภัยขึ้น เพื่อ
ท าหน้าที่วิเคราะห์ และตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละส่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานที่
ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัท และจัดท าเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีป้องกันภัย และระงับเหตุที่เกิดขึ้นให้กับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทก าหนดให้พนักงาน
แต่ละหน่วยงานต้องศึกษา และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการฝึกซ้อมวิธีระงับเหตุที่เกิดขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานีบริการน้ ามัน และคลังน้ ามัน แผนการกู้ภัยส าหรับรถบรรทุกน้ ามัน
ที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น  

นอกจากนี้  บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามัน ( Oil Industry 
Environmental Safety Group Association : IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเสริมสรา้งความร่วมมอืกันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหาน้ ามันรั่วไหลลงแหล่งน้ า และพื้นดิน รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ บริษัทก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนความ
ปลอดภัยเป็นตัวแทนในการท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน IESG ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับ IESG และหน่วยงานราชการจัดฝึก
อบรบเรื่องการป้องกันภัยต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และบริษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมระงับเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรตามหลักมาตรฐานสากล COSO ERM ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะมากระทบกับองค์กรอย่างต่อเนื่องครอบคลุมรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลกระทบด้านสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงจากบริบททั้งภายในและภายนอกองค์กร และความต้องการความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งหวังลด
ระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

บริษัทได้ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สามารถตอบรับกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนิน
ธุรกิจจะเกิดผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลัก
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจมีดังนี้ 

3.1 ความเสี่ยงในการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ 

บริษัทได้ขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ ามัน Non-oil และ Renewable energy ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ การขยายการลงทุนในธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงจาก
ผู้ประกอบการรายอื่น ส่งผลกระทบท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเช่าสถานีบริการใหม่สูงขึ้น  

เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ในการลงทุนพัฒนาสถานีบริการน้ ามันใหม่แต่ละแห่ง บริษัทจะส ารวจและวิจัยตลาด วิเคราะห์
คู่แข่ง ศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างถ่ีถ้วน อีกทั้งยังพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกให้
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อก าหนดรูปแบบของสถานีบริการ พื้นที่เชิงพาณิชย์ และบริการอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า เมื่อสถานีบริการน้ ามันเปิดด าเนินการ บริษัทจะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม เช่น 
ยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อสอบทานผลส าเร็จหากผลการด าเนินงานไม่บรรลุตาม
เป้าหมายจะด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 

บริษัทมีเป้าหมายในการขยายการด าเนินงานไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 
โดยปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ท้ังในแบบโครงการที่ด าเนินการเอง และโครงการที่เป็นการร่วมลงทุน อาทิ
เช่น ธุรกิจปาล์มน้ ามันครบวงจร ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุกและรถยนต์ ธุรกิจอาหาร ท้ังนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปัจจัยหลายประการ เช่น ภาวะการแข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจากภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการ
ก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหม่อย่างมีนัยส าคัญในหลายรูปแบบ เช่น ต้นทุนทางด้านการก่อสร้าง หรือการบริหาร
จัดการโครงการอาจเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่างบลงทุนที่ประมาณการไว้ ท าให้ลดความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ หรือโครงการ
ใหม่อาจเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลกระทบเชิงลบต่อรายได้รอการรับรู้ของบริษัทเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถสร้าง
กระแสเงินสดกลับเข้าบริษัทตามเป้าหมายที่วางไว้ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว บริษัทได้น ากระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ โดยก าหนดให้มีการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ทุกโครงการ และการวิเคราะห์ในรายละเอียดด้านกฎหมาย นโยบายของภาครัฐ และ
ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ เช่น ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านภาษี ความเสี่ยงด้านการตลาด 
ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และผู้รับเหมา ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่ออาชีวอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนในโครงการ
ใหม่ทุกโครงการ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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นอกจากน้ี บริษัทได้มีการก าหนดคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องซื่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท รวมทั้งเพื่อติดตามผลการด าเนินงานของการลงทุน และเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่จะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสามารถ
ท าได้อย่างรวดเร็วทันกาลและมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความมั่นใจว่าเงินลงทุนของบริษัทจะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิผล
สูงสุด 

3.2 ความเสี่ยงในการพัฒนาศักยภาพองค์กร 

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่ผู้น าด้านบริการใน
ธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยได้เข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ การ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตยิ่งขึ้น ท าให้ธุรกิจภายในบริษัทมีความ
หลากหลายเช่ือมโยงกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถปรับและขยายการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม บริษัทจ าเป็นต้องจัดเตรียม
บุคลากรให้มีความเพียงพอ รวมถึงต้องพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้รองรับกับธุรกิจที่มีอยู่เดิม ธุรกิจใหม่ และเพื่อทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ ทั้งนี้หากไม่สามารถ
จัดเตรียมบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ได้ทันต่อการเติบโต และเพียงพอกับความต้องการของบริษัท จะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจึงได้ยกระดับการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ และ
สอดคล้องต่อการขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมความเช่ียวชาญในงาน และเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆ โดยบริษัทให้
ความส าคัญกับการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนส่งเสริมพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเติบโตไปพร้อมๆ กับความส าเร็จของบริษัท 

บริษัทได้น าแนวทางและกลไกในการบริหารสายอาชีพมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่องค์กรก าหนดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบ แนวทางหลักของการบริหาร และพัฒนาพนักงานในทุกระดับ การก าหนดสายอาชีพของบริษัท
ขึ้นอยู่กับทิศทางการด าเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และการขยายตัวของธุรกิจ โดยแบ่งการ
พัฒนาเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพนักงาน ที่เช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ
คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบโดย แบ่งออกเป็น กลุ่มผู้บริหาร (ระดับเทียบเท่า
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป) เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มผู้น า เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูง ท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และกลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหารและพัฒนางานตามความ
จ าเป็นของการด าเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน Innovation อย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อรองรับทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต  

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงานตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ และสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของบริษัท ในรูปแบบการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนา
ทักษะ ความช านาญจากประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถ ความต้องการของพนักงาน 
และความต้องการขององค์กรนั้น นอกจากพนักงานจะมีความพร้อมส าหรับการเติบโตเป็นผู้บริหารในอนาคตแล้ว ยังเป็นการ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ให้สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในที่สุด นอกจากนี้ในด้านการเรียนรู้ของพนักงานภายในองค์กร ได้ก าหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริหารและพนักงานได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการท างาน ด้วยความเช่ือมั่นใน
พลังแห่งการเรียนรู้จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
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3.3 ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

บริษัทประกอบกิจการในธุรกิจพลังงานประเภทน้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ LPG โดยค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนเป็นหลัก โดยได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และจัดท าแผนรองรับเพิ่มเติม อีกทั้งพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน พบว่าพ้ืนท่ีเสี่ยงที่
ต้องมีการป้องกันและควบคุมอย่างมีนัยส าคัญคือ คลังน้ ามัน สถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการแก๊ส LPG และรถขนส่งน้ ามัน 
เนื่องจากน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG เป็นวัตถุไวไฟ หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
เช่น การรั่วไหล การระเบิด และไฟไหม้ เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และรวมถึงสิ่งแวดล้อม และอาจ
ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันอันตรายก่อนที่จะเกิดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์ และตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการแก๊ส 
LPG คลังน้ ามัน และรถขนส่งน้ ามัน นอกจากนี้ บริษัทมีการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยจัดท าระบบ
ควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตราย (Kiken Yochi Training) การก าหนด
ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยในกิจกรรมควบคุมที่ส าคัญ การใช้ระบบ Behavior 
Based Safety เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน นอกจากนี้ยังได้น าระบบความปลอดภัยมาใช้ในงานขนส่งน้ ามัน ได้แก่ 
การจัดท าระบบการอบรมการขับข่ีปลอดภยั เพื่อเสริมสมรรถนะพนักงานขับรถ การใช้ระบบ GPS และระบบแจ้งเตือนจุดเสีย่ง
จากระบบ GPS ในรถขนส่งเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง และติดกล้องวงจรปิดในรถขนส่งน้ ามัน เพื่อตรวจประเมิน
พฤติกรรมการขับขี่ และน ามาใช้ในการฝึกอบรมหรือถอดบทเรียนให้กับพนักงานใหม่  ในด้านความปลอดภัยสถานีบริการ
น้ ามันและสถานีบริการแก๊ส LPG ได้มีการจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือวิธีป้องกันภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้นให้กับ
พนักงานประจ าสถานี รวมถึงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ในด้านความปลอดภัยคลังน้ ามัน ได้มีการ
ช้ีแจงพนักงานเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยก่อนเข้าเขตพื้นท่ีไวไฟ การก าหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
เข้าไปในพ้ืนที่ปฏิบัติงานภายในคลังน้ ามันก่อนได้รับอนุญาต การห้ามน าสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าไปในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
อย่างเด็ดขาด และการก าหนดมาตรการส าหรับป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ ามันลงสู่แม่น้ าส าหรับคลังน้ ามันที่
สามารถรับน้ ามันทางน้ า ซึ่งได้แก่ คลังน้ ามันแม่กลอง และคลังน้ ามันชุมพร นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานของบริษัท ตลอดจน
หน่วยงานช่วยเหลือสนับสนุนท้ังภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ 
บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   

บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจัดท าระบบ ISO 14001 มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 
ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่คลังแม่กลองและส านักงาน
ใหญ่ขึ้นด้วย อีกทั้งบริษัทยังได้มีการท าประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตของพนักงาน สินค้า และ
ทรัพย์สินของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้กับคลังน้ ามัน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

ดังนั้น บริษัทจึงเช่ือว่าบริษัทได้ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุภายในสถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการแก๊ส LPG คลังน้ ามัน และรถ
ขนส่งน้ ามัน ให้อยู่ในระดับต่ า และป้องกันผลกระทบและความเสียหายที่อาจมีต่อบริษัท ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ จากผลของการ
ด าเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน ส่งผลให้จ านวนอุบัติเหตุถึงขั้ นเสียชีวิต และ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
ยังคงมีความท้าทายจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดมากข้ึน 
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ด้านสิ่งแวดล้อมอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ท าให้เกิดภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตด้าน
เกษตรกรรมลดน้อยลง ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจท าให้การบริโภคน้ ามันในภาคเกษตรลดน้อยลง หรือเกิดอุทกภัย ท าให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถจัดส่งน้ ามันหรือไม่สามารถเปิดสถานีบริการในพื้นที่ที่มีน้ า
ท่วมสูงได้ บริษัทจึงให้ความส าคัญในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจโดยการจัดท าโครงการปาล์ม
น้ ามันครบวงจรเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โครงการก่อสร้างสถานีบริการแบบประหยัดพลังงาน โครงการติดตั้ง Solar 
rooftop และเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ที่สถานีบริการน้ ามันเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โครงการอบรมการขับขี่ให้
ประหยัดน้ ามันกับพนักงานขับรถขนส่งน้ ามัน รวมถึงศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และธุรกิจเอทานอลด้วย เป็นต้น  

3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน  ามัน 

ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนเกิดจากหลายปัจจัยได้แก่ อุปสงค์และอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการก าหนดสัดส่วนการผลิตน้ ามันของกลุ่มประเทศในกลุ่มโอเปก ปริมาณน้ ามัน
ส ารองในแต่ละประเทศ รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ความผันผวนของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก อาจส่งผลโดยตรงต่อราคาจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ท้ัง
ราคาขายปลีกและขายส่ง ท าให้ความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได้ และยังส่งผลต่อมูลค่าสนิค้าคงคลงัที่ส่วนใหญ่เปน็น้ ามันเช้ือเพลงิ ความผันผวนของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงจึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทได้ 

บริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายน้ ามันให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการใช้น้ ามันอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ ผู้ใช้น้ ามันรายย่อยที่
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในการด าเนินธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งปริมาณความต้องการน้ ามันเช้ือเพลิง และปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันส าหรับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายดังกล่าวไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของราคาน้ ามัน และบริษัทไม่มีนโยบายในการส ารองน้ ามัน
เพื่อการเก็งก าไร โดยเป็นการส ารองตามกฎหมาย และส ารองไว้ส าหรับจ าหน่ายให้กับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ 

บริษัทด าเนินการติดตามสถานการณ์ราคาน้ ามันเป็นประจ าทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา และน าเสนอรายงานสถานการณ์
ราคาน้ ามันให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อด าเนินการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็
ตามเพื่อลดความเสี่ยงจากธุรกิจน้ ามัน ที่มีความผันผวนสูงตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก บริษัทจึงด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจ Non-oil และ Renewable energy เพิ่ม
สัดส่วนธุรกิจใหม่ท่ีสร้างรายได้อย่างสม่ าเสมอ และหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งน้ ามัน รวมทั้งต้นทุนในส่วนอ่ืนๆ เพื่อบริหาร
จัดการผลการด าเนินงาน และลดผลกระทบในการด าเนินธุรกิจจากความผันผวนของราคาน้ ามัน 

3.5 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจสถานีบริการน้ ามันมีการแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการแต่ละรายมีการขยายสาขาทั้งในถนนสายหลักและ
ถนนสายรอง ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนก าไรจากธุรกิจ Non-Oil พัฒนาสินค้าและรูปแบบการให้บริการ และขยายฐานลูกค้า
บัตรสมาชิก เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ส่งผลกระทบให้การสรรหาสถานีบริการใหม่ มีความยากมากขึ้นโดยเฉพาะในท าเลท่ี
มีศักยภาพ บริษัทจึงศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาท าเลที่มีศักยภาพ และด าเนินการติดต่อท าสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน
ไว้ล่วงหน้าก่อนสัญญาของผู้เช่ารายเดิมจะหมดอายุสัญญา  

บริษัทได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเพิ่ม
พันธมิตรรายใหญ่เข้ามาเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการลูกค้ามีการเพิ่มน้ ามัน B20 ให้มีจ าหน่ายใน
สถานีบริการที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้วย นอกจากนี้ยังมี
การท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการท า Co-Promotion กับพันธมิตรรายใหญ่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรสมาชิก PT 
Max Card ภายใต้ concept "เชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะ" เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้บริษัทมากขึ้น 
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การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรและกระบวนการด าเนินงานเป็นส่วนประกอบหลักในการก าหนดขีดความสามารถที่จะน าความส าเร็จ
มาสู่บริษัท ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดงาน
ที่ซ้ าซ้อนและไม่ท าให้เกิดมูลค่า โดยได้ด าเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า โดยการระบุคู่ค้ารายส าคัญจากปริมาณการซื้อในปีที่ผ่านมา การไม่พึ่งพาคู่ค้ารายส าคัญเพียงราย
เดียว การประชุมและเยี่ยมชมสถานประกอบการของบริษัทคู่ค้าเพื่อปรับปรุงการท างานร่วมกัน การเสริมสร้างความร่วมมือกัน
ในการด าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
น าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน 

เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน บริษัทยังให้ความส าคัญกับการขยายสถานีบริการน้ ามันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในท าเลที่
มีศักยภาพ การเพิ่มจ านวนสถานีบริการ อาจท าให้การบริหารจัดการสถานีบริการและคุณภาพการให้บริการไม่เป็นตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เช่น การควบคุมการด าเนินงานภายในสถานีบริการ การพัฒนาระบบบริหารสถานีบริการ และระบบ
ฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการเพิ่มจ านวนของสถานีบริการ รวมถึงการสรรหาพนักงานประจ าสถานีบริการที่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อการเพิ่มจ านวนสถานีบริการ และการบริหารการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงภายในสถานีบริการที่เปิด
ใหม่ ให้มีปริมาณการจ าหน่ายในระดับเดียวกับสถานีบริการที่เปิดด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ท้ังนี้ หากบริษัทไม่สามารถบริหาร
จัดการสถานีบริการที่เปิดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้  

เพื่อเป็นการตอกย้ าในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ บริษัทจึงได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานของ
สถานีบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านบริหารและควบคุมการด าเนินงานในสถานบริการ บริษัทได้จัดท าแผนส าหรับรับพนักงาน
ประจ าสถานีบริการล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการขยายสถานีบริการในอนาคต โดยเฉพาะผู้จัดการสถานีบริการและ
ผู้จัดการเขต มีความส าคัญในการบริหารจัดการภายในสถานีบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทจะพิจารณาจากบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถภายในบริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทจะโอนย้ายผู้จัดการสถานีบริการที่มีประสบการณ์ท างานที่ดี และมี
ความรู้ความสามารถให้มาปฏิบัติงานในสถานีบริการที่เปิดใหม่ หรือท าหน้าท่ีผู้จัดการเขต เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานี
บริการที่เปิดใหม่ ให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับสถานีบริการในปัจจุบัน  

ในด้านคุณภาพการให้บริการ บริษัทได้มีนโยบายการสรรหาพนักงานประจ าสถานีบริการที่ยังคงให้ความส าคัญกับบุคลากรใน
พื้นที่ โดยการประกาศรับสมัครพนักงานที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานีบริการที่จะเปิดใหม่ โดยบริษัทจะพิจารณารับคนในพื้นที่
ใกล้เคียงกับสถานีบริการเป็นพนักงานประจ าสถานีบริการเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานประจ าสถานีบริการมีความเข้าใจ และ
สามารถให้บริการคนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการลาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยัง
ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและฝึกงานภายในสถานีบริการ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการเป็น
ประจ าทุกไตรมาส และมีช่องทางรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ผ่าน PT Call Center  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นมาตรการส าคัญที่จะผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการแบบมือ
อาชีพ และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ 

3.6 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ความเสี่ยงท่ีเกิดการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน
อันเนื่องมาจากความซับซ้อนของบทบัญญัติทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง ความเข้าใจท่ีคาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติ หรือแม้กระทั่งกฎหมายใหม่ๆ ท่ีออกมา อาจท าให้เกิดการตีความที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจน าไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในด้านการเงิน และการด าเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมทั้งอาจส่งผลต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท 
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บริษัทได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงน้ี โดยการวิเคราะห์และติดตามนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่
มีผลกระทบต่อบริษัท และมีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการ
ให้ความร่วมมือเข้าประชุมและสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ข้อมูล และติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด อีกท้ัง 
บริษัทยังได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกด าเนินการสอบทานและให้ค าแนะน า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดให้มีการสอบทาน และติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และการควบคุมดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท  

บริษัทได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บรรษัท ภิบาลที่ดี และ
กระบวนการควบคุมภายในท่ีรัดกุม โดยได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีชัดเจนและเคร่งครัดในการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าว บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC)  บริษัทได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิ
บาล และสอดคล้องกับกระบวนการประเมินความเสีย่งในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดเพิ่มเติมฐานความผิดส าหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย บริษัทได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการท างานที่ส าคัญที่อาจเกิดการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริตโปร่งใส และ
ป้องปรามการปฏิบัติงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสและข้อแสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Whistle blowing) และมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็น
ธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

3.7 ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ในปัจจุบันมีปัจจัยความเสี่ยงหลากหลายที่อาจท าให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเมื่อใดก็ได้ ซึ่งจะท าให้บริษัทไม่สามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การก่อความไม่สงบทางการเมือง การก่อการร้าย ความผิดพลาด
ของอุปกรณ์ในการท างาน และภัยอนัตรายอื่นๆ ทีย่ากต่อการคาดการณ์ได้ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและอาจท าให้
ธุรกิจหยุดชะงักไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง เทคโนโลยี และ
ปัจจัยอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเฝ้าติดตามความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบท าให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักได้ 
เพื่อช่วยลดความสูญเสีย ปกป้องภาพลักษณ์ช่ือเสียง กิจกรรมส าคัญทางธุรกิจ และเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของภัย
คุกคามดังกล่าว บริษัทได้น าการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการทบทวนและทดสอบแผนเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.8 ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ นในอนาคต 

ในการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่มักจะวนเวียนอยู่กับประเด็นความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
ความเสี่ยงส่วนที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมักจะมองไม่ค่อยเห็น จนกระทั่งประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้นกลายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จริง (Actual Risk) ซึ่งนับวันบรรดาประเด็นความเสี่ยงที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต จะกลายเป็นประเด็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติมากข้ึน และมีประเด็นความเสีย่งบางอย่างที่ได้กลายเป็นเหมือนประเด็นความเสี่ยงระดับพ้ืนฐานที่เกิด
ขึ้นกับหลากหลายภาคเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นประเด็นความเสี่ยงโดยเฉพาะของบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยตรงเพียงบริษัทเดียว 
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เมื่อพิจารณาจากสภาพการณ์เช่นนี้ บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk) 
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทันต่อความท้าทายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดมากขึ้น ซึ่งอาจจะท าให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน รวมถึงความเช่ือมันและความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ 

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดใหม่บริษัทได้ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย เทคโนโลยี และอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงใหม่ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสและลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเฝ้าติดตามความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ โดยบริษัทได้ติดตามวิวัฒนาการความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี และพลังงานทางเลือกที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตลาดของ
รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะส่งผลให้ความต้องการในการใช้น้ ามันลดลงในอนาคต 
บริษัทจึงด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจ Non-oil 
และมีการติดตั้ง EV charging ในสถานีบริการน้ ามันของบริษัท เพื่อศึกษาการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้รถยนต์
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าท่ีอาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัท และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าตัดจ าหน่ายสะสม เท่ากับ 15,587.08 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์      
ไม่มีตัวตนแสดงได้ดังนี้ 
 

ประเภท/ลักษณะสนิทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าตามบัญชสีุทธ ิ

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์ถาวร   
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 1,299.36 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 5,100.95 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 3,142.33 
4. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 183.51 
5. ยานพาหนะ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 1,643.65 
6. งานระหว่างก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 88.60 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
7. สิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้า บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 3,914.27 
8. ค่าซอฟท์แวร์ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 214.41 

รวมท้ังหมด  15,587.08 
 
ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์ส าหรับด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดังนี ้
 
4.1.1 คลังน้ ามันและส านักงานขาย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคลังน้ ามันท้ังหมด 10 แห่ง โดยในแต่ละคลังน้ ามัน บริษัทตั้งส านักงานขายประจ าคลังขึ้น เพื่อ
ท าหน้าที่รับค าสั่งซื้อขายจากลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละคลัง รวมถึงเพื่อประสานงาน และอ านวยความสะดวก
ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีส านักงานขายอีก 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงกลั่นน้ ามัน และจุดจ่ายน้ ามันของไทยออยล์ โดย
ท าหน้าที่รับค าสั่งซื้อขายจากลูกค้าเช่นเดียวกับส านักงานขายประจ าคลังต่างๆ 

คลังน้ ามันและส านักงานขาย ลักษณะการใช้งาน ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันแม่กลอง  
      จังหวัดสมุทรสงคราม 
      เนื้อท่ีรวม 22-0-61 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

113.69 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้าง และ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันชุมพร  
 จังหวัดชุมพร 

       เนื้อท่ีรวม 18-3-63.8 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

26.54 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้าง และ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันน้ าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น    

       เนื้อท่ีรวม 33-0-52.1 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 
 

4.46 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง และ 
เค รื่ อ ง มื อ  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันล าปาง  
จังหวัดล าปาง  
เนื้อท่ีรวม 29-2-9 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

3.87 ล้านลิตร 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้าง และ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 
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คลังน้ ามันและส านักงานขาย ลักษณะการใช้งาน ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันหนองแค  
จังหวัดสระบุรี 
เนื้อท่ีรวม 24-0-1 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 
 

5.30 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้าง  และ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เนื้อท่ีรวม 8-0-34.5 ไร่ 

ไม่ได้ด าเนินงาน 1/ 19.80 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
และ เครื่อ งมื อและอุปกรณ์
ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
เนื้อท่ีรวม 12-3-45 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

12.52 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิการเช่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       เป็น
เวลา 10 ปี  และเป็นเจ้าของ
เค รื่ อ ง มื อ  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก  
เนื้อท่ีรวม 7-2-58.2 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

7.69 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น และสิ่ งป ลู ก สร้ า งและ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
เนื้อท่ีรวม 14-3-80.0 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

6.65 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิการเช่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       เป็น
เวลา 10 ปี  และเป็นเจ้าของ
เค รื่ อ ง มื อ  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
เนื้อท่ีรวม 21-3-80 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

4.83 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น และสิ่ งป ลู ก สร้ า งและ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

ส านักงานขายศรีราชา  
 จังหวัดชลบุรี 

 

ส านักงานขาย (ส านักงาน
ขายตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ ของ     
โรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์) 

   

ส านักงานขายเสาไห้  
จังหวัดสระบุรี 

 

ส านักงานขาย 
(ส านักงานขายตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของคลังน้ ามัน    
แทปไลน์ 3/) 

   

ส านักงานขายล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี

 

ส านักงานขาย 
(ส านักงานขายตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของคลังน้ ามัน      
แทปไลน์ 2/) 

   

 
หมายเหตุ : 1/ ในอดีตบริษัทใช้คลังน้ ามันปากพนังเป็นจุดกระจายน้ ามันไปยังสถานีบริการน้ ามัน และกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จัง หวัด

นครศรีธรรมราช จนถึงจังหวัดนราธิวาส) แต่เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงในพื้นที่ดังกล่าวไม่สูงมาก จึงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการคลังน้ ามัน บริษัทจึงหยุดใช้งานคลังน้ ามันปากพนัง อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงในเขตพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณมากเพียงพอ บริษัทอาจพิจารณาใช้คลังน้ ามันปากพนังเป็นจุดกระจายน้ ามันอีกครั้ง 

 2/ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จ ากัด (“แทปไลน์”) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างโรงกลั่นน้ ามัน และผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ โดยด าเนินธุรกิจขนส่งน้ ามันผ่าน
ระบบท่อส่งน้ ามันที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ทั้งนี้ ระบบท่อส่งน้ ามันหลัก (Mainline) เร่ิมต้นที่สถานีส่งน้ ามันศรีราชา โดยรับน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันไทย
ออยล์ และโรงกลั่นน้ ามันของผู้ค้าน้ ามันรายอื่น และล าเลียงไปยังคลังปลายทางที่อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี 
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4.1.2 สถานีบริการน้ ามันและแก๊ส LPG ประเภท COCO 
 
สถานีบริการน้ ามัน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สถานีบริการน้ ามันและ แก๊ส LPG  ประเภท COCO มีจ านวนทั้งสิ้น 

1,748 สถาน ี
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ : สถานีบริการน้ ามันและ แก๊ส LPG  ประเภท COCO ทั้งหมดที่เปิดให้บริการบางส่วนบริษัท PTC 

และ OLP เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสถานีบริการน้ ามันและ แก๊ส LPG  และบางส่วน PTC เช่าจาก
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ สถานีบริการน้ ามันและ แก๊ส LPG  ประเภท COCO เมื่อแบ่งตามลักษณะ
กรรมสิทธ์ิแสดงได้ดังนี้ 
- สถานีบริการน้ ามันท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ จ านวน 74 สถาน ี
- สถานีบริการน้ ามันท่ี PTC และ OLP เช่าจากบุคคลอื่น 
o อายุสัญญาคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จ านวน 242 สถาน ี
o อายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 3 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี  จ านวน 219 สถาน ี
o อายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 10 ปี 1/  จ านวน 1,181  สถาน ี
o สัญญาที่หมดอายุอยู่ระหว่างการต่อสัญญา จ านวน     32       สถาน ี

ภาระผูกพัน : สถานีบริการน้ ามันและ แก๊ส LPG  ที่ PTC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ปลอดภาระผูกพัน 

หมายเหตุ : 1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สัญญาเช่าสถานีบริการน้ ามันและ แก๊ส LPG  ประเภท COCO ที่คงเหลืออายุสัญญา
นานท่ีสุด คงเหลืออายุสัญญาเท่ากับ 29 ปี และสัญญาเช่าระยะยาวท่ีสุดที่บริษัทท ากับคู่สัญญา คือ 30 ปี  

 
4.1.3 รถบรรทุกน้ ามัน 
 
รถบรรทุกน้ ามัน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รถขนส่งน้ ามันมีจ านวนท้ังสิ้น 509 คัน โดยแบ่งออกเป็นรถสิบล้อบรรทุก

น้ ามันจ านวน 277 คัน และรถพ่วงบรรทุกน้ ามันจ านวน 232 คัน 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ : บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิรถบรรทุกน้ ามันท้ังหมด 
ภาระผูกพัน : - มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน จ านวน 235 คัน 

- ปลอดภาระผูกพัน จ านวน 274 คัน 
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4.2 สัญญาท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

4.2.1 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง 

สัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่าง บริษัท กับ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) 

อ ายุ สั ญ ญ า  แ ล ะ ก า ร
ยกเลิกสัญญา 1/ 

: o บริษัท และไทยออยล์ลงนามในสัญญาเมือ่วันท่ี 29 มิถุนายน 2558 โดยสัญญาจะมีผลบังคับ
โดยสมบูรณ์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สัญญาฉบับนี้จะได้รับการต่ออายุโดยทันทีเป็น
เวลาอีก 1 ปี หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา และทุกๆการสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
ที่ขยายออกไป เว้นแต่และจนกว่าจะถูกบอกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยมีหนังสือ
บอกกล่าวการเลิกสัญญาฉบับนี้ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่
ก าหนดให้เป็นวันท่ีการเลิกสัญญามีผล 

หลักประกัน 1/ : o ไม่มีเง่ือนไขที่ก าหนดให้บริษัทย่อยที่ท าสัญญาต้องมอบหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร       
(Bank Guarantee) เพื่ อค้ าประกัน หรือใช้น้ ามันเช้ือเพลิงที่ฝากกับไทยออยล์ เป็น
หลักประกัน (Oil Pledge) 

การแจ้ งปริม าณ น้ ามั น
เช้ือเพลิงที่บริษัทต้องการ
และปริมาณน้ ามันที่ไทย
ออยล์สามารถส่งมอบได้ 1/ 

: o ก่อน หรือ ณ วันท าการแรกของแต่ละเดือน พีทีจีจะต้องเสนอปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ตน
ต้องการ ส าหรับแต่ละรอบ 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไป โดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังไทย
ออยล์ 

o หลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวจากพีทีจี เกี่ยวกับปริมาณการเสนอซื้อ ไทยออยล์โดยดุลย
พินิจของตนเอง จะแจ้งต่อพีทีจีเป็นลายลักษณ์อักษร ณ หรือ ก่อนวันท าการที่ 10 ของแต่
ละเดือน ถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์โดยประมาณที่สามารถจัดหาได้ และปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือนที่จะขนถ่ายโดยพีทีจี จะขึ้นอยู่กับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตามที่
แจ้งโดยไทยออยล์ 

o ในกรณีที่ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ เท่ากับหรือน้อยกว่าปริมาณการเสนอซื้อ 
ค ายืนยันความต้องการผลิตภัณฑ์ของไทยออยล์ถือเป็นที่สุด และพีทีจีตกลงที่จะซื้อ ขนถ่าย 
และรับมอบปริมาณผลิตภัณฑ์ตามความต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ร า ค า จ า ห น่ า ย น้ า มั น
เชื้อเพลิง 

: o ราคาผลิตภัณฑ์ที่พีทีจีจะต้องช าระให้แก่ไทยออยล์ ค านวณจากปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ณ คลังสินค้า ส าหรับส่งมอบน้ ามันของไทยออยล์  

o ทั้งนี้ ราคาขายส่งต่อลิตรส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท เท่ากับราคาน้ ามันส าเร็จรูป    
หน้าโรงกลั่นของไทยออยล์ รวมกับ 1) ภาษีสรรพสามิต และภาษีเทศบาล 2) เงินสมทบ         
กองทุนน้ ามันฯ และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 3) ภาษีอื่นๆ ที่รัฐก าหนด 4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และ 5) ส่วนเพ่ิม (Premium) ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัท และไทยออยล์ 

o ส าหรับการรับน้ ามันที่จุดจ่ายน้ ามันอื่นหรือผ่านระบบขนส่งทางท่อ ราคาขายส่งจะบวกเพิ่ม
ค่าขนส่ง (Terminal Charge) ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

o นอกจากนี้ หากบริษัท ให้ไทยออยล์เพิ่มสารเติมแต่ง (Additive) ในน้ ามัน ราคาขายส่งจะ
บวกเพิ่มตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

หมายเหตุ : 1/ บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 10 ได้แก่ บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด (PMO) บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด (APO) 
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด (EPO) บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด (EVO) บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด (AND) บริษัท แอตลาส 
ออยล์ จ ากัด (ATL) และ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด (OLP) และบริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 11 ได้แก่ บริษัท 
ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น (PTC) แต่ละบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงกับไทยออยล์โดยตรงเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ 
สาระส าคัญของสัญญาซ้ือขายน้ ามันเช้ือเพลิงระหว่างบริษัทย่อยที่ท าสัญญากับไทยออยล์ มีเง่ือนไขในลักษณะเดียวกับสัญญาซ้ือขาย
น้ ามันระหว่างบริษัทกับไทยออยล์ 
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สัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่าง บริษัท กับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“เอสโซ่”) 

อ ายุ สั ญ ญ า  แ ล ะ ก า ร
ยกเลิกสัญญา 1/ 

: o สัญญาระหว่างบริษัท และเอสโซ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยสัญญาจะมีผลบังคับ
โดยสมบูรณ์ จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการต่ออายุสัญญา 

หลักประกัน 1/ : o ไม่มีเงื่อนไขที่ก าหนดให้บริษัทย่อยที่ท าสัญญาต้องมอบหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (Bank 
Guarantee) เพื่อค้ าประกัน หรือใช้น้ ามันเช้ือเพลิงที่ฝากกับเอสโซ่เป็นหลักประกัน (Oil 
Pledge) 

การแจ้ งปริม าณ น้ ามั น
เช้ือเพลิงที่บริษัทต้องการ
และปริมาณน้ ามันที่ไทย
ออยล์สามารถส่งมอบได้ 1/ 

: o ผู้ซื้อจะซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ตกลงกันรายเดือน โดยผู้ขายตกลงที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผู้ซื้อ ณ จุดส่งมอบ และ/หรือสถานท่ีอื่นตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา 

o ผู้ขายอาจจะซื้อเกินกว่าปริมาณที่ระบุไว้ข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับการตกลงล่วงหน้าของผู้ขาย
เกี่ยวกับจ านวนและราคา จ านวนใดๆที่ซื้อตามเกณฑ์นี้ จะไม่นับรวมเป็นข้อผูกพันของผู้ซื้อที่
จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ระบข้างต้น 

o ถ้าช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยเป็นผลจากเหตุสุดวิสัยหรือการก าหนดแผนการจัดสรรของผู้ขาย ท า
ให้ผู้ขายไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อได้เพียงพอ ส าหรับที่ผู้ซื้อจะปฎิบัติตามข้อ
ผูกพันของตนในการซื้อตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ขายจะลดสัดส่วนปริมาณการขาย
ตามสัญญาในเดือนดังกล่าว 

ร า ค า จ า ห น่ า ย น้ า มั น
เชื้อเพลิง 

: o ราคาขายต่อลิตรส าหรับน้ ามันเช้ือเพลิงแต่ละประเภท เท่ากับราคาน้ ามันส าเร็จรูปหน้าโรง
กลั่นของเอสโซ่ รวมกับ 1) ภาษีสรรพสามิต และภาษีเทศบาล 2) เงินสมทบกองทุนน้ ามันฯ 
และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 3) ภาษีอื่นๆ ท่ีรัฐก าหนด 4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 5) ส่วนเพิ่ม 
(Premium) ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัท และเอสโซ่ 

o ส าหรับการรับน้ ามันที่จุดจ่ายน้ ามันอ่ืนหรือผ่านระบบขนส่งทางท่อ ราคาขายส่งจะบวกเพิ่ม
ค่าขนส่ง (Terminal Charge) ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

o นอกจากนี้ หากบริษัท ให้เอสโซ่เพิ่มสารเติมแต่ง (Additive) ในน้ ามัน ราคาขายส่งจะบวก
เพิ่มตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

หมายเหตุ : 1/ บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 ได้แก่ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น (PTC) แต่ละบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขาย
น้ ามันเชื้อเพลิงกับเอสโซ่โดยตรงเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ สาระส าคัญของสัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทย่อยที่ท าสัญญา
กับเอสโซ่ มีเง่ือนไขในลักษณะเดียวกับสัญญาซ้ือขายน้ ามันระหว่างบริษัทกับเอสโซ่ 

 
สัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่าง บริษัท กับ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”) 

อ ายุ สั ญ ญ า  แ ล ะ ก า ร
ยกเลิกสัญญา 1/ 

: o สัญญาระหว่างบริษัท และไออาร์พีซี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยสัญญาจะมีผล
บังคับโดยสมบูรณ์ จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการต่ออายุ
สัญญา 

หลักประกัน 1/ : o ไม่มีเง่ือนไขที่ก าหนดให้บริษัทย่อยที่ท าสัญญาต้องมอบหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร       
(Bank Guarantee) เพื่ อค้ าประกัน หรือใช้น้ ามันเช้ือเพลิงที่ ฝากกับไออาร์พีซี เป็น
หลักประกัน (Oil Pledge) 

การแจ้ งปริม าณ น้ ามั น
เชื้อเพลิงที่บริษัทต้องการ
และปริมาณน้ ามันที่ ไทย
ออยล์สามารถส่งมอบได้ 1/ 

: o ผู้ซื้อจะซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ตกลงกันรายเดือน ท้ังนี้ให้นับรวมถึงปริมาณรับน้ ามันใน
เครือของผู้ซื้อ หรือตามแต่ที่คู่สัญญาจะตกลงกัน โดยผู้ซื้อจะแจ้งชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการในแต่ละเดือน ให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนเดือนที่รับน้ ามัน 

ร า ค า จ า ห น่ า ย น้ า มั น
เชื้อเพลิง 

: o ราคาผลิตภัณฑ์ที่พีทีจีจะต้องช าระให้แก่ไออาร์พีซี ค านวณจากปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงที่
อุณหภูมิ 86 องศาฟาร์เรนไฮท์ ณ คลังสินค้า ส าหรับส่งมอบน้ ามันของไออาร์พีซี 
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o ทั้งนี้ ราคาขายส่งต่อลิตรส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท เท่ากับราคาน้ ามันส าเร็จรูป   
หน้าโรงกลั่นของไออาร์พีซี รวมกับ 1) ภาษีสรรพสามิต และภาษีเทศบาล 2) เงินสมทบ         
กองทุนน้ ามันฯ และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 3) ภาษีอื่นๆ ที่รัฐก าหนด 4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และ 5) ส่วนเพ่ิม (Premium) ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัท และไออาร์พีซี 

o ส าหรับการรับน้ ามันที่จุดจ่ายน้ ามันอื่นหรือผ่านระบบขนส่งทางเรือ ราคาขายส่งจะบวกเพิ่ม
ค่าขนส่งตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

o นอกจากนี้ หากบริษัท ให้ไออาร์พีซีเพิ่มสารเติมแต่ง (Additive) ในน้ ามัน ราคาขายส่งจะ
บวกเพิ่มตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

หมายเหตุ : 1/ บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 10 ได้แก่ บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด (PMO) บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด (APO) 
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด (EPO) บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด (EVO) บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด (AND) บริษัท แอตลาส 
ออยล์ จ ากัด (ATL) และ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด (OLP) และบริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 11 ได้แก่ บริษัท 
ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น (PTC) แต่ละบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงกับไออาร์พีซีโดยตรงเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ 
สาระส าคัญของสัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทย่อยที่ท าสัญญากับไออาร์พีซี มีเง่ือนไขในลักษณะเดียวกับสัญญาซ้ือขาย
น้ ามันระหว่างบริษัทกับไออาร์พีซี 

4.2.2 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการเช่าและให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินธุรกิจ 
สัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บริษัท กับ บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินที่เป็นที่ต้ังของคลังน้ ามันปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคลังน้ ามันปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (“ผู้ให้เช่า”) 1/ 

อายุสัญญา และการยกเลิก
สัญญา  

: o บริษัท และผู้ให้เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยสัญญามีอายุ 10 ปี 
ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่มต้น และสิ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า โดยแบ่งระยะเวลาใน
การเช่าออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้

- ระยะเวลาเช่าช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 5) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงโดยบริษัทเป็นฝ่ายผิด
สัญญาในทุกกรณี บริษัทตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ียังคงเหลืออยู่  จน
ครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงที่ 1 

- ระยะเวลาเช่าช่วงที่ 2 (ตั้งแต่ปีที่ 6 ถึง 10) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ 
และไม่ว่าบริษัทจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ ผู้ให้เช่าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย 
ค่าปรับ ค่าชดเชย ค่าใช้จ่าย เงินตอบแทน และค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ยังคง
เหลืออยู่จนครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงที่ 2 

o หากบริษัทมีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะให้สิทธ์ิแก่บริษัทเป็นรายแรก  
ที่จะได้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันท่ีสัญญาเช่าสิ้นสุดลง  โดย
บริษัทจะต้องแจ้งความจ านงเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน โดย
รายละเอียด และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเช่าคลังน้ ามันตามระยะเวลาที่มีการต่ออายุสัญญา
ออกไปนั้น ยังคงให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าคลังทุกประการ ยกเว้น ใน
ส่วนของอัตราค่าเช่า ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงให้ปรับเพิ่มขึ้นได้เพียงครั้งเดียวในอัตราร้อยละ 10 
ของอัตราค่าเช่าเดิมในปีสุดท้าย 

หลักประกัน : o บริษัทตกลงวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์ จ านวน 0.20 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลักประกันการเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

หมายเหตุ : 1/ บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งของคลังน้ ามันปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

สัญญาเช่าคลังน้ ามันระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร และอุปกรณ์เคร่ืองมือของคลังน้ ามันปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
อาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันปักธงชัย เป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นโดยบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินท่ีเป็น
ที่ตั้งของคลังน้ ามันปักธงชัย บริษัทจึงต้องท าสัญญาเช่าคลังน้ ามันกับนิติบุคคลดังกล่าวเพิ่มเติม ท้ังนี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่า
คลังน้ ามันระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันปักธงชัย แสดงได้ดังนี้ 
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คูส่ัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา (“ผู้ให้เช่า”) 1/ 

อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o บริษัท และผู้ให้เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยสัญญามีอายุ 10 ปี 
ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่มต้น และสิ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า โดยแบ่งระยะเวลาใน
การเช่าออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้

- ระยะเวลาเช่าช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 5) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงโดยบริษัทเป็นฝ่ายผิด
สัญญาในทุกกรณี บริษัทตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ยังคงเหลืออยู่จน
ครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงที่ 1 

- ระยะเวลาเช่าช่วงที่ 2 (ตั้งแต่ปีที่ 6 ถึง 10) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ 
และไม่ว่าบริษัทจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ ผู้ให้เช่าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย 
ค่าปรับ ค่าชดเชย ค่าใช้จ่าย เงินตอบแทน และค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ยังคง
เหลืออยู่จนครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงที่ 2 

o หากบริษัทมีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะให้สิทธิแก่บริษัทเป็นรายแรก
ที่จะได้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง โดย
บริษัทจะต้องแจ้งความจ านงเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 45 วัน โดย
รายละเอียด และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเช่าคลังน้ ามันตามระยะเวลาที่มีการต่ออายุสัญญา
ออกไปนั้น ยังคงให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าคลังทุกประการ ยกเว้น ในส่วน
ของอัตราค่าเช่า ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงให้ปรับเพิ่มขึ้นได้เพียงครั้งเดียว ในอัตราร้อยละ 10 ของ
อัตราค่าเช่าเดิมในปีสุดท้าย 

หลักประกัน : o บริษัทตกลงวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์ จ านวน 0.70 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลักประกันการเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

ภาระหน้าที่ตามสัญญา : o ผู้ให้เช่ายินยอมให้บริษัทท าการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม ตกแต่ง และซ่อมแซมคลังน้ ามัน 
อาคาร  สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท และเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อความจ าเป็นในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภท หรือ
เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง หรือเพื่อความปลอดภัยของพนักงานได้ตาม
ความเหมาะสม โดยบริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่าเพื่อรับทราบด้วย 

o ทั้งนี้ นอกจากรายการทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า หากมีการก่อสร้างถังน้ ามันและอุปกรณ์
ต่างๆ อันมีลักษณะยึดติดตรึงตรากับคลังน้ ามันเพิ่มเติม ให้ตกเป็นส่วนควบของคลังน้ ามัน
ทั้งหมด และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะ
ให้บริษัทกระท าสิ่งใดให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนเช่น ณ วันที่ บริษัทได้รับมอบคลังน้ ามันจาก
ผู้ให้เช่าแล้ว บริษัทตกลงยินยอมด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ให้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัทเอง 

o ถ้าผู้ให้เช่าจะขายคลังน้ ามันก่อนครบก าหนดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
บริษัททราบล่วงหน้าก่อนจะมีการท าสัญญาซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยผู้ให้
เช่าต้องแจ้งว่าจะตกลงขายให้แก่ผู้ใด เป็นจ านวนเงินเท่าใด เพื่อให้บริษัทได้มีโอกาสตกลงซื้อ
ได้ก่อน เมื่อเห็นว่าเป็นราคาที่สมควร อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้เช่าจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการให้ผู้รับโอนกรรมสิทธ์ิเข้าท าสัญญาเช่า
กับบริษัทต่อไปภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่านี้ทุกประการ 

หมายเหตุ : 1/ นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท 
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สัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บริษัท กับ บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินที่เป็นที่ต้ังของคลังน้ ามันนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บุคคลซึ่ งเป็นเจ้าของที่ดินที่ เป็นที่ตั้ งของคลังน้ ามันนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์         
(“ผู้ให้เช่า”) 1/ 

อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o บริษัท และผู้ให้เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 โดยสัญญามีอายุ 10 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และสิ้นสุดการเช่าในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยแบ่ง
ระยะเวลาในการเช่าออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้

- ระยะเวลาเช่าช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 5) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงโดยบริษัทเป็นฝ่าย
ผิดสัญญาในทุกกรณี บริษัทตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ยังคง
เหลืออยู่  จนครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงที่ 1 

- ระยะเวลาเช่าช่วงที่ 2 (ตั้งแต่ปีที่ 6 ถึง 10) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ใดๆ และไม่ว่าบริษัทจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ ผู้ให้เช่าตกลงที่จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าชดเชย ค่าใช้จ่าย เงินตอบแทน และค่าเช่าส าหรับระยะเวลา
การเช่าที่ยังคงเหลืออยู่จนครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงที่ 2 

o หากบริษัทมีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะให้สิทธ์ิแก่บริษัทเป็นราย
แรก  ที่จะได้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่า
สิ้นสุดลง โดยบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
45 วัน โดยรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าคลังน้ ามันตามระยะเวลาที่มีการต่อ
อายุสัญญาออกไปนั้น ยังคงให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าคลังทุก
ประการ ยกเว้น ในส่วนของอัตราค่าเช่า ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงให้ปรับเพิ่มขึ้นได้เพียงครั้ง
เดียวในอัตราร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมในปีสุดท้าย 

หมายเหตุ : 1/ บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งของคลังนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

สัญญาเช่าคลังน้ ามันระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร และอุปกรณ์เคร่ืองมือของคลังน้ ามัน
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   

อาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันนครสวรรค์ เป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นโดยบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่
เป็นที่ตั้งของคลังน้ ามันนครสวรรค์ บริษัทจึงต้องท าสัญญาเช่าคลังน้ ามันกับนิติบุคคลดังกล่าวเพิ่มเติม ท้ังนี้ สรุปสาระส าคัญของ
สัญญาเช่าคลังน้ ามันระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันนครสวรรค์ 
แสดงได้ดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ (“ผู้ให้เช่า”) 1/ 

อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o บริษัท และผู้ให้เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยสัญญามีอายุ 10 ปี 
ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่มต้น และสิ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า โดยแบ่งระยะเวลาใน
การเช่าออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้

- ระยะเวลาเช่าช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 5) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงโดยบริษัทเป็นฝ่ายผิด
สัญญาในทุกกรณี บริษัทตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ยังคงเหลืออยู่จน
ครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงที่ 1 

- ระยะเวลาเช่าช่วงที่ 2 (ตั้งแต่ปีที่ 6 ถึง 10) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ 
และไม่ว่าบริษัทจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ ผู้ให้เช่าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย 
ค่าปรับ ค่าชดเชย ค่าใช้จ่าย เงินตอบแทน และค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ยังคง
เหลืออยู่จนครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วงที่ 2 
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o หากบริษัทมีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะให้สิทธิแก่บริษัทเป็นรายแรก
ที่จะได้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง โดย
บริษัทจะต้องแจ้งความจ านงเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 45 วัน โดย
รายละเอียด และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเช่าคลังน้ ามันตามระยะเวลาที่มีการต่ออายุสัญญา
ออกไปนั้น ยังคงให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าคลังทุกประการ ยกเว้น ในส่วน
ของอัตราค่าเช่า ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงให้ปรับเพิ่มขึ้นได้เพียงครั้งเดียว ในอัตราร้อยละ 15 ของ
อัตราค่าเช่าเดิมในปีสุดท้าย 

หลักประกัน : o บริษัทตกลงส่งมอบแคชเชียร์เช็ค จ านวน 0.42 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการเช่าตลอด
อายุสัญญาเช่า 

ภาระหน้าที่ตามสัญญา : o ผู้ให้เช่ายินยอมให้บริษัทท าการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม ตกแต่ง และซ่อมแซมคลังน้ ามัน 
อาคาร  สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท และเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของ 

o บริษัท หรือเพื่อความจ าเป็นในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภท หรือเพื่อความ
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง หรือเพื่อความปลอดภัยของพนักงานได้ตามความ
เหมาะสม โดยบริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่าเพื่อรับทราบด้วย 

o ทั้งนี้ นอกจากรายการทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า หากมีการก่อสร้างถังน้ ามันและอุปกรณ์
ต่างๆ อันมีลักษณะยึดติดตรึงตรากับคลังน้ ามันเพิ่มเติม ให้ตกเป็นส่วนควบของคลังน้ ามัน
ทั้งหมด และตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าทันที อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะ
ให้บริษัทกระท าสิ่งใดให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนเช่น ณ วันที่ บริษัทได้รับมอบคลังน้ ามันจาก
ผู้ให้เช่าแล้ว บริษัทตกลงยินยอมด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ให้เช่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทเอง 

o ถ้าผู้ให้เช่าจะขายคลังน้ ามันก่อนครบก าหนดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
บริษัททราบล่วงหน้าก่อนจะมีการท าสัญญาซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยผู้ให้
เช่าต้องแจ้งว่าจะตกลงขายให้แก่ผู้ใด เป็นจ านวนเงินเท่าใด เพื่อให้บริษัทได้มีโอกาสตกลงซื้อ
ได้ก่อน เมื่อเห็นว่าเป็นราคาที่สมควร อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้เช่าจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เข้าท าสัญญา
เช่ากับบริษัทต่อไปภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่านี้ทุกประการ 

หมายเหตุ : 1/ นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท 

สัญญาเช่าพ้ืนที่และใช้บริการส่วนกลางส านักงานที่สถานีจ่ายน้ ามัน ระหว่าง บริษัท กับ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกับไทยออยล์ และลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ (ศรีราชา) บริษัทได้
เช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารของไทยออยล์เพื่อใช้เป็นส านักงาน ทั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าพื้นที่ และใช้บริการ
ส่วนกลางส านักงานสถานีจ่ายน้ ามัน ระหว่าง บริษัท กับ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) แสดงได้ดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ให้เช่า”) 1/ 

อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o บริษัท และผู้ให้เช่าลงนามการต่อสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสัญญามีอายุ 3 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญา และสิ้นสุดในวันท่ี 31 มกราคม 2564 

o บริษัทมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้ โดยระยะเวลาการต่ออายุสัญญาในแต่ละครั้งเท่ากับ 3 ปี 
ในการต่ออายุสัญญา บริษัทจะต้องแจ้งเป็นหนังสือขอต่ออายุสัญญาไปยังผู้ให้เช่าอย่างน้อย 
90 วัน  ก่อนหมดอายุของสัญญา และบริษัทจะต้องลงนามในสัญญาฉบับใหม่อย่างน้อย 30 
วัน ก่อนหมดอายุของสัญญา 
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หลักประกัน : o บริษัทตกลงมอบเงินประกันความเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่
ผู้ให้เช่า ส าหรับความเสียหาย หรือความสูญหายที่ผู้ให้เช่าอาจได้รับจากการผิดสัญญา 
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ ที่บริษัทได้ให้ไว้ตามสัญญานี้ 

ภาระหน้าท่ีตามสัญญา : o ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทเช่า และใช้พื้นที่ในอาคารรวมทั้งใช้บริการส่วนกลาง อันได้แก่ เครื่อง
อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์เสริมทั่วไปซึ่งอยู่ใน หรือติดตั้งในพื้นที่เช่าตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา 

o บริษัทตกลงใช้พื้นที่เช่าเพื่อเป็นสถานประกอบการส านักงานของบริษัทเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น และไม่ใช้พื้นที่เช่าเป็นที่เก็บ หรือน าเข้ามาในอาคาร และ/หรือพื้นที่เช่า ซึ่งวัตถุ
เชื้อเพลิง วัตถุระเบิด วัตถุที่ติดไฟง่าย หรือเป็นอันตรายโดยสภาพ และไม่กระท าการใดๆ 
หรืออนุญาตให้กระท าการใดอันจะมีผลให้การประกันภัยอาคารเป็นโมฆะ หรืออาจเป็น
โมฆะได้ 

สัญญาเช่าสถานีบริการน้ ามัน ระหว่าง บริษัท กับ บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด  

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท สามารถเช่าสถานีบริการน้ ามันที่บริษัท
ไม่ได้เปิดด าเนินงาน บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด (“ภูบดินทร์”) มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจสถานีบรกิารน้ ามัน จึงได้ตกลงท าสัญญา
เช่าสถานีบริการน้ ามัน และท าสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับภูบดินทร์ ณ ขณะนั้นภูบดินทร์จึงเป็นเพียง
ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายหนึ่งของบริษัทเท่านั้น ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใดกับบริษัท จนกระทั่งในปี 2549 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากผู้ถือ
หุ้นของภูบดินทร์เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และผู้ถือหุ้นภูบดินทร์ได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากสถาบัน
การเงิน ท าให้ภายหลังการเข้าร่วมทุนของผู้ถือหุ้นของภูบดินทร์ดังกล่าว จึงท าให้ภูบดินทร์มีสถานะเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 
จากเดิมที่เป็นเพียงตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเท่าน้ัน ทัง้นี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าสถานีบริการน้ ามันระหว่าง บริษัท กับ บริษัท 
ภูบดินทร์ จ ากัด แสดงได้ดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด (“ผู้เช่า”) 1/ 

อายุสัญญา และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o บริษัท และผู้เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยสัญญามีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่
ลงนามในสัญญา และสิ้นสุดในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

o ในกรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง 

o ในการนี้ บริษัท และผู้เช่าจะต้องท าความตกลงกันใหม่ อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นการผูกมัดว่า 
บริษัทจะต้องให้ผู้เช่าต่ออายุสัญญา หรือบริษัทต้องจัดท าสัญญาฉบับใหม่แก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไข
เช่นเดียวกับสัญญาเดิมแต่อย่างใด 

หลักประกัน : o ผู้เช่าตกลงมอบเงินประกันการเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่บริษัทใน
บรรดาความเสียหายต่างๆ ที่อาจมีขึ้นในภายหน้า 

o หากผู้เช่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกัน บริษัทมีสิทธิริบเงินประกัน และ/หรือ 
หักเงินประกันเพื่อชดเชยความเสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าทราบก่อน หากเงิน
ประกันความเสียหายที่วางไว้ก่อนไมเ่พียงพอ ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหาย ส่วนท่ีเหลือจนครบถ้วน 
และผู้เช่าต้องน าเงินประกันมาวางไว้กับบริษัทให้ครบตามที่ระบุไว้ในสัญญาภายใน 7 วันนับแต่
วันท่ีบริษัทหักเงินประกันชดเชยความเสียหายทุกครั้ง 

ภ าระ ห น้ าที่ ต า ม
สัญญา 

: o ผู้เช่าจะต้องสั่งซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงจากบริษัทตามราคาที่บริษัทก าหนด และสั่งซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง
ทุกประเภทรวมกันไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นประจ าทุกเดือน หากผู้เช่าไม่สั่งซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิงตามปริมาณที่ตกลงไว้ในสัญญา ผู้เช่าตกลงยินยอมช าระค่าปรับให้กับบริษัทตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ โดยคิดค านวณจากปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ครบจ านวนตามสัญญา 

หมายเหตุ : 1/ บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด (“ภูบดินทร”์) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
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4.2.3 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ ามันของบริษัท  

สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพ่ือด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามันระหว่าง PTC กับ เจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

PTC ซึ่งประกอบธุรกิจค้าน้ ามันเช้ือเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ ามัน PT ด าเนินการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถานีบริการ
น้ ามันจากเจ้าของสถานีบริการน้ ามันที่ไม่ประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป เพื่อน ามาปรับปรุง และเปิดให้บริการเป็นสถานีบริการ
น้ ามัน PT (สถานีบริการน้ ามันประเภท COCO) ทั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อด าเนินธุรกิจสถานี
บริการน้ ามัน แสดงได้ดังนี ้
 
คู่สัญญา : บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (“PTC”) 

เจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (“ผู้ให้เช่า”) 
อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยระยะเวลาในการเช่าจะเริ่มต้น 
และสิ้นสุดตามวันท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่า 

o PTC สามารถขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก โดยมีก าหนดระยะเวลาตามที่ตกลงไว้ใน
สัญญา โดยส่งหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ให้เช่าให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในการนี้ 
ผู้ให้เช่าตกลงจะต่ออายุสัญญาให้กับ PTC โดยไม่มีเงื่อนไข  

o ในกรณีที่ PTC ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าออกไป PTC ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้
เช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ภาระหน้าที่ตามสัญญา : o ในกรณีที่การทดสอบประสิทธิภาพของถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง และท่อส่งน้ ามันเช้ือเพลิง
ใต้ดินปรากฏว่า “ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตามปกติ” และ PTC พิจาณาเห็นสมควร
จะเข้าปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเช่นนี้ ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ PTC เข้าด าเนินการ หรือ
มอบหมายให้บุคคลภายนอกเข้าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในการนี้ PTC จะเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
ตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว 

o ถ้าผู้ให้เช่าจะขายทรัพย์สินที่เช่าก่อนครบก าหนดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ PTC ทราบล่วงหน้า โดยต้องแจ้งว่าจะตกลงขายให้แก่ผู้ใด เป็นจ านวนเงิน
เท่าใด เพื่อให้ PTC ได้มีโอกาสตกลงซื้อได้ก่อนเมื่อเห็นว่าเป็นราคาที่สมควร อย่างไรก็
ตาม หากผู้ให้เช่าจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าจะต้อง
ด าเนินการให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เข้าท าสัญญาเช่ากับ PTC ต่อไปภายใต้เงื่อนไขสัญญา
เช่านี้ทุกประการ 

 
4.2.4 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท 

สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และข้อก าหนดแนบท้ายสัญญา ระหว่างบริษัทกับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน
ของบริษัท 

บริษัทท าสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ ามันที่ประสงค์จะเป็นตัวแทน
จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงของบริษัท หลังจากท าสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัวแทนจ าหน่าย น้ ามันของ
บริษัทสามารถใช้เครื่องหมายการค้า PT ภายในสถานีบริการน้ ามันที่ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเป็นผู้บริหารได้ (สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท DODO) โดยตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันต้องสั่งซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง และน้ ามันหล่อลื่นที่บริษัทก าหนด รวมถึงผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมทุกประเภทที่จ าหน่ายภายในสถานีบริการน้ ามัน (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”) จากบริษัทตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ 
สรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แสดงได้ดังนี้ 
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คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ ามันที่ประสงค์เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท 
(“ตัวแทนจ าหน่าย”) 

อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีระบุไว้ในสัญญา และสิ้นสุดในวันท่ีระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ อายุ
สัญญาแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทกับตัวแทน
จ าหน่ายแต่ละราย 

o ก่อนครบก าหนดสัญญา หากตัวแทนจ าหน่ายมีความประสงค์จะเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน
ของบริษัทต่อไป ตัวแทนจ าหน่ายต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้บริษัททราบล่วงหน้า
ก่อนครบก าหนดสัญญานี้ไม่น้อยกว่า 120 วัน ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทว่าจะ
เห็นสมควรแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัทต่อไปอีกหรือไม่ 

หลักประกัน : o ตัวแทนจ าหน่ายจะด าเนินการติดต่อขอให้ธนาคารจัดท าหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
(L/G) ซึ่งมีระยะเวลาค้ าประกันเป็นรายปี ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญา และจะท าการต่อ
สัญญาเพื่อให้มีผลผูกพันตลอดอายุของสัญญา โดยต้องส่งมอบหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารให้บริษัทตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้สิน ค่าปรับ 
ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

ป ริ ม า ณ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียมที่ต้องสั่งซื้อ 
ในแต่ละเดือน 

: o ตัวแทนจ าหน่ายจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทเป็นประจ าทุกเดือนโดยตรงจาก
บริษัทเท่านั้น โดยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทรวมกันต่อเดือนไม่น้อยกว่าปริมาณ
การสั่งซื้อข้ันต่ าที่ระบุไว้ในสัญญา หากปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ตัวแทนจ าหน่ายสั่งซื้อ
ไม่ถึงปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ าที่ระบุไว้ในสัญญา ตัวแทนจ าหน่ายตกลงช าระค่าปรับให้กับ
บริษัทตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยคิดค านวณจากปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ซื้อไม่ถึงตาม
ปริมาณการสั่งซื้อข้ันต่ า 

o ปริมาณการสั่งซื้อข้ันต่ าที่ระบุไว้ในสัญญา อาจถูกปรับเปลี่ยนให้มีจ านวนสูงขึ้นตามสภาวะ
ทางการค้า ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทเป็นส าคัญ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ตัวแทนจ าหน่ายส าหรับการที่ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สั่งซื้อให้แก่ตัวแทน
จ าหน่ายได้ จากการเกิดสภาวะขาดแคลนน้ ามันเช้ือเพลิง หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือ
การมีค าสั่งของทางราชการให้ระงับการจ าหน่าย หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนื่องจาก
มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดห้ามไว้ หรือการเกิดภาวะสงครามทั้งภายใน และภายนอก
ราชอาณาจักร หรือการเกิดจลาจล หรือการเกิดภัยธรรมชาติ หรือการเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นใด
ที่บริษัทมิได้มีส่วนก่อให้เกิดขึ้น 

ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

: o ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับตัวแทนจ าหน่ายเท่ากับราคาน้ ามันเช้ือเพลิงตาม
ประกาศของส านักงานนโยบายและพลังงานแห่งชาติ (ราคาขายปลีก) ลบด้วยค่าการตลาด
ส าหรับตัวแทนจ าหน่าย 

o ทั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะประกันค่าการตลาดขั้นต่ าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่ตัวแทน
จ าหน่ายไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแต่ละประเภท  

o คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของการประกันค่าการตลาดขั้น
ต่ าในแต่ละเดือนของบริษัทไว้ไม่เกินกว่าปริมาณการสั่งซื้อข้ันต่ าที่ระบุไว้ในสัญญา 

การให้ความช่วยเหลือ 
ในการด าเนินธุรกิจ 

: o ตัวแทนจ าหน่ายจะได้รับค าแนะน าจากบริษัทในด้านการออกแบบ และการก่อสร้างสถานี
บริการน้ ามัน โดยในการนี้บริษัทจะจัดท าแบบแปลนการก่อสร้างสถานีบริการน้ ามันให้แก่
ตัวแทนจ าหน่าย พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญเข้าไปควบคุมดูแล และให้ค าแนะน าแก่
ตัวแทนจ าหน่ายภายในสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน และ
มาตรฐานของสถานีบริการน้ ามัน PT 

o บริษัทจะให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ตัวแทนจ าหน่ายส าหรับการขออนุญาตเป็นผู้ค้า
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น้ ามันประเภทสถานีบริการน้ ามัน และขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
ธุรกิจสถานีบริการน้ ามันให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตัวแทนจ าหน่ายมีหน้าที่ดูแลให้
ใบอนุญาตมีผลสมบูรณ์ตลอดอายุของสัญญา 

o บริษัทตกลงให้การสนับสนุนทางการตลาดแก่ตัวแทนจ าหน่ายตามความเหมาะสมของภาวะ
ทางการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตามดุลพินิจของบริษัท 

 
4.2.5 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ ามันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือน้ ามันจากบริษัท 

บริษัทท าสัญญาซื้อขายน้ ามันเช้ือเพลิงกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงจากบริษัทใน
ปริมาณมาก และต่อเนื่อง เพื่อน าน้ ามันไปใช้ในกิจการของตนเอง ส าหรับผู้ค้าส่งน้ ามันประเภท Jobber บริษัทไม่มีการท าสัญญา
ซื้อขายน้ ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber สั่งซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงในลักษณะครั้งต่อครั้ง จึงไม่มีความจ าเป็นต้องท า
สัญญา ท้ังนี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาซื้อขายน้ ามันเชื้อเพลิง แสดงได้ดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (“ผู้ซื้อ”) 

อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในสัญญา และสิ้นสุดในวันที่ ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้อายุ
สัญญาแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อแต่ละราย 

o คู่ สัญ ญ าทั้ งสองฝ่ ายสามารถบอกเลิ กสัญ ญ าได้  โดยแจ้ งให้ คู่ สัญ ญ าอีกฝ่ ายทราบ                
เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หลังจากได้ช าระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน 

หลักประกัน : o ผู้ซื้อจะส่งมอบหนังสือค้ าประกันของธนาคาร (L/G) ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาให้กับบริษัท
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้สิน ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย และ
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ซื้อผิดนัดไม่ช าระเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ซื้อไปและ/
หรือจากการที่ผู้ซื้อเกิดความรับผิดตามสัญญาที่จะต้องช าระหนี้สิน ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ให้แก่บริษัท และ/หรือจากการที่ผู้ซื้อผิดนัดไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่
ต้องสั่งซื้อในแต่ละเดือน 

: o ผู้ซื้อตกลงซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงประเภทที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นประจ าทุกเดือนตลอดอายุของ
สัญญา โดยปริมาณการสั่งซื้อต่อเดือนไม่น้อยกว่าท่ีตกลงไว้ในสัญญา 

ราค าจ าหน่ ายน้ ามั น
เชื้อเพลิง 

: o ผู้ซื้อตกลงซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงในราคาประกาศหน้าคลังของบริษัท โดยราคาดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะ หรือเหตุการณ์ทางการตลาดทั้งใน และต่างประเทศ หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ราคาดังกล่าวไม่รวมถึงค่าขนส่งที่ผู้ซื้อต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเอง 

4.2.6 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น 

สัญญาให้บริการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ 

บริษัทมีคลังน้ ามันเป็นของตนเองเป็นจ านวนมากโดยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ปริมาณความจุน้ ามันรวมของทุกคลังมีมากกว่า
ความต้องการส ารองน้ ามันของบริษัทเพื่อด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และบริษัทมีท่าเทียบเรือท าให้สามารถรับน้ ามันปริมาณมากในแต่
ละครั้งได้ บริษัทจึงสามารถให้บริการรับฝากน้ ามันกับผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ได้ ทั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาให้บริการเก็บรักษา
น้ ามันเชื้อเพลิง แสดงได้ดังนี้ 
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คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ผู้ค้าน้ ามันที่ประสงค์จะฝากน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีคลังน้ ามันของบริษัท (“ผู้รับบริการ”) 

อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o สัญญามีอายุ 1 ปี  นับจากวันที่บริษัทได้รับมอบน้ ามันเช้ือเพลิงในครั้งแรกจาก
ผู้รับบริการ ท้ังนี้ ผู้รับบริการอาจจะแสดงความจ านงขอต่ออายุสัญญาฉบับนี้ออกไปโดย
มีก าหนดคราวละไม่เกิน 1 ปี ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวถึงบริษัทให้ทราบล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุสัญญาออกไป 
ทั้งสองฝ่ายจะต้องท าความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการให้บรกิารตาม
สัญญากันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา
ออกไปอีก ผู้รับบริการต้องมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนที่
สัญญาจะสิ้นสุด หากผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้
สัญญาสิ้นสุดลงตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา 

o หากผู้รับบริการบอกเลิกสัญญาก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา หรือ
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้มีการต่ออายุสัญญาออกไป    
(ถ้ามี) โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้รับบริการตกลงจะช าระค่าบริการให้กับ
บริษัทในตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญาที่คงเหลืออยู่ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

อัตราค่าบริการ : o ค่าบริการส าหรับการเก็บรักษา และการส่งคืนน้ ามันเช้ือเพลิงที่ฝากเก็บค านวณจาก
ปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงที่ผู้รับบริการน าเข้ามาเก็บรักษา และได้มีการส่งคืนให้กับ
ผู้รับบริการในแต่ละเดือน และอัตราค่าบริการต่อลิตรที่ก าหนดไว้ในสัญญา อย่างไรก็
ตาม ปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงที่เก็บรักษาไว้ในถังน้ ามันของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่าความ
จุที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

o หากปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงที่ผู้รับบริการน าเข้ามาเก็บรักษา และได้มีการส่งคืนให้กับ
ผู้รับบริการในแต่ละเดือนน้อยกว่าปริมาณขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ได้
ปรับเปลี่ยน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในแต่ละช่วงเวลา ผู้รับบริการตกลงช าระค่าบริการ
โดยค านวณจากปริมาณขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ และหากปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาไว้
ในถังน้ ามันของบริษัทเกินกว่าความจุที่ก าหนดไว้ในสัญญา ผู้รับบริการตกลงช าระ
ค่าบริการเพิ่มขึ้น โดยค านวณจากปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงส่วนท่ีเกินกว่าความจุที่ตกลงไว้
ในสัญญา และอัตราค่าบริการต่อลิตรที่ก าหนดไว้ในสัญญาส าหรับปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงส่วนท่ีเกินกว่าความจุ 

o ค่าบริการจะครอบคลุมไปถึงการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากเรือเข้ามาจัดเก็บไว้ในถังน้ ามัน การรับเรือ การตรวจสอบคุณภาพน้ ามัน
เช้ือเพลิง และน้ ามันไบโอดีเซล B100 การผสมน้ ามันไบโอดีเซล B100 ลงในน้ ามัน
พื้นฐานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และการจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงคืนทางรถบรรทุก  

 
4.2.7 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง 

สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด กับบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด 

PTGLG ว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท จากโรงกลั่นน้ ามันของ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ไปยังบรรดาคลังน้ ามัน
สาขาต่างๆ เพื่อส่งมอบน้ ามันเช้ือเพลิงดังกล่าวแก่ PTGLG โดย บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด จะจัดหารถบรรทุกน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดี, พนักงานขับรถบรรทุกน้ ามันเชื้อเพลิงฝีมือดี, วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทุก
ชนิดมาเอง เพื่อให้การขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ 
สรุปสาระส าคัญของสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง แสดงได้ดังนี้ 
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คู่สัญญา : บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด (PTGLG) 
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์  จ ากัด (ผู้รับจ้าง) 

อายุ สัญ ญ า และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o PTGLG และผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสัญญามีอายุ 5 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญา และสิ้นสุดในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 

o ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวให้ PTGLG ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท่ีสัญญาจะสิ้นสุดลง 

o ในการนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของ PTGLG ฝ่ายเดียวที่จะต่ออายุสัญญาให้กับ ผู้รับ
จ้างตามที่ร้องขอมาหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นการผูกมัดว่า PTGLG ต้องจัดท า
สัญญาฉบับใหม่แก่ผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับสัญญาเดิมแต่อย่างใด 

o ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับ หากPTGLG ไม่มีความประสงค์จะว่าจ้าง
ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงอีกต่อไป PTGLG บอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยPTGLG ต้องแจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนถึงวัน
ก าหนดให้สัญญาสิ้นสุด 

หลักประกัน : o ผู้รับจ้างตกลงมอบเงินประกันการว่าจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ 
PTGLG ในบรรดาความเสียหายต่างๆ ที่อาจมีขึ้นในภายหน้า 

o หากผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกัน PTGLG มีสิทธิริบเงินประกัน 
และ/หรือ หักเงินประกันเพื่อชดเชยความเสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้รับจ้าง
ทราบก่อน หากเงินประกันความเสียหายที่วางไว้ก่อนไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างต้องชดใช้
ค่าเสียหาย ส่วนที่เหลือจนครบถ้วน และผู้รับจ้างต้องน าเงินประกันมาวางไว้กับPTGLG ให้
ครบตามที่ระบุไว้ในสัญญาภายใน 7 วันนับแต่วันที่PTGLG หักเงินประกันชดเชยความ
เสียหายทุกครั้ง 

ภาระหน้าที่ตามสัญญา : o ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท จากโรงกลั่นน้ ามันของ บริษัท ไทย
ออยล์ จ ากัด (มหาชน) ไปยังบรรดาคลังน้ ามันสาขาต่างๆ เพื่อส่งมอบน้ ามันเช้ือเพลิง
ดังกล่าวแก่ PTGLG  ให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่ง PTGLG จะได้
ก าหนด และแจ้งให้ ผู้รับจ้าง ทราบล่วงหน้าในแต่ละคราว โดย บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิ
สติกส์ จ ากัด จะจัดหารถบรรทุกน้ ามันเช้ือเพลิงที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดี , 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ ามันเช้ือเพลิงฝีมือดี, วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด
มาเอง เพื่อให้การขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จตรงตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัท PTC กับบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 

PTC ว่าจ้างขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงทุกประเภท จากโรงกลั่นน้ ามันของ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ไปยังบรรดาคลังน้ ามัน
สาขาต่างๆ เพื่อส่งมอบน้ ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวแก่ PTC โดย บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด จะจัดหารถบรรทุกน้ ามันเชื้อเพลิงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดี, พนักงานขับรถบรรทุกน้ ามันเชื้อเพลิงฝีมือดี, วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดมาเอง 
เพื่อให้การขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ สรุป
สาระส าคัญของสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง แสดงได้ดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (PTC) 
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด (PTGLG) (ผู้รับจ้าง) 

อายุสัญญา และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o PTC และผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยสัญญามีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่
วันท่ี 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

o ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าว
ให้ PTC ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท่ีสัญญาจะสิ้นสุดลง 
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o ในการนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของ PTC ฝ่ายเดียวที่จะต่ออายุสัญญาให้กับ ผู้รับจ้าง
ตามที่ร้องขอมาหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นการผูกมัดว่า PTC ต้องจัดท าสัญญาฉบับใหม่
แก่ผู้รับจ้าง โดยมีเง่ือนไขเช่นเดียวกับสัญญาเดิมแต่อย่างใด 

o ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับ หาก PTC ไม่มีความประสงค์จะว่าจ้างขนส่ง
น้ ามันเช้ือเพลิงอีกต่อไป PTC บอกเลิกสัญญาได้ทันที โดย PTC ต้องแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนถึงวันก าหนดให้สัญญา
สิ้นสุด 

หลักประกัน : o ผู้รับจ้างตกลงมอบเงินประกันการว่าจา้งตามที่ระบุไว้ในสญัญาเพื่อเป็นหลกัประกันให้แก่ PTC 
ในบรรดาความเสียหายต่างๆ ที่อาจมีขึ้นในภายหน้า 

o หากผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกัน PTC มีสิทธิริบเงินประกัน และ/
หรือ หักเงินประกันเพื่อชดเชยความเสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบ
ก่อน หากเงินประกันความเสียหายที่วางไว้ก่อนไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหาย ส่วน
ที่เหลือจนครบถ้วน และผู้รับจ้างต้องน าเงินประกันมาวางไว้กับ PTC ให้ครบตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี PTC หักเงินประกันชดเชยความเสียหายทุกครั้ง 

ภ า ร ะ ห น้ า ที่ ต า ม
สัญญา 

: o ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงทุกประเภท จากโรงกลั่นน้ ามันของ บริษัท ไทย
ออยล์ จ ากัด (มหาชน) ไปยังบรรดาคลังน้ ามันสาขาต่างๆ เพื่อส่งมอบน้ ามันเช้ือเพลิงดังกล่าว
แก่ PTC  ให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่ง PTC จะได้ก าหนด และแจ้งให้ 
ผู้รับจ้าง ทราบล่วงหน้าในแต่ละคราว โดย PTGLG จะจัดหารถบรรทุกน้ ามันเช้ือเพลิงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดี, พนักงานขับรถบรรทุกน้ ามันเช้ือเพลิงฝีมือดี, วัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดมาเอง เพื่อให้การขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และแล้วเสร็จตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุน้ และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนัยส าคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
ชื่อบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย ์ PTG 
สถานที่ต้ังส านกังานแห่งใหญ่ เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

เว็บไซต์ www.ptgenergy.co.th 
ทะเบียนนิติบุคคล 0107538000703 
ประเภทธุรกิจ 1.  ธุรกิจค้าส่งน้้ามันใหส้ถานีบริการน้า้มันที่บริษัทในเครือเป็นผู้บรหิารงาน ( สถานีบริการน้้ามันประเภท COCO )  

2.  ธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับ  
    1)  ตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามันของบริษัทเพ่ือจ้าหน่ายภายในสถานีบริการน้้ามันท่ีตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามนัของบริษัท 
  เป็นผู้บรหิาร  (สถานีบริการน้้ามันประเภท DODO )  
 2)  ผู้ค้าน้้ามันรายอื่น  
 3)  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในการด้าเนินธรุกิจ 
3. ธุรกิจการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 1,670,000,000 
ชนิดของหุ้น สามัญ 
จ านวนหุ้นที่ออก                     
และจ าหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น) 

1,670,000,000 

มูลค่าที่ตราไว ้(บาท/หุ้น) 1 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) - 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

กลุ่มธุรกจิน้ ามันเชื้อเพลิง และธุรกิจค้าปลกี       
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
ชื่อย่อ : PTC 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105535099511 1. ผู้ค้้าปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 
2. ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบรกิารน้้ามัน 
 

439,980,000 
 

สามัญ 6,000,000 73.33 99.99 
 

บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : PMO 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105552004590 ผู้ค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.98 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : APO 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105552004522 ผู้ค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.97 

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : EPO 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105554077471 ผู้ค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.98 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : EVO 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105554093280 ผู้ค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.98 

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : AND 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105554147673 ผู้ค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.97 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : ATL 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105554147681 ผู้ค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 500,000,000 
 

สามัญ 5,000,000 100 99.99 

บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 
ชื่อย่อ : BPTG 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105561124012 ผู้ค้าปลีกน้า้มันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 
 

100,000,000  สามัญ 1,000,000 100 59.99 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

กลุ่มธุรกจิจ าหน่ายแก๊ส LPG        
บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : OLP 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105555130588 ผู้ค้าน้้ามันเชื้อเพลิงและแกส๊ LPG ตามมาตรา 11 
 

100,000,000 
 

สามัญ 1,000,000 100 25.00 
(และถือหุ้นโดย 
ATL ร้อยละ 

75.00) 

กลุ่มธุรกจิพลังงานทดแทน       
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ชื่อย่อ : PTGGE 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105555130570 ผู้ค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 
การผลิต และ/หรือจ้าหน่ายพลังงานทางเลือก 
 

100,000,000 สามัญ 1,000,000 100 99.99 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)            บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 63 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ชื่อย่อ : IGE 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ     
ช้ันท่ี 43 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105559190020 ประกอบกิจการผลิต  และจ้ าหน่ายเอทานอล               
น้้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากกากมันส้าปะหลัง หรือแป้ง 
หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับแป้ง โรงงานผลิต          เอ
ทานอล โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส โรงไฟฟ้าชีวมวล และ
โรงไฟฟ้าทุกประเภท 
 

100,000,000 สามัญ 1,000,000 100 99.99 
(ถือหุ้นผ่าน 
บริษัท พีทีจี 

กรีน  
เอ็นเนอยี 
จ้ากัด) 

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : PPPGC 
 
เลขท่ี : 321 หมู่ที่ 5 ต้าบลช้างแรก 
อ้าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 
 
โทรศัพท์ : 077 277 777 

0845556003192 ด้าเนินธุรกิจด้านโรงสกัดน้้ามันปาล์ม โดยผลิต และ
จัดจ้าหน่ายน้้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด และ
ธุรกิจด้านโรงผลิตน้้ายางข้น และน้้ายางแปรรูป 
รวมถึงโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล (Bio-gas) จากของเสีย            
ที่ ได้จากกระบวนการผลิตน้้ามันปาล์มดิบ และ               
การแปรรูปน้้ายาง 

1,600,000,000 สามัญ 1,600,000 1,000 40.00 
 

 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)            บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 64 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จ ากัด 
ชื่อย่อ : PP5 
 
เลขท่ี : 62/45 ถนนสายเอเซีย ต้าบลบ้านพร ุ
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250 
 
โทรศัพท์ : 074 216 342 
โทรสาร : 074 217 075 

0905558001706 ประกอบกิจการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย              
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า             
จากขยะ จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน 
พลังงานชีวมวลไฟฟ้าจากพลังงานน้้า พลังลม กังหัน
ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนอื่นๆ 
รวมถึงการติดตั้งระบบส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่งจาก
แหล่งผลิตไปยังระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 

300,000,000 สามัญ 3,000,000 100 51.00 
(ถือหุ้นผ่าน 
บริษัท พีทีจี 

กรีน  
เอ็นเนอย ี
จ้ากัด) 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง       
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : PTGLG 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105558135688 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายน้้ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ
ผลิ ตภัณฑ์ปิ โ ตร เลี ยม  และสินค้ าทุกประ เภท                  
รวมถึงคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้้า ทางอากาศ                         
ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

400,000,000 สามัญ 4,000,000 100 99.99 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)            บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 65 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อ : AMA 
 
เลขท่ี : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์  
ช้ันท่ี 33 ทาวเวอร์เอ ห้องเลขท่ี TNA02  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2001 2801 
โทรสาร : 0 2001 2800 

0107559000231 ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเล
โดยเรือบรรทุกสินค้าเหลว และให้บริการขนส่ง             
สินค้าเหลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค้าเหลว 

258,960,000 สามัญ 517,916,773 0.50 24.00 
(ถือหุ้นผ่าน 
บริษัท พีทีจี  
โลจสิติกส์ 

จ้ากัด) 

กลุ่มธุรกจิบริหารและจัดการระบบ       
บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด 
ชื่อย่อ : ESS 
 
เลขท่ี : 27/70 หมู่ที่ 4 ต้าบลลาดสวาย  
อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
 
โทรศัพท์ : 0 2024 8663-4, 0 2101 1743 
โทรสาร : 0 2101 1744 

0135559015813 ประกอบธุรกิจระบบการบริหาร และจัดการอุปกรณ์ 
และเครื่องจักร รวมทั้งให้บริการโปรแกรม ค้าสั่ง และ
ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว 

10,000,000 
 

สามัญ 100,000 100 60.00 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)            บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 66 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จ ากัด 
ชื่อย่อ : INA 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105561182926 ประกอบกิจการบริหารจัดการ เครื่ องควบคุม           
การท้างานตู้จ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 

5,500,000 สามัญ 55,000 100 59.99 

กลุ่มธุรกจิเคร่ืองด่ืมและอาหาร        
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
ชื่อย่อ : PUN 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105555139534 ประกอบธุรกิจจา้หน่าย กาแฟ ชา เครื่องดื่ม และ
อาหารภายใต้แบรนด์ “กาแฟพันธุ์ไทย” 

300,000,000 สามัญ 3,000,000 100 99.99 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)            บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 67 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ชื่อย่อ : GFA 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105540063898 ประกอบธุรกิจการ สถานบริการจ้าหน่าย กาแฟ ชา 
เครื่องดื่ม และอาหาร ภายใต้แบรนด์ Coffee World, 
Cream and Fudge, New York 5th Av. Deli, และ 
Thai Chef Express 

117,408,000 สามัญ 29,352 4,000 99.99 
(ถือหุ้นผ่าน 

บริษัท กาแฟ           
พันธุ์ไทย 
จ้ากัด) 

บริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากัด 
ชื่อย่อ : JTC 
 
เลขท่ี : 36/29 หมู่ที่ 13 ต้าบลบึงค้าพร้อย 
อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
 
โทรศัพท์ : 08 4910 0100 

0135560018359 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งอาหารปรุงส้าเร็จ       
เบเกอรี่  เครื่ องดื่ ม  อาหารแช่แข็ ง  ผลไม้  และ            
บรรจุภัณฑ์ส้าหรับบรรจุอาหาร 

45,000,000 สามัญ 450,000 100 99.99 
(ถือหุ้นผ่าน 

บริษัท กาแฟ           
พันธุ์ไทย 
จ้ากัด) 

 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)            บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 68 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท และสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออก 
และจ าหน่ายได้ 

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

กลุ่มธุรกจิ Auto Care Services        
บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : SAB 
 
เลขท่ี : 729/170 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 
โทรศัพท์ : 0 2295 0730 
โทรสาร : 0 2295 0738 

0105549059982 ประกอบธุรกิจการศูนย์บริการและซ่อมบ้ ารุ ง                
ส้าหรับรถยนต์ (Car Service Center) ภายใต้แบรนด์ 
Autobacs 

169,900,000 สามัญ และ 
บุริมสิทธิ 

16,990,000 10 38.26 

บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ชื่อย่อ : PTSC 
 
เลขท่ี : 39 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม  
ต้าบลอ้อมน้อย อ้าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
 
โทรศัพท์ : 02 420 0027 
โทรสาร : 02 420 5189 

0745560002384 ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ ซ่ อ ม บ้ า รุ ง                   
ส้าหรับรถบรรทุกและรถเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
(Commercial Car Service Center) ภายใต้แบรนด์ 
PRO TRUCK 

100,000,000 สามัญ 1,000,000 100 40.00 
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ข้อมูลอ้างอิง 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 

เลขท่ี   93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท ์   0 2009 9000 
โทรสาร   0 2009 9992 
เว็บไซต ์   www.set.or.th/tsd  
อีเมล   SETContactCenter@set.or.th 
SET Contact center 0 2009 9999 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 

เลขท่ี   179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ       
   เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์   0 2344 1000  
โทรสาร  0 2286 5050 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด 

 

เลขท่ี    93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330             
โทรศัพท ์   0 2627 3443 
โทรสาร   0 2627 3250 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 ข้อมูลหลักทรัพย ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วเท่ากับ 1,670 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
1,670.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีสัดส่วนหุ้น free float ร้อยละ 47.32 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล าดับแรก 1/ 2/ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ 3/ 534,539,035 32.01% 
- บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ำกัด 419,504,000 25.12% 
- นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร 41,691,134 2.50% 
- นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร 41,400,000 2.48% 
- นำงฉัตรแก้ว คชเสนี 12,096,870 0.72% 
- นำงกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ 6,398,940 0.38% 
- นำงสำวจันทวรัจฉร์ จันทรศำรทูล 4,603,300 0.28% 
- นำยเขมภพ คชเสนี 2,917,091 0.17% 
- นำงสำวลภัสอร คชเสนี 2,376,200 0.14% 
- นำยสหัสชัย คชเสนี 1,942,500 0.12% 
- นำงสำวภัคจิรำ รัชกิจประกำร 1,609,000 0.10% 

2. กลุ่มครอบครัววิจิตรธนารักษ์ 4/ 175,648,700 10.52% 
- นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์ 163,825,700 9.81% 
- นำยวุฒิชัย วิจิตรธนำรักษ์ 11,823,000 0.71% 

3. กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช 5/ 143,793,600 8.61% 
- นำยพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช 100,300,000 6.01% 
- นำยวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช 43,493,600 2.60% 

4. นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 96,468,800 5.78% 
5. กลุ่มครอบครัวนิธยานุรักษ์ 6/ 83,036,840 4.97% 

- นำงจรัสลักษณ์ นิธยำนุรักษ์ 77,849,140 4.66% 
- นำยกมลเอก โถสกุล 3,287,700 0.20% 
- นำยศนิสิทธิ์ นิธยำนุรักษ์ 1,780,000 0.11% 
- นำยธนำวิชญ์ โถสกุล 120,000 0.01% 

6. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation 
Limited, Fund Services Department 

26,180,000 1.57% 

7. นายประชา ด ารงค์สุทธิพงศ์ 19,611,100 1.17% 
8. นางเพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์ 18,260,800 1.09% 
9. กลุ่มครอบครัวภูชัชวนิชกุล 7/ 13,158,074 0.79% 

- นำยชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 5,692,900 0.34% 
- นำยสุนทร รัชกิจประกำร   3,600,000 0.22% 
- นำงสำวปุญญำ ภูชัชวนิชกุล 1,200,000 0.07% 
- นำยธนกฤต รัชกิจประกำร 728,000 0.04% 
- นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล 495,274 0.03% 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล าดับแรก 1/ 2/ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

- นำยเตชัส ภูชัชวนิชกุล 480,000 0.03% 
- นำงสำวธัญธร รัชกิจประกำร 400,000 0.02% 
- นำยสุทธิวุฒิ รัชกิจประกำร 341,900 0.02% 
- นำงจุไรวรรณ หยวน 220,000 0.01% 

10. STATE STREET EUROPE LIMITED 17,998,804 1.08% 
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 1,128,695,753 67.59% 
รวม 1,670,000,000 100.00% 

ที่มา: บริษัท 
หมายเหตุ : 1/   ไม่รวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อ

ส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดาน
การถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซ่ึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน 

 2/ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การจัดเพื่อแสดงกลุ่ม
ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และไม่ใช่หรือกลุ่มของบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท า
ร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด 

 3/ กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ประกอบด้วย 1) บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวรัชกิจประการ         
2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซ่ึงเป็นพี่ชายของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่    
4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเป็นพี่สาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ         
5) นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ซ่ึงเป็นน้องสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี  6) นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล ซ่ึงเป็นภรรยาของ 
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 7) นายเขมภพ คชเสนี ซ่ึงเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 8) นางสาวลภัสอร คชเสนี ซ่ึงเป็นลูกสาว
ของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 9) นายสหัสชัย คชเสนี ซ่ึงเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 10) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็น
น้องสาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 11) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 

 4/ กลุ่มครอบครัววิจิตรธนารักษ์ ประกอบด้วย 1) นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ ซ่ึงเป็นผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่า 5% 2) นายวุฒิชัย       
วิจิตรธนารักษ์ ซ่ึงเป็นน้องชายของ นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ 

 5/ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ประกอบด้วย 1) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหาร 2) นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซ่ึงเป็นบิดาของ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช  

 6/ กลุ่มครอบครัวนิธยานุรักษ์ (เดิมคือ ครอบครัวณัฏฐสมบูรณ์) ประกอบด้วย 1) นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (เดิมคือ นางเลิศลักษณ์ 
ณัฏฐสมบูรณ์) ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 2) นายกมลเอก โถสกุล ซ่ึงเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์         
3) นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ซ่ึงเป็นลูกชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุ รักษ์ 4) นายธนาวิชญ์ โถสกุล ซ่ึงเป็นน้องชายของ           
นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์  

 7/ กลุ่มครอบครัวภูชัชวนิชกุล ประกอบด้วย 1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล ซ่ึงเป็นสามีของ นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 2) นายสุนทร         
รัชกิจประการ ซ่ึงเป็นบิดาของ นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 3) นางสาวปุญญา ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นลูกสาวของ นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 
4) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซ่ึงเป็นพี่ ชายของ นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 5) นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็น 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซ้ือ 6) นายเตชัส ภูชัชวนิชกุล ซ่ึงเป็นลูกชายของ นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 7) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ     
ซ่ึงเป็นน้องสาวของ นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 8) นายสุทธิวุฒิ  รัชกิจประการ ซ่ึงเป็นพี่ชายของ นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล               
9) นางจุไรวรรณ หยวน ซ่ึงเป็นน้องสาวของ นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
 
บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ านวน 6 ชุด* ในนามของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 4,800 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 
หุ้นกู้ครั้ท่ี มูลค่าที่ออก 

(ล้านบาท) 
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่
ถอน (ล้านบาท) 

อายุหุ้น
กู้ (ปี) 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

อันดับความ
น่าเชื่อถือคร้ัง

หลังสุด 
1/2559 1,500 - 3 20 กุมภาพันธ์ 2562 4.25 BBB+ 
2/2559 100 - 3 8 กรกฎาคม 2562 3.80 BBB+ 
3/2559 100 - 3 1 สิงหาคม 2562 3.80 BBB+ 
1/2560 1,000 1,000 3 28 กันยายน 2563 3.38 BBB+ 
2/2560 700 700 5 15 ธันวาคม 2565 3.75 BBB+ 
1/2562 1,400 1,400 3 7 กุมภาพันธ์ 2565 3.63 BBB+ 

รวม 4,800 3,100 
    

 
หมายเหตุ : *หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลัง
จากหักภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และ
การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ประวัติการจ่ายปันผล 

วันที่คณะกรรมการ
มีมติ 

วันที่ปิดสมุด
ทะเบียน 

วันที่จ่าย
ปันผล 

ประเภทเงิน
ปันผล 

เงินปันผล 
(ต่อหุ้น) 

หน่วย วันผลประกอบการ 

27/02/62 13/03/62 17/05/62 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/61-31/12/61 
21/02/61 07/03/61 18/05/61 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/60-31/12/60 
23/02/60 10/03/60 19/05/60 เงินปันผล 0.20 บาท 01/07/59-31/12/59 
11/08/59 30/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-30/06/59 
25/02/59 11/03/59 19/05/59 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/58-31/12/58 
24/02/58 12/03/58 14/05/58 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/57-31/12/57 
27/02/57 21/03/57 15/05/57 เงินปันผล 0.05 บาท 01/10/56-31/12/56 
03/12/56 18/12/56 27/12/56 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/56-30/09/56 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงและแก๊สผ่านสถานีบริการของ
บริษัท และกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจร้านกาแฟภายในสถานีบริการของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี เงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ
ในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผล จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจอนุมัติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าพลังงานเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็
ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม 
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด
เพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกน าเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

ส านักเลขานุการบริษัท 

ฝ่ายจัดซื้อ 
ฝ่ายบัญชี 

 และ
การเงิน   

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่าย
การตลาด
และลูกค้า
สัมพันธ์ 

ฝ่าย 
การขาย 

ฝ่าย 
วิศวกรรม 

ฝ่าย 
โลจิสติกส์

น้ ามัน 

ฝ่ายก ากับ
ดูแล

กิจการ  

ฝ่าย
กฎหมาย       

ฝ่าย
สื่อสาร
องค์กร 

ฝ่ายนโยบาย
และ 

กลยุทธ์
องค์กร 

ฝ่ายความ
ปลอดภัย

และ
สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายประกัน
และบริหาร

ระบบ
คุณภาพ 

ฝ่าย 
ปฏิบัติการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่าย 
Business 

Intelligence 

ฝ่าย
บริหาร 
Supply 
Chain 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  
มีกรรมการ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย  

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด) 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด) 
- กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด) 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 
1. พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท 25 พฤษภาคม 2555 
  กรรมการอิสระ 27 เมษายน 2555 

2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 25 พฤษภาคม 2555 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 13 พฤษภาคม 2557 
  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 13 พฤศจิกายน 2557 

3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1/ กรรมการบริษัท 27 เมษายน 2555 
  ประธานกรรมการบริหาร 29 มกราคม 2559 

4.  ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 29 มกราคม 2559 
  กรรมการตรวจสอบ 29 มกราคม 2559 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25 กุมภาพันธ ์2559 

5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ2/ กรรมการบริษัท 18 ธันวาคม 2545 
  กรรมการบริหาร 25 พฤษภาคม 2555 
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25 พฤษภาคม 2555 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มีนาคม 2549 

6.  นางฉัตรแก้ว คชเสนี1/ กรรมการบริษัท 28 เมษายน 2554 
  กรรมการบริหาร 25 พฤษภาคม 2555 

7.  นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ กรรมการบริษัท 18 มกราคม 2550 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 24 เมษายน 2557 
                 กรรมการตรวจสอบ 24 เมษายน 2557 
  กรรมการก ากับดูแลกิจการ 13 พฤศจิกายน 2557 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25 กุมภาพันธ์ 2559 

9. นายไกรรวี ศิริกุล กรรมการบริษัท 23 ธันวาคม 2559 
  กรรมการก ากับดูแลกิจการ 23 ธันวาคม 2559 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 23 ธันวาคม 2559 

10.  นายรังสรรค์ พวงปราง3/ กรรมการบริษัท 14 ธันวาคม 2548 
  กรรมการบริหาร 25 พฤษภาคม 2555 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ธันวาคม 2556 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2553 
  เลขานุการบริษัท 25 พฤษภาคม 2555 

หมายเหตุ : 1/ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
2/ เป็นกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
3/ เป็นกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
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8.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ 
จ านวนหุ้นทีถ่ือ/เปลี่ยนแปลง จ านวนหุ้นเพ่ิม 

(ลด) ระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25621/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25612/ 

กรรมการบริษัท 
1. พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ - - - 

 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 100,000 100,000 - 
 คู่สมรส 15,000 20,000 (5,000) 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 100,300,000 100,300,000 - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ 20,000 20,000 - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 41,691,134 41,691,134 - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

6. นางฉัตรแก้ว คชเสน ี 12,096,870 12,096,870 - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

7. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 77,849,140 77,849,140 - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

8. รอ งศ าส ต ราจ ารย์  ด ร . วั น ชั ย 
รัตนวงษ ์

15,000 35,000 (20,000) 

 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

9. นายไกรรวี ศิริกุล - - - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

10. นายรังสรรค์ พวงปราง 2,680,200 2,680,200 - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 
หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

               2/ ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 
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ล าดับ รายชือ่ผู้บริหาร 
จ านวนหุ้นท่ีถอื/เปลีย่นแปลง จ านวนหุ้นเพ่ิม 

(ลด) ระหว่างป ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 25621/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25612/ 

ผู้บริหาร 
1. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ 1,000 1,000 - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

2. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ - 368,000 (368,000) 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

3. นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 

4. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 495,274 495,274 - 
 คู่สมรส 5,692,900 9,112,900 (3,420,000) 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

5. นายธาตรี เกิดบุญส่ง - - - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

6. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ 301,964 301,964 - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

7. นายชัยทัศน์ วันชัย 3,031 3,031 - 
 คู่สมรส 10,000 - 10,000 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 168,000 - 168,000 

8. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ - - - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

9. นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ - - - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

10. นายฉลอง ติรไตรภูษิต 1,000 - 1,000 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

11. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์ 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

12. นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์ - - - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

13. นางสาวภัทร์ชนก วรศักดิ์โยธิน 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

37,000 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 
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14. 
 

นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

300,000 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 

15. นายมาโนช รุ่งรัตนไชย 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

550 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 

16. นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 

17. นายเอก อภิรักษ์ธนากร 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

12,000 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 

18. ดร. วัชรวี จันทรประกายกุล 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 

 
หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

               2/ ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 
 
8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ และ       
ตามจ านวนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการบริษัท แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า       
5 คน และมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive 
Director) ที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”) 

2. คณะกรรมการบริษัทจะท าการเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว 
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน และ
ช่วยให้มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
บริษัท โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการท างานของ             
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม 
การจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจะต้องมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพร้อมกันนี้
คณะกรรมการบริษัทพึงส่งเสริม และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
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บริษัทมีการแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท า
หน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงาน
ของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ท้ังนี้ บริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่ วงดุล
อ านาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากต าแหน่งในทุกครั้งของการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้น
จากต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม 

 2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ              
โดยอัตโนมัติ 

 3. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
  (5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

4. กรณีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท       
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2  เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าด ารง
ต าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน 

5. กรรมการสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย 
และวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

คุณสมบัติของกรรมการ 

คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ                     
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ      
ความซื่อสัตย์ 

3. สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ 
สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นอย่างดี มีส่วนร่วม 
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ที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจ         
ที่มีช่ือเสียง มีประวัติการท างาน และจริยธรรมที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม 

4. มีความรู้ความสามารถท่ีส าคัญต่อธุรกิจของบริษัท 

5. ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ 

6. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือมีลักษณะ            
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 

7. น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 

หากกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นใน
เรื่องนั้น 

8. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

รวมทั้งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พราะราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายชื่อแทนบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ประกอบด้วย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ   
นายรังสรรค์ พวงปราง ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดนโยบาย พิจารณา รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัท ได้แก่ วัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ แผนงาน การลงทุน การท าธุรกรรมที่มี
ผลกระทบต่อกิจการ ความเสี่ยง งบประมาณ การจ่ายเงินปันผล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 2. ก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ       
โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาส และความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกลไกท่ีท าให้เข้า
ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

 3. สนับสนุนให้มีการจัดท า หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์   
แผนงานประจ าปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การสื่อสารวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร อีกท้ังเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร 

 4. ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนด        
ในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่ส าคัญอื่นๆ ของบริษัท       
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ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่าง   
มีประสิทธิผล 

 5. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี้ ดูแลให้บริษัทประกอบ
ธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดูแล           
การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมี        
ความเชื่อถือได้  

 6. ด าเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และดูแลให้
กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังของในประเทศ และในระดับสากล และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล และเช่ือถือได้ 

 7. มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยง                
ที่เหมาะสมเพียงพอ และก ากับดูแลให้มีการประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดล าดับ        
ความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรับทราบรายงานความเสี่ยงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านความ
ยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) จาก 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 8. พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าท า
ธุรกรรมที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

 9. พิจารณา และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใด        
ที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดค่าตอบแทน 

 10. ก ากับดูแลให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใด           
ที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว และฝ่ายจัดการ ด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholder's Wealth) 

 11. พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร                
เข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     
ชุดย่อยต่างๆ 

 12. พิจารณา และก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจ าปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี ต าแหน่ง 
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และพิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ 

 13. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์          
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
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 14. ส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ขับเคลื่อนให้เป็นวัฒธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 
และก ากับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้
ความส าคัญในการห้ามให้ หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐ
และเอกชน และก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น   

 15. จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน า
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการต่อต้าน   
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 16. ดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย (Whistle 
Blower) รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์
ของบริษัท หรือในรายงานประจ าปี 

 17. ก ากับดูแลให้มีะรบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษา   
ความลับ รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์  และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ท่ีมี      
ผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบ       
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

 18. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล            
โดยค านึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก
ได้อย่างยั่งยืน 

 19. ก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า  มาใช้ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และการติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

 20. จัดให้มีรายงานประจ าปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์          
ที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 21. ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคล และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่ เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว                
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 22. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอ านาจ
ดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์-อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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อย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอ านาจนั้น ต้องไม่มี
อ านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

 23. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบ        
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders) 

 24. มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ         
ของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

สิทธิการออกเสียง 

ก าหนดให้กรรมการบริษัท 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทคนใดมี
ส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจัดท าหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่อกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ รวมทั้งก าหนดอ านาจในการตัดสินใจ และการด าเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ในต าแหน่งต่างๆ ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ได้รับทราบถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการมีค าสั่งอนุมัติเพื่อด าเนินการใดๆ  

3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ สามารถน าหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัติฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือ ออกค าสั่งอนุมัติให้
ด าเนินการในเรื่องใดๆ 

หลักเกณฑ์อ านาจอนมุัติประกอบด้วย 

1. นโยบายและแผน 
2. การเงิน การบัญชี  
3. การพนักงาน 
4. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง 
5. การตลาด 
6. ธุรการและเรื่องทั่วไป 
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การประชุม 

1. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตาม              
ความเหมาะสม โดยก าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 3             
ของทุกปี รวมทั้งมีการก าหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ ก่อนถึงวันประชุม 
และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท 
บริษัทอาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันท าการ ก่อนถึงวันประชุมก็ได้ 

 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในการประชุม 

 4. ในกรณีที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

 5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ         
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) หรือฝ่าย
จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับวาระการประชุม โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ 

 6. คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่ เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง                
ตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจั ดการร่วมด้วย และแจ้งให้ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว 
รับทราบถึงผลการประชุม 

 7. เลขานุการบริษัทท าหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม           
ที่ต้องจัดท าขึ้น และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มี             
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 
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8.4 ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 25621/ 

หมายเหตุ : 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีการก าหนดตารางการประชุมประจ าปี 2562 ไว้ลว่งหน้า 

  2/ ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
  3/ ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
  4/ ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
  5/ ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

 6/ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ล าดับ รายชื่อกรรมการ คณะกรรมกา
รบริษัท 

รวม 8 ครั้ง 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 
รวม 13 ครั้ง 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

รวม 12 ครั้ง 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 
รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการ 
รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
รวม 5 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริษัทที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร2/ 
รวม 1 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริษัทร่วมกับ 
ฝ่ายจัดการ3/ 

รวม 1 ครั้ง 

กรรมการอิสระ4/ 
รวม 1 ครั้ง 

ประชุมใหญ่
สามัญ 

ผู้ถือหุ้น5/ 

รวม 1 ครั้ง 
1. พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ 8/8 - - - - - 1/1 1/1 1/1 1/1 
2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 8/8 13/13 - - 4/4 - 1/1 1/1 1/1 1/1 
3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 8/8 - 12/12 - - - 1/1 1/1 - 1/1 
4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ 8/8 13/13 - - - 5/5 1/1 1/1 1/1 1/1 
5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ6/ 8/8 - 12/12 4/4 - - - 1/1 - 1/1 
6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี 8/8 - 12/12 - - - 1/1 1/1 - 1/1 
7. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 8/8 - - - - - 1/1 1/1 - 1/1 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย 

รัตนวงษ ์
8/8 12/13 - - 4/4 5/5 1/1 1/1 1/1 1/1 

9. นายไกรรวี ศิริกุล 8/8 - - - 4/4 5/5 1/1 1/1 - 1/1 
10. นายรังสรรค์ พวงปราง6/ 8/8 - 12/12 4/4 - - - 1/1 - 1/1 

สัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม 100.00 97.44 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้มีการทบทวนรายละเอียด และ       
การปฏิบัติตามกฎบัตร นโยบาย และหลักเกณฑ์ส าคัญเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก ่

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านยิม (ทบทวนในทุกรอบปีบัญชี) 
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
4. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
7. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
9. นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
10. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
11. นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน 
12. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
14. นโยบายการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
15. นโยบายการบริหารจัดการความยัง่ยืน 
16. นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
17. นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
18. นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
19. นโยบายการพิจารณาเครดติและการติดตามเร่งรัดหนี้สิน 
20. นโยบายการดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
21. นโยบายในการจัดหาและคดัเลือกคู่ค้า 
22. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน (Whistle Blowing) 
23. คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) 
24. จรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคูค่้า (Supplier Code of Conduct) 
25. ขอบเขต อ านาจ และหนา้ที่ของประธานกรรมการบริษัท 
26. ขอบเขต อ านาจ และหนา้ที่ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
27. นิยามกรรมการอสิระ 
28. แนวปฏิบัติการติดตาม การปฏิบัตติามจรรยาบรรณธุรกิจ 
29. หลักเกณฑ์อ านาจอนุมตัิ  
30. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลส าคญัและการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร 
31. แผนงานด้านการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
32. แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 
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8.5 ผู้บริหาร 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
5. นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
6. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 
7. นายธาตรี เกิดบุญส่ง ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
8. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
9. นายชัยทัศน์ วันชัย ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
10. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ ผู้อ านวยการ ฝ่าย Business Intelligence 
11. นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการขาย 
12. นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
13. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 
14. นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง 
15. นางสาวภัทร์ชนก วรศักดิโ์ยธิน ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
16. นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล ผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร 
17. นายมาโนช รุ่งรตันไชย ผู้อ านวยการ ฝ่ายโลจสิติกส์น้ ามัน 
18. นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสัมพันธ ์
19. นายเอก อภิรักษ์ธนากร ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการสถาน ี
20. ดร. วัชรวี จันทรประกายกลุ ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

8.6 เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ          
ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท    
ครั้งท่ี 5/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 
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ประวัติเลขานุการบริษัท
 

 
 

นายรังสรรค์ พวงปราง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555) 
อายุ 54 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.1605 

ประวัติการศึกษา 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (MBA)   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 

 บริหารธรุกิจบัณฑิต (BBA) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

การฝึกอบรม 
 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2561 IOD Director Forum “Sharing Insights on 

Visionary Board & Announcing 90 Qualified 
Companies” 

ปี 2558 หลักสตูร Charter Director Class (CDC)  
 รุ่นที่ 9/2015  
ปี 2557 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 197/2014  
 หลักสตูร Successful Formulation &  
 Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่  21/2014 
ปี 2556 หลักสตูร Role of the Compensation 

Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013  
หลักสตูร Company Reporting Program (CRP) 

 รุ่นที่ 5/2013  
 หลักสตูร Board Reporting Program (BRP)  
 รุ่นที่ 10/2013  

หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) 
 รุ่นที่ 50/2013  

ปี 2552 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 79/2009  

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ปี 2562 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 29 
 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2561 หลักสตูร CFO’s Orientation Course for New 

IPOs 
ปี 2558 หลักสตูร Strategic CFO in Capital Markets  
 รุ่นที่ 1/2558 
 

โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปี 2560 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPCoT) รุ่นที่ 10 
 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 
ปี 2557 Going to Good to Great in IT Fraud Prevention 
 

โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School  
ปี 2552 โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552 
 

การฝึกอบรมอื่นๆ  
 

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภัย 
 

ปี 2562  หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง (วปส.) รุ่นที่ 8  
 

โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive 

Board 
 

โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี 2562 หลักสตูรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ  
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
 

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากดั 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
  บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
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ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ต่อ) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 
2557 - 2561 กรรมการบริษัท   
  บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
2556 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ส านักเลขานุการ
  บริษัท / ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด  
  (ช่ือเดิม คือ บจก.พิเรนีส ออยล์) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั  
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด  
2553 - ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
  บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน)  

 
การด างต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอืน่ 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด 
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ขอบเขตและหน้าที ่

1. การจัดท าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด รวมถึง
ข้อบังคับของบริษัท และหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานนั้น 

4. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

5. ติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ถือหุ้น 

6. ประสานกับหน่วยงานภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแล
การเปิดเผยข้อมูล รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม ่

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎหมายก าหนด 
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8.7 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  20 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ         
ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 
1. ค่าตอบแทนประจ า 

1.1  ประธาน 
1.2  กรรมการ 

 
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม 
2.1  ประธาน 
2.2  กรรมการ 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
4.1 ประธาน 
4.2 กรรมการ 

 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ 
จะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอ่ืนๆ  
ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ  
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมี
จ านวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี 

5. ประกันความรับผิดของกรรมการ  
     และผู้บริหารระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 

6.  ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่ม ี
 

คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 
1.  ค่าตอบแทนประจ า 

1.1  ประธาน 
    1.2  กรรมการ 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม 
2.1  ประธาน 
2.2  กรรมการ 

 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 
1. ค่าตอบแทนประจ า 

1.1  ประธาน 
1.2  กรรมการ 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบ้ียประชุม 
2.1  ประธาน 
2.2  กรรมการ 

 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่มี 
 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 
1. เบ้ียประชุม 
   1.1 ประธาน 
   1.2 กรรมการ 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่มี 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 
1. เบ้ียประชุม 
   1.1 ประธาน 
   1.2 กรรมการ 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่มี 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
                   หน่วย : บาท 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทน
ประจ า 

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพิเศษ
หรือโบนัส1/ 

ค่าตอบแทนรวม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
1. พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ2/ 720,000.00 100,000.00 - - - - - 440,958.00 1,393,319.44 
2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์3/ 960,000.00 80,000.00 130,000.00 - 62,500.00 - - 352,766.00 1,681,155.55 
3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช4/ 960,000.00 80,000.00 - 120,000.00 - - - 352,766.00 1,628,655.55 
4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์5/ 840,000.00 80,000.00 130,000.00 - - 62,500.00 - 352,766.00 1,586,155.55 
5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ6/ 720,000.00 80,000.00 - 120,000.00 - - - 352,766.00 1,388,655.55 
6. นางฉัตรแก้ว คชเสน ี 720,000.00 80,000.00 - 120,000.00 - - 82,376.03 352,766.00 1,464,532.19 
7. นางจรัสลักษณ์ นิธยานรุักษ์ 480,000.00 80,000.00 - - - - - 352,766.00 1,018,655.55 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รตันวงษ ์ 840,000.00 70,000.00 130,000.00 - 50,000.00 50,000.00 - 352,766.00 1,618,655.55 
9. นายไกรรวี ศิริกลุ 480,000.00 80,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 71,862.35 352,766.00 1,187,358.83 
10. นายรังสรรค์ พวงปราง6/ 720,000.00 80,000.00 - 120,000.00 - - - 352,766.00 1,388,655.55 

รวม 7,440,000.00 810,000.00 380,000.00 480,000.00 162,500.00 162,500.00 154,238.38 4,393,719.39 3,615,852.00 

หมายเหตุ : 1/- จ่ายจากก าไรกอ่นภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายตามงบการเงินรวม ประจ าปี 2561 ที่ตรวจสอบแล้ว 

       - ประธานจะได้รับเพิ่มอกีร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรอืโบนัสที่กรรมการได้รับ  
       - กรรมการจะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษัทได้รับ  
  2/ประธานกรรมการบริษัท 
  3/ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ  
  4/ประธานกรรมการบริหาร 
  5/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  6/ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2561-2562 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

1) ค่าตอบแทนประจ า 10 7.44 10 7.44 
2) เบี้ยประชุม 10 2.00 10 2.40 
3) ค่าเดินทาง 2 0.15 2 0.12 
4) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั 10 3.61 10 4.39 
5) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 10 0.01 10 0.00 
รวมท้ังหมด 10 13.21 10 14.36 

หมายเหตุ : บริษัทมีการท าประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (D&O) เป็นวงเงิน 300 ล้านบาท 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา 23 66.25 16 55.75 
2) เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ า 

ในฐานะเป็นกรรมการบริหาร1/ 
23 0.72 2 0.74 

3) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ2/ 
กองทุนประกันสังคม และสวสัดิการอื่นๆ 

23 5.06 16 4.01 

รวมท้ังหมด 23 72.03 16 60.50 

หมายเหตุ : 1/ น าไประบุไว้ในค่าตอบแทนกรรมการ 
 2/ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน 

 

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารตามแนวทางของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors หรือ IOD) แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารที่ดี องค์ประกอบและ
ระดับของค่าตอบแทน ข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทอ่ืนๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท และพิจารณาข้อมูล
จากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2561 และปี 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวม
กรรมการ และผู้บรหิารของบริษัท และบริษัทย่อย) ดังนี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา 17,016 2,388.16 14,933 2,104.45 
2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนประกันสังคม และสวสัดิการอื่นๆ 
17,016 164.25 14,933 150.41 

รวมท้ังหมด 17,016  2,552.41 14,933 2,254.86 
 
จ านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) จ านวน 17,016 คน ประกอบ 
ไปด้วยบุคลากรในบริษัท จ านวน 1,318 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จ านวน 15,698 คน ท้ังนี้ พนักงานในแต่ละสายงาน
หลักสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อฝ่าย PTG บริษัทย่อย 
1. ส านักเลขานุการบริษัท 4 - 
2. ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 40 - 
3. ฝ่าย Business Intelligence 13 - 
4. ฝ่ายกฎหมาย 14 - 
5. ฝ่ายการขาย 84 - 
6. ฝ่ายการตลาดและลูกคา้สัมพันธ์ 12 - 
7. ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 16 - 
8. ฝ่ายคณะกรรมการบริษัท 8 - 
9. ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 35 - 
10. ฝ่ายจัดซื้อ 21 - 
11. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 61 - 
12. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 85 - 
13. ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร 19 - 
14. ฝ่ายบรหิาร Supply Chain 77 - 
15. ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล 105 - 
16. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 109 - 
17. ฝ่ายปฏิบตัิการ 214 - 
18. ฝ่ายประกันและบริหารระบบคณุภาพ 28 - 
19. ฝ่ายโลจสิติกส์น้ ามัน 296 - 
20. ฝ่ายวิศวกรรม 55 - 
21. ฝ่ายสื่อสารองค์กร 22 - 
22. กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ - 1 
23. กลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ ามันและ LPG - 2 
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ล าดับ ชื่อฝ่าย PTG บริษัทย่อย 
24. ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการขาย  11 
25. ฝ่ายบรหิารพื้นที่เชิงพาณิชย ์  20 
26. ฝ่ายบรหิารมินมิาร์ท  810 
27. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีกรุงเทพและปริมณฑล  1,447 
28. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีกลาง  1,311 
29. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีตะวันตก  754 
30. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีตะวันออก  976 
31. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน  1,791 
31. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง  1,786 
33. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีใต ้  1,397 
34. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีเหนือ  2,108 
35. ฝ่ายสนบัสนุนสถานีน้ ามัน  159 
36. Operation Management Division  652 
37. Share Service Center Division  17 
38. Strategic Marketing Management Division  5 
39. Training Division  1 
40. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  4 
41. กลุ่มธุรกิจโลจสิติกส ์  1 
42. ฝ่ายโลจสิติกส์น้ ามัน  747 
43. ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ในประเทศ  296 
44. กลุ่มธุรกิจ LPG  2 
45. ฝ่ายการขายและการตลาด  2 
46. ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีและโรงบรรจกุ๊าซ  1,397 
46. ฝ่ายวางแผนและจดัหา  1 

รวมท้ังหมด 1,318 15,698 
  
ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี – 

8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน  

บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เราใส่ใจและดูแล พัฒนาศักยภาพพนักงานขององค์กรเป็นส าคัญ บริษัทได้ให้
ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะทางด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น ผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรและเป็นที่หน่ึงในใจของคนไทยทั้งประเทศ 

นโยบายมุ่งสู่การพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน 

นโยบายที่เรามุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมุ่งสู่การเป็นศูนย์อบรมและการเรียนรู้ Academy ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และศักยภาพพนักงาน ภาวะผู้น า รวมถึงการบริหารจัดการความรู้และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเราด าเนินการอยู่ใน
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แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรระยะสั้น 3 ปีและระยะกลาง 5 ปี เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ
ขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ  

อีกทั้ง บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร PTG Way จึงเป็นโครงการในการวางรากฐานเรื่องวิถีการ
ท างานร่วมกันให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการท างานอันเป็นเอกลักษณ์ที่ท าให้ PTG ประสบความส าเร็จ วิถีแห่ง PTG 
ประกอบด้วยค่านิยม 4 ประการ คือ  

  Customer Service  คุณภาพเต็มที่ บริการเต็มพลัง  
  Teamwork   ก้าวไปด้วยกัน เพ่ือความผูกพันท่ียัง่ยืน  
  Integrity & Ethics   ท าทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  Continuous Improvement กล้าคิดกล้าท า เรยีนรู้ สู่ความเป็นเลิศ  

ค่านิยมทั้ง 4 ประการ จะเป็นรากฐานของหลักการคิด การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่อยู่บนหลักการเดียวกัน เพื่อท าให้
เกิดพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

เราจึงช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อน โดยมีการจัดฝึกอบรมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จ พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนาองค์กร 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศอย่างแท้จริง 

นโยบายการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน 

PTG Academy ให้ความส าคัญ และตระหนักว่าบุคลากรในแต่ละหน่วยงานและทุกระดับช้ันมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพัฒนาองค์กร ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ บริษัทได้ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 PTG 
Academy จัดฝึกอบรมพนักงานได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของการด าเนิน
ธุรกิจในยุคปัจจุบัน และมีนโยบายในการพัฒนาระบบและกระบวนการท างานที่บริษัทได้วางแผนไว้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
พนักงานทุกคนมีความรู้และความสามารถอย่างครบถ้วนในงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมท้ังการสนับสนุนให้บุคลากรเติบโตใน
แต่ละสายอาชีพ โดยมีกรอบนโยบายในการพัฒนา ดังนี้ 

1. ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวัฒนธรรม
การท างานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน (On Boarding Program) เพื่อให้
พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของ
บริษัท 

3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการท างานของพนักงานให้มีความช านาญ เช่น หลักสูตร
มาตรฐานการบริการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้จัดการสถานีบริการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
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4. ฝึกอบรมพัฒนาด้านการบริหารคน งาน เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น า การพัฒนาทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ เช่น หลักสูตร Problem Solving & Decision Making, หลักสูตร Improving Leadership 
Skill เป็นต้น  

5. ด าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ การท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ PTG Academy on Tour กิจกรรม Sharing Inspiration 

 6. ฝึกอบรมในรูปแบบ Self-learning ตั้งแต่ระดับบุคลากร จนถึงระดับผู้บริหาร ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “Your 
Next YOU by SEAC” ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ท่ีพนักงานสามารถเลือกเรียนได้ตามแนวทาง
ที่ถนัด และเลือกก าหนดรูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Personalized Learning) เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Speed of Change) สามารถพัฒนาทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลัก
ปฏิบัติสากล อันจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส และ
สามารถสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลกัษณ์อักษรตั้งแต่ ปี 2555 และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และ
แนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี พร้อมท้ัง น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ป ี
2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบททาง
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ควบคู่ไปกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนัก และให้ความส าคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม อย่าง
เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขาย และโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการจะได้รับ
ส่วนแบ่งก าไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี  

การประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 ไว้ที่ http://ptgenergy.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ 
ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น/ปี 2562  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และ/หรือช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ตั้งแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พร้อม
ทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า
มากกว่า 30 วันก่อนการประชุม (18 มีนาคม 2562) อันได้แก่ รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นิยามกรรมการ
อิสระ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เง่ือนไขการลงทะเบียน เอกสารที่น ามาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ
ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ฯลฯ ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 
มีนาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้             
นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 456 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 160 คน และผ่านการ
มอบฉันทะ 296 คน โดยมีจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ ทั้งหมด 951,163,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6608 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
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 4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 
บริษัท ได้จัดประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานท่ีที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม 

วันประชุมผู้ถือหุ้น  

 1) บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ส าหรับตรวจสอบเอกสาร และ
ให้ข้อมูล รวมถึงอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม มีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯอย่าง
เพียงพอ อีกทั้งได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป     

 2) บริษัทได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงเพื่ออ านวยความสะดวก และรวดเร็วแก่
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกภาพวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท   

 3) บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อท าหน้าที่ดูแลการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษัท 

 4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาระเบียบวาระใด จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดท ารายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และน าส่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน 14 วันหลังจากการประชุม (30 เม.ย. 2562) โดยสามารถ
ดวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 2) บริษัทน าข้อเสนอแนะ และความเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ สีผิว สัญชาติ ศาสนา 
ความเชื่อ หรือความพิการ ทั้งผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้น ดังนี ้

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 

ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค าถามในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระ ก่อนการลงมติ พร้อมทั้งก าหนดให้กรรมการ 
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบค าถามในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นท่ีส าคัญ
ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบภายหลังได้  

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ท าให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลาย และเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 
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2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร 

ก าหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมลูภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคล ที่ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
อาศัยข้อมูลภายในที่มิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท 
รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
โดยในปี 2562 ได้มีการสื่อสาร เรื่อง “ขอความร่วมมือในการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ PTG” เป็นรายไตรมาส 

แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงก าหนดให้
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย  

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    

บริษัทให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า  
ตลอดจนชุมชนและสังคม อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่าง
ชัดเจนไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญของทุกคนในการ
ด าเนินธุรกิจ  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินงานตามนโยบายด้วยการด าเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความส าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมี
ความโปร่งใส เป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ 
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท 
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีนอกจากน้ีบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหาร ผ่านการสื่อสารและการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดป ีอีกทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้อย่างท่ัวถึง 

พนักงาน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และทักษะ 
อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางอีเมล การอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงให้โอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพบนพื้นฐานที่เท่า
เทียมกัน ตลอดจนค านึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน อีกทั้งยัง
เสริมสร้างวัฒนธรรมผ่านค่านิยมองค์กร CTIC โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น กิจกรรม CEO Town 
Hall (Talk & Share) กิจกรรมคน PT ท าดีจากใจ และงานนิทรรศการค่านิยมองค์กร CTIC FEST เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรใน
กลุ่มพนักงาน และผลักดันให้พนักงานเป็นต้นแบบในการน าค่านิยมองค์กรไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญในด้านสวัสดิการ จึงได้ก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นการกระตุ้นจูงใจให้พนักงานสร้างผลงาน มี
การก าหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัดในการท างานที่ชัดเจน และรักษาพนักงานให้สร้างผลงานให้กับองค์กรในระยะยาว ผ่านการให้
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สิทธิในการซื้อหุ้นบริษัทในราคาที่ก าหนด (Stock Option) พนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทก็จะมีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากมูลค่าหุ้น 
และผลก าไรต่อหุ้น รวมถึงเงินปันผลที่มากขึ้นทุกปี ตามผลประกอบการของบริษัทที่สูงขึ้นทุกปี อีกทั้ง ยังจัดสวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ข้ันพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นหลักประกันทางการเงินช่วย
สนับสนุนให้มีการวางแผนส าหรับการออมระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในยามเกษียณ  

ลูกค้า 

บริษัทมุ่งมันในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจแก่ลูกค้า ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 
และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน และ
ให้ความส าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากน้ี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างสูงสุด บริษัทจึง
ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน กรณีเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการ 
รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ผ่านช่องทาง PT call center เบอร์โทร 1614 หรือ ทาง
อีเมล customer_service@pt.co.th  

คู่ค้า 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ และรายปัจจุบัน หลักเกณฑ์ในการประเมิน และ
คัดเลือกคู่ค้าตามสัญญา ข้อตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคู่ค้า 
(Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทาง ในการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมาย และ
มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัท ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆในการค้า 
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
เสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน 

อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้มีการท าหนังสือแจ้งไปยัง ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณ เพื่อขอ
ความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่ ของก านัล และจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นประจ าทุกปี 

เจ้าหนี้ 

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อ
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเง่ือนไขข้อก าหนดของสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการช าระหนี้ 
เงื่อนไขการค้ าประกันต่างๆ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง อันจะท าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย  

คู่แข่งทางการค้า  

บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเสมอภาค และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม       
โดยบริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง รวมทั้งไม่สนับสนุนให้
มีการท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง  หรือกระท าการ
ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด าเนินการเพื่อลดผลกระทบ และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด ข้อกฎหมาย และกฏ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการ
พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบริษัทได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการ
ดูแลพัฒนา สร้างจิตส านึก และตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการรณรงค์งดใช้ งดรับ ถุงพลาสติกที่ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงส่งเสริมให้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน        
กาแฟพันธุ์ไทยได้รับส่วนลดเมื่อน าแก้วมาเอง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลรวมพลังสร้างวินัย และลดมลภาวะโลกร้อน 
นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ และคนพิการเข้ามาท างาน เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะ และ
สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ให้กับตนเอง  

หน่วยงานราชการ 

บริษัทให้ความส าคัญกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่ก าหนด ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการปฎิบัติตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และต่อต้านการกระท าท่ีเป็นการทุจริตคอร์รับช่ัน หรือผิดศีลธรรม รวมถึงการให้ความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับภาครัฐรวมทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆของภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ 

ช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : 0 2168 3377 – 88 ต่อ 258 
อีเมล : csp@pt.co.th 

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 2168 3377 – 88 ต่อ 260 
อีเมล : ir@pt.co.th 

ส่วนพนักงานสัมพันธ์และสื่อสารภายใน โทรศัพท ์: 0 2168 3377 – 88 ต่อ 705 
อีเมล : er_hr@pt.co.th 

PT Call center โทรศัพท์ 1614 
อีเมล : customer_service@pt.co.th 

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทบาทของผู้มี ส่วนได้เสีย    
การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ได้ก าหนดให้บริษัทมีการจัดท านโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้บริษัทได้รบั
ทราบเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบริษัท อันน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียในทรัพย์สินของบริษัท ทั้งจากภายพนักงานภายใน และบุคคลภายนอก 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับรายงาน
เรื่องร้องเรียน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี ้
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 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

  1. การกระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับ    
ของบริษัท 

 2. การกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปช่ัน การฉ้อโกง เป็นต้น 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

 - เว็บไซต์บริษัท    www.ptgenergy.co.th 
 - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์     whistleblower@pt.co.th 
 - จดหมายธรรมดา    เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
      บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
      เลขท่ี 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 33 
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
      กรุงเทพมหานคร 10310 

กระบวนการรับข้อร้องเรียน 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายธรรมดา และ
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล ให้น าส่งฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการ
ก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้น าส่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปช่ัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น าส่งฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1. - 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าส่ง  เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท  

ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามข้างต้น มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ หรือติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบ
ให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รับทราบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานผลการติดตาม หรือแก้ไขข้อ
ร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน) 

การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ 

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือน          
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัท ส่วนการก าหนด       
บทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

บริษัท จะเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด และจะใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส หรือหน้าที่การงานของผู้แจ้ง และพนักงานผู้แจ้งข่าวสารข้อมูลผู้ร้องทุกข์ 
ผู้เปิดเผยข้อมูล และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ข้อมูล หรือหลักฐานท่ีเป็นความจริง จะได้รับการปกป้องไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อหน้าท่ี
การงานจากผู้กระท าความผิด 

ในปี 2562 มีการรับข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีจ านวน 9 เรื่อง ซึ่งได้มีการลงทะเบียนรับและยุติไป
แล้ว รวมถึงได้มีการแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ัง 9 เรื่อง และพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทใหค้วามส าคัญของการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชน โดยมีสาระส าคัญที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.ptgenergy.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส าหรับรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงิน ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ 
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้ให้มั่นใจ
ได้ว่ากฎหมาฟย กฎเกณฑ์ที่บริษัท ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง โปร่งใส เช่น 

 1. จัดท าแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ
รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ 

(1) รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันท าการนับแต่ด ารงต าแหน่ง 
(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์     
ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
(3) การแสดงช่ือบุคคลในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์    
(แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันด ารงต าแหน่ง 

 2. ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดย
มีวิธีการรายงานดังนี ้
 (1) รายงานเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก 
 (2) รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
 (3) รายงานเป็นประจ าทุกปี 

(4) กรรมการ และผู้บริหารต้องน าส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนมายังส านักเลขานุการบริษัท และจะต้อง
ส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3. การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางหลัก ต่างๆ ดังนี ้
 (1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) 
 (2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 (3) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th 

(4) จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
(5) การให้สัมภาษณ์โดยผู้บริหาร ต่อสื่อมวลชน เช่น การจดักิจกรรม Roadshow การประชุมร่วมกับ
นักวิเคราะห์ เป็นต้น 
(6) สื่อสารข้อมูลของบริษัท ผ่านทาง Line Official PTG IR เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส ผลการ
ด าเนินงานอ่ืนๆของบริษัท เป็นต้น 

http://www.ptgenergy@gmail.com
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการพิจารณาการเข้าท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้นจาก    
การท ารายการระหว่างกัน โดยก าหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือมีส่วนได้เสียจากการท ารายการระหว่างกัน      
ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในการท ารายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าท ารายการระหว่างกัน ต้องพิจารณาราคา 
และเง่ือนไขการท ารายการเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์            
แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกัน 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการท ารายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ด้วย 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้
เป็นความลับ และต้องไม่น าข้อมูลภายใน ข้อมูลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติงาน หรือข่าวสารที่เป็นสาระส าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ไปบอกบุคคล
อื่น หรือน าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม 
รวมถึงก าหนดแนวทางในการป้องกันการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไว้ในหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลส าคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร  

นักลงทนุสัมพนัธ ์

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันทางการเงิน และสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ บริษัทจึงได้จัดให้มีส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมการจัดการสาระส าคัญของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สื่อสารข้อมูลผ่าน
ช่องทางหลักต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ของบริษัทใน webpage นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงการจัดท ากิจกรรม เช่น การ
พบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์มีการก าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยึดมั่นการด าเนินงานภายใต้พันธกิจ “สื่อสารฉับไว 
ข้อมูลโปร่งใส บริการด้วยใจ ก้าวไปกับนักลงทุน” ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อส่วนนกั
ลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์  
เลขท่ี 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

- ir@pt.co.th 
- โทรศัพท์ 0 2168 3377 – 88 ต่อ 260 และ 274 
- โทรสาร 0 2168 3379, 0 2168 3389 
- Line: @ptgir 

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข้อมูล การเยี่ยมชมกิจการ และผลการด าเนินงานต่อนักลงทุน      
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ตารางสรุปกิจกรรมการด าเนินงานของส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562 
 

กิจกรรม จ านวน (คร้ัง) 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 
พบนักลงทุน (Company Visit) 24 
Opportunity Day (Thai version) (จัดโดย ตลท.) 4 
Opportunity Day (English version) (จัดโดย ตลท.) 3 
การเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 
การเปิดเผยข้อมลูผ่าน Line IR PTG 33 
Road Show ในประเทศ และต่างประเทศ 8 
Conference Call 9 
พบสถาบันจัดล าดับความน่าเชื่อถอื 1 
งานแถลงข่าว 1 
สัมภาษณ ์ 5 
งานนักลงทุนเยี่ยมชมสถานีบริการ 1 
E-Newsletter 2 
การสอบถามข้อมลูผ่าน E-mail และโทรศัพท ์ 7 ครั้ง ต่อ สัปดาห ์

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน 
และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ  
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
ดังนี ้
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชุม 

จ านวน (คร้ัง) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 13/13 100 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการตรวจสอบ 12/13 92.3 
3. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 13/13 100 

หมายเหตุ :  1/  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) เนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความชัดเจน และระบุถึงความหมาย ค าจ ากัดความ

รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการด าเนินงานของ

บริษัท และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2. รายงานทางการเงิน 
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดท า และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่
รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจ าปี 

   3. รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเปน็
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน 

 4. การควบคุมภายใน  
  (1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น 

(3) พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. การตรวจสอบภายใน 
(1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผล 
(2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  
(3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้ง

ในการก าหนด และปรับค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ท า
หน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 

(4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน 

(5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตราก าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
เสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ 

(6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงท่ีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ าซ้อน 

      (7) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แตง่ตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
(8) เปิดโอกาสให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในหารือหรือติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหาหรือพบ

ประเด็นส าคัญ โดยเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  
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 6. การสอบบัญช ี
(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ 

โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผล       
การปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอ
ความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

(2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง) 

(3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น และเป็นเรื่องส าคัญระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้ 

(4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดท า เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะนั้น 

(5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

(6) รับทราบผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท 
ได้กระท าความผิด  ตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 
313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ.”) เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ ส านักงาน ก.ล.ต. และ ผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้สอบบัญชี 

 7. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และ

พิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 
(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาด

หลักทรัพย์หลักทรัพย์ก าหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท 

(3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท า    
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องรายงาน  ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระท าดังกล่าว ได้แก่ 

   (3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   (3.2) การทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
   (3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระท าที่เข้า
ลักษณะตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามที่กล่าวข้างต้นต่อ ส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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9.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และ

ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนา 
(2) ให้ความส าคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทก าหนดเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ เป็นวาระประจ าของการ

ประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท 

 10. การบริหารความเสี่ยง 
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
(2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา 

และให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

11. การต่อต้านการทุจริต 
(1) สอบทานการด าเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ 

หรือการกระท าใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงการทุจริตคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

12. ความรับผิดชอบอื่นๆ  
(1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษั ทต่อ
บุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

        (2) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศ ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
(3) ก ากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสยีกลุ่มตา่งๆ มีข้อสงสัย หรือ

พบเห็นการกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ 
หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่
เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

        (4) ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจ าเป็น 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท 

 2. กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแตง่ตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ 

 3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้า        
พอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย  

 4. กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท   
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจ านวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชักช้า โดย
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้น จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 
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5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (1) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
  (2) ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
  (3) ตาย 
  (4) ลาออก 
  (5) ถูกถอดถอน 

(6) ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระท า
ด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (8) เป็นบุคคลล้มละลาย 

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
การเข้าร่วมประชุม 

จ านวน (คร้ัง) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร 12/12 100 
2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ กรรมการบริหาร 12/12 100 
3. นางฉัตรแก้ว คชเสน ี กรรมการบริหาร 12/12 100 
4. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริหาร 12/12 100 

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางสาวณัฐกฤตา สงนอก 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 1. ก าหนด และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปีร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท        
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ 

 2. ดูแลความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบริหารความเสีย่ง รวมถึงการควบคุมภายในร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และ        
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ 

 3. ก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา งบประมาณ นโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัท รวมทั้งก ากับดูแล
ให้นโยบายภาพรวม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมกับ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ 

 4. พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) และน าเสนอต่อ      
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 5. รับทราบการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และต าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว   
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 6. ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัติ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 

 7. มอบหมาย หรือแนะน าให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่ง    
อื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ พิจารณา ทบทวน หรือกระท าการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร 

 8. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

 9. พิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอเรื่องใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หรืออนุมัติ 

 10. พิจารณา และด าเนินการในประเด็นที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท 

 11. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ อ านาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจ 
หรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 1. กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

 2. กรรมการบริหารที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ           
โดยอัตโนมัติ 

 3. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 

  (2) ลาออก 
(3)  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ .  2535                         

และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
  (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก 
  (5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

การประชุม : อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยคัดเลือกจากกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความช านาญ              
ในอุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รายช่ือ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การเข้าร่วมประชุม 

จ านวน (คร้ัง) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 
2. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 
3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 
4. นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 75 

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คือ นางสาวทิพปภา มีศิลป์ 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้  รวมถึง
ก าหนดหน้าท่ีให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการก าหนดกลยุทธ์องค์กร  

3. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
และก าหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
แนวทางที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

 4. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจตามแนวทางของหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการด าเนินการกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความเสี่ยงท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร และด าเนินการให้องค์กร
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องช้ีแจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช้ีแจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา ส าหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับเชิญสอบถาม 
หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. ก ากับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และทบทวนมาตรการต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้เพียงพอเหมาะสม 

 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง 

 2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก หากได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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3. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้     
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

   (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก 
   (5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ
บริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รายช่ือคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

การเข้าร่วมประชุม 
จ านวน (คร้ัง) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 4/4 100 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 4/4 100 
3. นายไกรรวี ศิริกุล  กรรมการก ากับดูแลกิจการ 4/4 100 

หมายเหตุ :  เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คือ นางสาวทิพปภา มีศิลป์ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 1. พิจารณาให้ค าแนะน าในการก าหนดกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้างของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ   

 2. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อฝ่ายจัดการ 

 3. สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่        
คณะกรรมการบริษัทก าหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่
ปฏิบัตินั้น พร้อมท้ังแสดงเหตุผลประกอบ 

 4. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   
ให้มีมาตรฐาน และเติบโตอย่างยั่งยืน 

 5. ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับนโยบาย       
ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 6. แต่งตั้งคณะท างาน หรือฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเห็นสมควร 

 7. พิจารณาเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท   
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

 1. กรรมการก ากับดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

 2. กรรมการก ากับดูแลกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการ
ต่อวาระโดยอัตโนมัติ 

 3. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการก ากับดูแลกิจการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 

  (2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ          

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
  (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก 

 (5) ศาลมีค าสั่งให้ออก       

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

การเข้าร่วมประชุม 
จ านวน (คร้ัง) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

5/5 100 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ 
กรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

5/5 100 

3. นายไกรรวี ศิริกุล กรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

5/5 100 

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นางสาวปัทมา อัศวขจรสกุล 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา   

 1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส 
และมั่นใจว่า บริษัทจะได้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ        
รายใด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติ     
เฉพาะด้านที่มีความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงค านึงถึงโอกาสที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องความ   
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 

 2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ                
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว โดยค านึงถึงความรู้ ประสบการณ์ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                             บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 - หน้า 47 
 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับ
ต าแหน่งดังกล่าว 

 3. ก าหนดวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท และ           
เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดให้เข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท   
และ/หรือน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งตั้ง 

 4. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน        
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

 5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงมี    
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้อง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

 6. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว 

 7. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 8. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

 1. ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ านวนค่าตอบแทน และผลประโยชนอ์ืน่
ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่ง  
อื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่                
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 

 2. กลั่นกรองความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้อยู่ในระดับที่      
เหมาะสม เพียงพอ ส าหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก
ของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท และอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร ทั้งนี้ 
บริษัทก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิ ดชอบ ประสบการณ์     
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน 

 3. แนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ             
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย      
ในระยะสั้น และระยะยาว โดยให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษั ท กรรมการชุดย่อย          
ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงมีการเปิดเผยนโยบาย และหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
กรรมการชุดย่อย รูปแบบ และจ านวนค่าตอบแทนในท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในแต่ละปี 

 4. กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์
พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างส าหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
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 5. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
ประจ าปี 

 6. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของการก าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่ างๆ ไว้ใน        
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ/หรือรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัท 

 7. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
บริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี  

 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 
โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ 

 3. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ          
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

  (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก 
  (5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 
5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ 
และรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็นรายคณะ จ านวน 6 หัวข้อหลัก และรายบุคคล จ านวน 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล) 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน 

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน แยกเป็น 
1. ความเป็นผู้น า 
2. การก าหนดกลยุทธ์ 
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร  
8. การสืบทอดต าแหน่ง  
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
10. คุณลักษณะส่วนตัว 

หมวดที่ 3 การพัฒนา CEO  
 
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อท้ังหมด ดังนี้ 
 

ระดับผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รายคณะ) 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) 
(ร้อยละ) 

A ดีเลิศ 91-100 91-100 
B ดีมาก 81-90 81-90 
C ด ี 61-80 61-80 
D ควรปรับปรุง 41-60 41-60 
E ไม่น่าพอใจ <40 <40 

 
กระบวนการประเมนิ 

1. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอแนวทางในการประเมินผลการปฏบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา  

2. เลขานุการคณะกรรมการบริษัทน าเสนอแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัตเิพือ่พิจารณาอนุมัต ิ

3. กรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อยประเมินตนเองเป็นรายคณะ และรายบุคคล อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

4. เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย           
ทัง้รายคณะ และรายบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยเพือ่พิจารณาผลประเมิน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 
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5. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทัง้รายคณะ และรายบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

ชื่อคณะกรรมการ 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

รายคณะ (ร้อยละ) 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

รายบุคคล (ร้อยละ) 
คณะกรรมการบริษัท 99.60 100 
คณะกรรมการตรวจสอบ 98.90 100 
คณะกรรมการบริหาร 100 100 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 100 100 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 100 100 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 98.15 100 

 

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ าปี 2562 เท่ากับร้อยละ 100 

5.3 การปฐมนิเทศกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ทุกท่าน  โดยจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ดังนี้  

1. Presentation แนะน าบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. ผังโครงสร้างองค์กร และรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ 

3. แนะน าบริษัทย่อย 

4. ก าหนดการประชุมส าคัญของบริษัท 

5. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการเข้าด ารงต าแหน่ง และนโยบายต่างๆ      
ที่ส าคัญ อาทิ หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลส าคัญ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน นโยบายการก ากับดูแลกิจการ เป็นต้น 

 6. Company Profile และรายงานประจ าปี 

 7. มาตรการการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
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5.4 การพัฒนากรรมการ 

กรรมการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
Director 
Certification 
Program (DCP) 

Director 
Accreditation 
Program (DAP) 

Audit 
Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Compensation 
Committee 
(RCC) 

Successful 
Formulation & 
Execution of 
Strategy (SFE) 

Advance Audit 
Committee 
Program (AACP) 

Chartered 
Director Class 
(CDC) 

Others 

1. พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการอสิระ 

DCP 201/2015 DAP 41/2005 ACP 42/2013     

MFM 9/2013 
MIR 14/2013 
MIA 15/2013 
MFR 18/2013 

2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 

กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการ  
กรรมการอสิระ 

DCP 197/2014 DAP 96/2012 ACP 42/2013  

   MFM 9/2013 
MIR 14/2013 
MIA 14/2013 
MFR 17/2013 
ITG 6/2017 

3. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน    
กรรมการอสิระ                        

DCP 198/2014     AACP 23/2016  BNCP 5/2018 

4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

DCP 198/2014 DAP 92/2011 

 
 
 
 
 
 

 SFE 8/2010  
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รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
Director 
Certification 
Program (DCP) 

Director 
Accreditation 
Program (DAP) 

Audit 
Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Compensation 
Committee 
(RCC) 

Successful 
Formulation & 
Execution of 
Strategy (SFE) 

Advance Audit 
Committee 
Program (AACP) 

Chartered 
Director Class 
(CDC) 

 
 
Others 

5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร  

DCP 198/2014 DAP 92/2011       

6. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ กรรมการบริษัท DCP 198/2014 DAP 96/2012       
7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช กรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
DCP 197/2014 DAP 96/2012       

8. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการก ากับดูแลกิจการ            
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ                                                   

DCP 201/2015 DAP10/2014    AACP 17/2014  BNCP 5/2018 

9. นายไกรรวี ศิริกุล กรรมการบริษัท 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

DCP 259/2018 DAP139/2017       

10. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

DCP 197/2014 DAP 79/2009  RCC 16/2013 SFE 21/2014 
 

 CDC 9/2015 
BRP 10/2013 
CRP 5/2013 
CSP 50/2013 
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หลักสูตรที่กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมในปี 2562 

รายชื่อกรรมการบริษัท หลักสูตรอบรม/สัมมนา 

1. พลต ารวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ 

- หลักสูตร CHAIRMAN FORUM 2019 “Successful Corporate Culture Change:  
  From Policy to Practices” 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

3. นายพงษ์ศักด์ิ วชิรศักดิ์พานิช 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

7. นางจรัสลกัษณ์ นิธยานุรักษ ์
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

8. 
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย 
รัตนวงษ์                    

โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

9. นายไกรรวี ศิริกุล 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

10. นายรังสรรค์ พวงปราง 

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

 
5.5 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการอิสระ 

บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลเข้ามาท าหน้าที่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาโดยคัดเลือกจากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน รวมถึงคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะกรรมการจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจาณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทต่อไป  

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)      บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 - หน้า 54 
 

 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็นบิดา มารดา       
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น       
ที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า 
หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือ
ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา  
มีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยยะ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา         
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต ่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น    
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ     
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ     
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 11. กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1. ถึง 10. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดในข้อที่ 4. และ 6. ให้
บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)      บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 - หน้า 55 
 

หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
 (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 (ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 
5.6 การแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท 

ขอบเขต อ านาจ และหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท 

1. ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ         
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ           
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท              
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการด าเนินงาน หรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 

 2. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท และ       
ก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ 
และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย              
การด าเนินงานของบริษัท 

 3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย 
  (1) พิจารณาระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ        
ผู้จัดการ และต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว 
  (2) ก ากับดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 
  (3) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย 
  (4) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่   
  (5) ควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสรุปมติที่ประชุมให้ท่ีประชุมทราบอย่างชัดเจน 
  (6) เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน    

 4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลา           
ให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น     
อยา่งเหมาะสม และโปร่งใส 

 5. ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
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 6. ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ันที่ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ประธาน         
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว น ามาตรการ      
ต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ันดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว ได้ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการตอ่ต้านการทุจรติ หรือ           
การคอร์รัปช่ัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ   

 8. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 

 9. ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอบเขต อ านาจ และหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 1. จัดท ำ และเสนอนโยบำย และเป้ำหมำย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 

 2. บริหำรงำนบริษัทตำมนโยบำย และเป้ำหมำย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมกำรบรษิัทได้อนุมัติ 

 3. มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตำม    
หลักเกณฑ์อ ำนำจอนุมัติ หรือระเบียบข้อก ำหนด หรือค ำสั่งท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ 

 4. จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของบริษัท และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรในเรื่องที่ส ำคญัอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 5. เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรตดิต่อกับบุคคลภำยนอก 

 6. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปช่ัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน              
กำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปช่ัน สนับสนุนทรัพยำกร สื่อสำร และส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับ ตลอดจนบรรดำผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ำย     
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบัติ มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปช่ัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปช่ัน รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจำรณำน ำนโยบำย แนวทำงกำร
ปฏิบัติ มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปช่ัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปช่ันนี้ไปใช้ 
หรือประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสม น ำควำมเห็น หรือข้อแนะน ำของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยไปปฏิบัติ 
รวมทั้ง ต้องทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ มำตรกำร และขั้นตอนปฏิบัติต่ำงๆ เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย ตลอดจนรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือกำร
คอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง หรือตำมควำมเหมำะสม รวมทั้งมีอ ำนำจด ำเนินกำรอื่น
ใดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปช่ันได้ทุกประกำร 

 7. ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล และ/หรือเปลี่ยนแปลงรำยช่ือบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อ
พิจำรณำ 
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 8. พิจำรณำกำรว่ำจ้ำง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย ยืมตัว และให้พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนอำวุโสระดับ ผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และต ำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ำกับต ำแหน่งดังกล่ำว โดยให้รำยงำนควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนใน
เรื่องดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบด้วยทุกครั้ง 

 9. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด/การสืบทอดต าแหน่ง  

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการผู้จัดการ (“ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร”) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมั่นใจว่า บริษัทจะได้ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายใด โดยมี คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท             
เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของบริษัท จะเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่ง และ    
คนดีเข้ามาร่วมงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาความพร้อมให้
ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในอนาคต (Future Leader) โดยผ่านขั้นตอนของการประเมิน
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) และได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development   
Plan) โดยมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะของความเป็นผู้น า และความรอบรู้ของงานในทุกด้าน     
ซึ่งการเตรียมบุคลากรของบริษัทดังกล่าว ได้ถูกกระท าขึ้นเพื่อให้เกิดความพร้อมในการทดแทนส าหรับกรณีที่มีต าแหน่งผู้ บริหาร
สูงสุดขององค์กรว่างงานลง 

ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ 
ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านท่ีมีความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงค านึงถึงโอกาส
ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และน าเสนอช่ือแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

นอกเหนือจากการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแล้ว บริษัทยังได้จัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรขึ้นด้วย โดยจะคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจาณาการสืบทอดต าแหน่ง      
เพื่อพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับต าแหน่งในอนาคตได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงท ี

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการสรรหาต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรว่า หากมีคุณสมบัติที่ เหมาะสม 
บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในก็จะสามารถเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการก าหนดเช่นนี้ ก็เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน 

นอกจากน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลอืกผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสดุขององค์กร คณะกรรมการบรษิัทยังได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการ ไปก ากับดูแลให้ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล” ท าหน้าที่ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอื่นใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการคัดเลือกในอนาคต นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัท ยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยจะจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ และ       
ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ และมีความพร้อมส าหรับการบริหารองค์กรไว้
ล่วงหน้า ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการ (“ผู้บริหาร”) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรได้ หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนการสรรหาผู้บริหารสูงสุด 

 1. ก าหนดต าแหน่งงานที่ต้องจัดท าแผนการสืบต าแหน่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ     
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อ านวยการของทุกฝ่าย 

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก าหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
(Competency) ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
เหมาะสมที่สามารถสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 

 4. มอบหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดท าแผนการพัฒนา
รายบุคคลในการลด Competency Gap 

 5. มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการ ท าหน้าท่ีดูแลการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย 

 6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่           
ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบตัิเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม 

 7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และ         
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น
ระยะ 

 8) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะทบทวนรายละเอียด และสรุปผลการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจ าทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

9.2 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบริษัท”) ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลบรษิัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มีกรอบและกลไกใน
การก ากับดูแลนโยบาย และการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมไว้ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่บริษัทร่วมลงทุน ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยบุคคล หรือตัวแทนดังกลา่ว 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม 

 2. การด าเนินการคัดเลือกบุคคล และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร           
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมกา 
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณา 

 3. ก าหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

 4. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไป    
ซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการอื่นที่ส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
ข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 
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 5. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม 

 6. ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่กลุ่มบริษัทไปร่วมลงทุนอย่างสม่ าเสมอ 
และให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

9.3 นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น 
 

การไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธี
ปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ท้ังนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. แจ้งการรับต าแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          เพื่อ
รับทราบ 

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 3. เลขานุการบริษัทน าข้อมูลไปไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) 

การไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 
โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. แจ้งการรับต าแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           
เพื่อรับทราบ 

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 3. เลขานุการบริษัทน าข้อมูลไปไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) 

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสามารถ อุทิศเวลาส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย 
ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ      
ผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ันในนิติบุคคลอื่น 

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้จัดการ 
หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ยกเว้น เป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น      
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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9.4 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

ก าหนดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม  
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการท าหน้าท่ีส่งเสริมและกลั่นกรองการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ โดยได้จัดตั้งคณะท างานก ากับดูแลกิจการ 
ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะท างาน และได้จัดท าแผนงานด้านการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการปฏิบัติตามการติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีการติดตามการปฏิบัติตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดการกรณีที่ฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

มีการสื่อสารและส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับ มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้  หลักสูตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ” ให้กับพนักงานและผู้บริหาร (On Boarding) ของกลุ่มบริษัท จ านวน 12 
ครั้ง และจัดอบรมหลักสูตร Enhance Value with Corporate Governance & Risk Management ให้แก่พนักงานเก่า โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการก ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาความยั่งยืน ตลอดจนก าหนดให้พนักงานร่วมจัดท ำแบบประเมินควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรก ำกับดูแล
กิจกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อวิเครำะห์ประสิทธิผลควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
พนักงำน และส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนบนพ้ืนฐำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และสื่อสารให้แก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้า
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัท ได้รับการรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 
โดยการส่งหนังสือเชิญให้คู่ค้าเพื่อให้คู่ค้ารับทราบและน าไปปฏิบัติ 

การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และได้ก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้ 

 1. ดูแลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ของบริษัท เช่น สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copyright) 
เครื่องหมายการค้า (Trademark) ความลับทางการค้า (Trade Secrets) เป็นต้น ไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ท าซ้ า ดัดแปลง หรือ
กระท าการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 

 2. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยจะตรวจสอบผลงานของบุคคลภายนอกอย่างละเอียด 
ถี่ถ้วนก่อนที่ได้รับมา หรือท่ีจะน ามาใช้กับธุรกิจของบริษัท 

 3. ในการเข้าท าสัญญา หรือท านิติกรรมใดๆ ควรท าความตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน หากมี    
ข้อสงสัยให้หารือกับผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท 

 4. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือเพื่อขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 
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 5. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพบการกระท าใดๆ ที่เห็นว่า       เป็น
การละเมิดสิทธิ หรืออาจจะน าไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน         ทาง
ปัญญาของบริษัท 

การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อด าเนินการตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง 

9.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ขึ้นเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม 

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้รับการต่ออายุการรับรองเข้าป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ฉบับนี้
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 
โดยจะไม่ด าเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่ เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที และ        
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุ      
ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ ในการนี้ บริษัท
จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน        
ตามที่ก าหนดไว้ในทันที 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยใช้
นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่บริษัทก าหนดไว้       
ในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท 

4. บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท โดยผ่าน
หลายช่องทาง เช่น อบรมพนักงานเข้าใหม่ การสื่อสารภายในองค์กรประจ าปี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และ
ความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีซึ่งช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ในทันที 
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5. บริษัทจะเผยแพร่ให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย       
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ผ่านทาง Website 
ของบริษัท และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้สื่อสารนโยบายเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติการต่อต้าน      
การทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่ คู่ค่าและลูกค้า รวมถึง แจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน คู่ค้าทางธุรกิจ    
ทีเ่กี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติจริง  

6. บริษัทจัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท ต้องระบุช่ือในนามบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท 
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด               
ที่เกินความจ าเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึก
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่     
การงานควรมีลักษณะไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยกระบวนการดังกล่างครอบคลุม
ด้านการขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้ ต้องมีการด าเนินการตามกระบวนการ   
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

9. นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน
โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

10. บริษัทจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจในระดับหน่วยงาน และ
องค์กร ก าหนดระดับความส าคัญของความเสี่ยง รวมทั้งจะต้องด าเนินการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ และประเมินระดับความเสี่ยงจาก       
การด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

11. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่ก าหนดขึ้น 
มีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
กฎระเบียบ 

การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น  

บริษัทก าหนดให้ การรับ การให้ของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใด จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่ถูกก าหนดไว้ในนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท    
จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินไว้ โดยก าหนดวงเงิน และหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้กระท า
ไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางการเมืองแก่บุคคลใดๆ  โดยก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และ
รายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนที่ก าหนดไว้  อีกทั้ง ก าหนดให้มีการ
สื่อสารนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท เป็นประจ าทุกปี 
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การบริจาคเพ่ือการกุศล 

การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้การบริจาค       
เพื่อการสาธารณะ เป็นต้น บริษัทสามารถกระท าได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศล ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ และจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจะก าหนดขั้นตอน และ
การควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา 

การให้เงินสนับสนุน 

บริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทาง
ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจะก าหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน 
และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา การให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปเพื่อการสนับสนุน หรือมีวัตุประสงค์ที่ชั ดเจน     
ไม่ใช่การให้สินบน หรือเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง โดยต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฏหมายที่ใช้บังคับ 

การให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ 

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระท าอันเป็นการ ฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งในทางตรง 
และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะท าให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับ
ความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิทางการเมืองตามกฏหมายรัฐธรรมนูญในการมีสว่นร่วม สนับสนุนกิจกรรม
ทางการมืองต่างๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระท านอกเวลาท าการ และไม่ใช่ในนามบริษัท 

2. ห้ามใช้อ านาจเจ้าหน้าที่เพื่อช้ีชวน กดดัน บังคับให้เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนันสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง
การเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทก าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ดังนี ้

1. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายและ      
ข้อปฏิบัติต่างๆที่ก าหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีหน้าที่
ติดตามดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม รวมถึงก าหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตาม
และทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้มีการติดตามและการทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ าทุกปี  

2. จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการสอบทานการด าเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี 

3. ก าหนดในคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายตามความจ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับ    
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอขออนุมตัิ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็น และข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดท าแผนงาน และการน า
มาตรการไปปฏิบัติ 
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4. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการก ากับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน            
ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และทบทวน
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้เพียงพอเหมาะสม 

5. เมื่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมาย
ธรรมดา จะน าส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย        
เป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เช่ือว่า         
มีการกระท าผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานกรณี ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จ านวน 3 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี เอเอส 
จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 และ/หรือ 
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 และ/หรือ 
3. นายพงทวี  รัตนะโกเศศ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795  

ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ 
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน     
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และนายพงทวี รัตนะโกเศศ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตรายอื่นแทนได้ และก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 5,917,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงานสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจ านวน 423,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ 7.70 เป็นไป
ตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2562 แสดงได้ดังนี ้

ค่าธรรมเนียม ปี 2562 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี (บาท) 4,336,000 
ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส (บาท) 1,581,000 
รวมท้ังสิ้น 5,917,000 

 
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี : ไม่มี 

9.7 การประเมินการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด าเนินการของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการตาม
แบบประเมิน CGR มี 5 ข้อ ท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ โดยบริษัทจะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ดังน้ี 
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หมวด ประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ เหตุผล 

การค านึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย  

C29 บริษัทได้จัดท ารายงานแบบบูรณาการ 
(Integrated Report) หรือไม่  

บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาแนวทางและ
ความเหมาะสมในการจัดท ารายงานแบบบูรณา
การ 

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

E9 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
จ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่งไว้ในนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ 

บริษัทได้ก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกิน 5 
แห่ง ซึ่งยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศ โดยปัจจุบันกรรมการแต่ละคน
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 3 แห่ง 

E12 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
จ ากัดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระไว้ ไม่ เกิน 6 ปี
หรือไม่ 

นโยบายของบริษัทได้ก าหนดจ านวนปีในการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 
โดยปัจจุบัน กรรมการอิสระแต่ละคนด ารง
ต าแหน่งไม่เกิน 6 ปี 

E35 คณะกรรมการได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา 
( Professional Search Firm)  ห รื อ
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) 
ในการสรรหากรรมการใหม่หรือไม่ 

คณะกรรมการบริษัทได้ ร่ วมกันพิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา  

E97 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็น
ผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน หรือไม่ 

บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะด าเนินการ แต่บริษัท
ได้ให้ความส าคัญต่อความเท่าเทียมกันของ
กรรมการ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 10 คน มี
กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็น
ผู้หญิง 2 คน   
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแล
เอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการเติบโตของ
ธุรกิจที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส่ และมีจรรยาบรรณ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็น
เลิศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมีดังนี้ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการ
ประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่ง ทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ 
ที่ไม่สุจริต ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลการด าเนินงานท่ีดี ยึดหลักบรรษัทภิบาล 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ต่อต้านทุจริต และส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับทราบและไม่กระท า หรือยอมรับการทุจริต หรือการ
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฏหมาย 

การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติทางด้านแรงงานต่อบุคคลทุกคน ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน และหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะปฏิบัติต่อพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย
แรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม  

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจ้างงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท างาน และวันหยุด 
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และในเรื่องอื่นๆ โดยไม่
เลือกปฏิบัติ อีกทั้ง ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฏหมาย รวมถึงการลงโทษท่ี
เป็นการทารุณร่างกาย หรือทางจิตใจ  

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่
มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน บริษัทให้ความส าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 2 – หน้า 67 
 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการด าเนินธุรกิจ โดยจะน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ รวมถึงการปลูกจิตส านึกในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อาทิ การด าเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติ การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ อยู่
รอบสถานประกอบการของบริษัท และการสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอน เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ แก่โรงเรียน การปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท 

PT รวมพลัง ร่วมใจสร้างสุขที่ย่ังยืน... 

โดยยึดหลัก สร้างสุข…. “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” เชื่อว่าหากทุกคนมีร่างกาย และจิตใจที่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยความสุข ทุกคนก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเหล่านั้นให้แก่สังคม กล่าวได้ว่าการที่บุคคลจะมีความสุขได้ต้องอาศัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายปัจจัย หลายคนมีความคิดว่าความร่ ารวยและเงินทองเป็นปัจจัยที่จะท าให้มีความสุขได้ แต่แท้จริงแล้ว
เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของการที่จะมีความสุขในชีวิตเท่านั้น ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา บางคนพยายามศึกษา
แสวงหาหลักการแนวทางหรือวิธีเพื่อจะก่อให้เกิดความสุขขึ้นทั้งในสังคมและตัวบุคคล แต่ความจริงแล้วความสุขอยู่ที่ตัวเรา โดย
สร้างมาจากข้างในตัวเราเอง ได้แบ่งโครงการหลักได้แก่ “สร้างสุขเพ่ือน้อง”และ “สร้างสุขเพ่ือสังคม”รวมทั้ง เร่ืองสิ่งแวดล้อม 
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สร้างสุขเพ่ือน้อง 

โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพ่ือน้อง ปีที่ 3 

หนึ่งในโครงการสร้างสุขท่ีบริษัทจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี คือ “โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง” โดยปีนี้จัดขึน้ ณ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 9 มิถุนายน 2562 
ปัจจุบันโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 เปิดท าการสอนตั้งแต่ช้ัน
เด็กปฐมวัย ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จ านวน 210 คน ชาย 109 คน หญิง 101 
คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ฐานะยากจน มีครูต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน 8 คน และผู้ดูแลเด็ก 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 
คน โดยมี พ.ต.ท.ค านึง สงสม เป็นครูใหญ่ บริษัทให้การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

บริษัทน้อมน าแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้
นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายใน
โรงเรียนมาประกอบอาหาร ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการท าการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามยั 
อีกทั้งยัง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร 

PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสขุแก่ชุมมชน 
มุ่งเน้นใหเ้กิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื สง่เสริมและสร้างการเรียนรู้ เพื่อต่อ
ยอดและพัฒนาองคค์วามรู้เพิ่มเติม สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

งานว่ิงเพ่ือสังคม 
เพื่อหารายได้สมทบกองทุน มลูนิธิ โรงพยาบาล 
และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

PT Football Clinic 
กิจกรรมฝึกสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต้นผู้ที่
มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล ซึ่งบริษัท
ส่งเสริมกีฬาให้เป็นส่วนหนึง่ในกิจกรรม
เพื่อสังคม มีความส าคญัต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเล และพัฒนาพ้ืนที่ปา่ชายเลน 
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพือ่เปน็พ้ืนที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า โดยได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ เนื่องจากระบบนิเวศมีปญัหา 

รวมพลัง ร่วมใจสรา้งฝายชะลอน้ า 
เร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปา่ต้นน้ าให้มีความอุดมสมบูรณ ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือลดความ
รุนแรง และบบรเทาปญัหาที่อาจเกิดขึ้นในทกุรูปแบบ 

สร้างความร่วมมือ 
ในการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ระหว่างองค์กรทั้งภารัฐและเอกชน 
ชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ขับขี่ปลอดภัย 
รณรงค์ใหป้ระชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้เร่ืองความปลอดภัย
ในการขับขี่ สร้างส านกึรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัยในการ
ใช้ถนนร่วมกัน 

PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสขุเพ่ือนอ้งปี 3 และ PT ส่งสขุสานฝันเพ่ือน้อง 
“การพัฒนาเยาวชนเป็นรากฐานของการพัฒนาสงัคม และประเทศ” เพื่อให้
เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มคีุณภาพ PT ได้ขยายโอกาสทางการศกึษาให้แก่ 
เยาวชนในพ้ืนทีห่่างไกลความเจริญ 
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การเลีย้งปลาดุกในบ่อซเีมนต์จ านวน 1,500 ตัว 

การบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสตูร 
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นอกจากนี้ บริษัทเชิญชวนพนักงานจิตอาสา ณ ส านักงานใหญ่ ร่วมแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน จ านวน 240 ถุง และ
จิตอาสาที่เป็นอาสาสมัครร่วมเดินทางไปยังโรงเรียน จ านวน 65 ท่านส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างรอยยิ้ม เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบความสุข ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัทให้
ความส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ มีจิตส านึกท่ีดี มีวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ  

 

 

 

 

 

 

โรงเรือนเพาะเหด็นางฟ้า 

การเลีย้งหมู ไกไ่ข่ เพื่อบริโภค 
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โครงการ PT ส่งสุข สานฝันเพ่ือน้อง 

บริษัท ร่วมกับ กลุ่ม AFC ‘C’ Coaching ประจวบฯ จัดกิจกรรมเดินสายขยายโอกาสทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้แก่เด็กและเยาวชน
ท้องถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือเป็นประจ าทุกปี สมาชิกในกลุ่ม อาทิเช่น โค้ชพรรษา มีสัตย์
ธรรม นายอดุลย์ หมื่นสมาน นายสมภพ นิลวงศ์ นายณัฐกฤษ ชินบุตร นายภัคพล สิตาลรัศมี ฯลฯ พื้นที่เป้าหมายในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกิจกรรมส่งสุข ได้แก่ “สุข
ทางกาย” กลุ่ม C license สร้างแรงบันดาลใจด้านฟุตบอล แก่เยาวชน พร้อมเทคนิค เกร็ดความรู้ เพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาจากมูลนิธิซิโก้ เพื่อมอบให้แก่
มูลนิธิฯ และโรงเรียน “สุขทางใจ” บริษัทชิญชวนพนักงานจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันจากใจพี่สู่น้อง โดยเปิด
ลงทะเบียนโปสการ์ดแนบเสื้อฟุตบอลส่งความรู้สึกดีๆ เป็นก าลังใจให้น้อง เสื้อทุกตัวจะมีความหมายเนื่องจากมีความรู้สึกจากใจ
ผู้ให้ส่งให้ผู้รับด้วยใจที่มีความสุข 
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1. มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน ศูนย์การเรียนบ้านนานา ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและการป้องกันชีวิตเด็ก ตั้งอยู่ที่ 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคม หลากเช้ือ
ชาติตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ผู้ด้อยโอกาสกว่า 90 ชีวิต ที่นี่คือ บ้านหลังที่สองของพวกเขา ที่พร้อมจะมอบความอบอุ่น
และปลอดภัย จึงก่อเกิดเป็นแนวคิด "ต้องท าให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ ช่วยเหลือตัวเองให้ได้” เพราะการรอคอยความช่วยเหลือจาก
การบริจาคหรือแจกสิ่งของจากผู้มีน้ าใจ ช่วยบรรเทาปัญหาเพียงในระยะสั้นเท่านั้น ในขณะที่เด็กๆ เหล่านี้ ยังต้องเติบโตต่อไป จึง
ท าให้ “บ้านนานา”มีโครงการช่วยเหลือตัวเองมากมาย หนึ่งในโครงนั้นที่บริษัทให้การสนับสนุนคือการท าเกษตรแบบพอเพียงบน
พื้นที่กว่า 30 ไร่ ปลูกข้าว เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ เลี้ยงปลา และปลูกผักไว้เป็นอาหาร  ที่ส าคัญ ไม่ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆ ที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การกีฬาจากมูลนิธิซิโก้ อีกทั้งยังมอบโอกาสให้เด็กในมูลนิธิฯ
ได้เข้าร่วม โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ได้ฝึกฝนตนเองเข้าสนามเพื่อซ้อม ในทีม Maesai NT Academy ของโค้ชธนพงศ์ อัคนิจ  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมถ์ ๕ และ 3. โรงเรียนบ้านผาฮี ้อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดบริการการศึกษาให้กับผู้เรียนใน
เขตบริการหมู่บ้านผาหมี หมู่บ้านอาข่าผาฮี้ หมู่บ้านมูเซอผาฮี้นอกจากน้ียังมีนักเรียนจากหมู่บ้านบาละอาข่า ประเทศพม่า ข้ามเข้า
มาเรียนในโรงเรียน เปิดสอน ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา บริษัท เชิญชวนพนักงานจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน
จากใจพี่สู่น้อง โดยเปิดลงทะเบียนโปสการ์ดแนบเสื้อฟุตบอลส่งความรู้สึกดีๆ เป็นก าลังใจให้น้อง เสื้อทุกตัวจะมีความหมาย
เนื่องจากมีความรู้สึกจากใจผู้ให้ส่งให้ผู้รับด้วยใจที่มีความสุข พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวัตถุประสงค์บริจาคเพื่อน าไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาจากมูลนิธิซิโก้ 
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นอกจากนี้ กลุ่ม AFC ‘C’ Coaching ประจวบฯ ได้ฝึกสอนเทคนิคทักษะฟุตบอล พร้อมพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านฟุตบอล แก่
เยาวชน Maesai NT Academy โครงการครั้งนี้เป็นการ รวมพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ คืนสู่สังคม มุ่งมั่นท าความดีเสียสละ
เวลา และก าลังกายเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ มุ่งหวังเพียงเพ่ือให้ผลของการกระท าความดีนั้น เป็น
ส่วนช่วยจรรโลงสังคมที่เอื้ออาทร เสียสละ รู้รักสามัคคีและตระหนักถึงคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้ 
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โครงการมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 

บริษัท เล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กท่ีเติบโตขึ้นมาภายใต้ความไม่เท่าเทียมทางโอกาส เนื่องด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ซึ่งเด็กไม่ได้เป็นผู้
ก่อขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเติมเต็มความต้องการพื้นฐานของสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งเป็นเสมือนบ้านของเด็กอ่อนที่ด้อยโอกาสทาง
สังคม บริษัทได้เชิญชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมกันรับบริจาคสิ่งของและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นส าหรับน้องๆ ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ โดย
หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถท าให้สถานสงเคราะห์ได้ดูแลเด็กอ่อนได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และสร้างโอกาสให้กับ
น้องๆได้ 

 

 

 

 

 

 

 

PT มีแต่ให้ ธารน้ าใจช่วยภัยน้ าท่วม ณ และโรงเรียนบ้านท่าเสียว (กาญจนาอุปถัมภ์) จ.ร้อยเอ็ด 

ทีมงานได้เข้าส ารวจพื้นท่ีและคัดเลือกโรงเรียนเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม ยึดหลักของความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน
เป็นหลัก มีคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้น าชุมชน พนักงานจิตอาสา ร่วมกันมอบชุดนักเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา 
หลังจากประสบภัยน้ าท่วมใหญ่ในภาคอีสาน โดยมีพนักงานของบริษัท เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนในการฟื้นฟูสภาพ
อาคารและอุปกรณ์การเรียนจ านวน 10,000 บาท 
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สร้างสุขเพ่ือสังคม 

โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน 

สืบเนื่องจากบริษัทให้การสนับสนุน เข้าไปพัฒนาโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่เมื่อปี 2560 ในโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง” 
โดยผลการด าเนินงานประสบความส าเรจ็ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกห้องเรียนที่ดีขึ้น ท าให้ชาวบ้านในชุมชน 
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนประจ าต าบลมากขึ้น ถือว่าได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะครอบครัว
ยากจน-ปานกลาง แต่ยังมีพื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนที่ยังไมไ่ดร้ับการพัฒนาสภาพแวดลอ้มอย่างเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการตอ่
ยอดจาก โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง สู่ “โครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน” เพราะโรงเรียนเป็นสว่น
หนึ่งของชุมชน บริษัทร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักงานเทศบาลต าบลบางจะเกร็ง ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่3 โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านฉู่ฉ่ี เครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 4 โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลสมุทรสงคราม คนใน
ชุมชนต าบลบางจะเกร็ง และพนักงานจิตอาสาของบริษัท มากกว่า 100 คน ด าเนินการบริหารจัดการปัญหาขยะทะเล ที่ตกค้างใน
ระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนด้านหลังโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากร โดยร่วมกันป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งทรัพยากรป่าชายเลน ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ และเพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่ายชายเลนของเด็กนักเรียน ซึ่งขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่
เป็นประเภท ถุงพลาสติก โฟม ขวดพลาสติก มาท าการคัดแยกและชั่งน้ าหนัก ได้รวม 1,057 กิโลกรัม และได้ประสานให้เทศบาล
ต าบลบางจะเกร็ง น าไปก าจัดตามขั้นตอนท่ีถูกต้องต่อไป ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562  
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นอกจากนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัทได้จัดพิธีเปิดโครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน อย่างเป็นทางการ โดยมี
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท  
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ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสุขแก่ชุมชน ได้แก่ 1.หน่วยตรวจทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฉู่ฉี่ 
ออกให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน และเด็กนักเรียน มอบความรู้ด้านทันตสาธารณสุข และพฤติกรรมทันตสุขภาพ
ที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมชุมชนให้เฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ เป็นการการกระจายโอกาสของการรับบริการทางทันตกรรม และทันตสุข
ศึกษาในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นิทรรศการแสดงความรู้เร่ือง “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และขยะทาง
ทะเล” โดย ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช. ท่ี 3  
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3. การจัดแสดงสินค้าของดีผลิตภัณฑ์ OTOP ของต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจกั
สานท่ีท าจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ, การะแมรรามัญ, เรือนไม้หอม น้ าหอม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบชา ใบพลู, ขนมจีนน้ ายาหมุ่ย
จาก, กล้วยแก้ว, ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบ, พุดดิ้งลูกจาก ทั้งนี้เพื่อช่วยขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ า ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา 

บริษัทด าเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ า ตามแนวพระราชด าริ เกิดจากแนวคิดที่ว่า “ฝายชะลอน้ า” หรือ Check Dam คือ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าขึ้นเพ่ือขวางหรือกั้นทางน้ า โดยกั้นล าห้วย ล าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ า หรือ พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูงให้
สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และช่วยในการชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมล าน้ า
ตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า เมื่อฝนตกฝายจะท าการชะลอน้ าไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ท าให้ในบริเวณ
ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ า ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น อันจะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่ง
สอดคล้องกับแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่
เอื้ออ านวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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โครงการ PT Football Clinic 2019 

บริษัทร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี จัดกิจกรรมฝึกอบรมสอนทักษะฟุตบอลแก่พนักงาน โดยในงานมีนายทรง
เกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ประธานสโมสร พีที ประจวบ เอฟซี , นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็น
เนอยี จ ากัด (มหาชน), โค้ชพรรษา มีสัตย์ธรรม และนายยุทธชัย ปริยวาที นายกสมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเกียรติใน
การฝึกอบรม ซึ่งทางบริษัทส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตื่นตัว และ
หันมาสนใจเล่นกีฬามากข้ึน และมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ สนามสามอ่ าวสเตเดี้ยม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 
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นอกจากนี้บริษัทให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม กับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยร่วมกันส่งเสริม 
สร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนให้แก่คนในสังคมไทย ได้แก่ 

กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย กลับบ้านอุ่นใจ สุขสันต์สงกรานต์ 

บริษัทร่วมมือกับสโมสร พีทีประจวบเอฟซี และหน่วยงานราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสร้างกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย กลับ
บ้านอุ่นใจ สุขสันต์สงกรานต์" ณ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ และสถานีบริการน้ ามันพีที สาขาบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ สร้างจิตส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน 
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โครงการ “วิ่งมหาสนุกเพ่ือ มหาสมุทรของเรา” 

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบเงินสนับสนุนจ านวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุน 
(1)โครงการ Rescue team ส าหรับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ า (2) สมทบทุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
และสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ า เหล่านักวิ่ง ได้ประโยชน์เพื่อสุขภาพสร้างเสริม
กิจกรรมที่พัฒนาสุขภาพและจิตใจ ภายในงานมีนิทรรศการน าเสนอเรื่องขยะทะเล ปัญหาผลกระทบ การจัดการและการแก้ไข และ
น าเสนอการประกวดภาพงานศิลปะภาพ 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “งานวิ่ง วันวีรชน ผู้กล้า กองบิน5” HERO RUN คร้ังท่ี 2/2019 

จัดขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีระชนทหารอากาศ ที่เสียสละชีวิตปกป้องเอกราชอภิปไตยจากการรุกราน (กองทัพญี่ปุ่น) ด้วย
ความกล้าหาญ ในสงครามมหาสมุทรเอเชียบูรพา เมื่อ 8 ธ.ค.84 และเพื่อหารายได้สมทบหารายได้สมทบทุนปรับปรุงภูมิทัศนใน
พื้นที่ บน.5, สมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมงคลเฉลิมพระเกียรติ วัดคลองวาฬ พระมหาอารามหลวงและร่วมสร้างรูปหล่อ
หลวงพ่อเปี่ยมองค์ใหญ่พร้อมฐาน ณ วัดเกาะหลักพระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , สนับสนุนกิจกรรมสา
ธารณกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์(บ้าน
ประจวบโชค) อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้ังนี้บริษัทมอบเงินสนับสนุนจ านวน 30,000 บาท และและน้ าดื่ม 8,000 ขวด 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมคลินิกฟุตบอล (SSI x PT Football Clinic)  

บริษัท และ สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดกิจกรรมคลินิก
ฟุตบอล (SSI x PT Football Clinic) แก่ เยาวชน จ านวน 70 คนจาก 39 โรงเรียนในอ าเภอบางสะพาน โดยมีโค้ ชจากสโมสร
ฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค Mr.Ronald Boretti (Director of Coaching) พร้อมด้วยนักฟุตบอลจากทีมประจวบเอฟซี น าโดยโค้ช
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พรรษา มีสัตย์ธรรม ทั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอลประกอบไปด้วยการฝึกกายภาพ จากฟิตเนสโค้ช และกิจกรรมฝึก
ทักษะทั้งหมด 5 ฐานกิจกรรม , Combination Training, Mini Game ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ท้ังนี้กิจกรรมเหล่านี้ช่วยขยายโอกาสทางด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนระดับท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมทักษะ 

กีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน ส่งเสริมการออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายใน ด้วยเล็งเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยป้องกัน บริหาร 
จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งมี 5 ประกอบหลัก สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้ก าหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนปฏิบัติอยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงาน โดยมีการก าหนดคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในอันที่จะได้
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่บริษัทคาดหวัง ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้ังผู้ถือหุ้นและบรรดาผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งก าหนดไว้ตาม
กฎหมายและกฎบัตร ตลอดจนได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
บริษัทได้มีการทบทวนรายละเอียดและการปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานท่ีส าคัญอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึง
มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในด้านการจัดหาและพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายในการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลต่อบุคลากรที่ท าความดี และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตลอดจนได้จัดทอดแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยก าหนดขั้นตอน
การสรรหาอย่างโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ  

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง ก ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามผลในภาพรวม ให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

บริษัทได้ระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การบริหารความเสี่ยง และในการประเมินความเสี่ยง ได้มีการพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดับ
ช้ันการอนุมัติรายการของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น การก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละ
ระดับชั้น เป็นต้น มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมทั้งการปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual) และระบบอัตโนมัติ (Automated) 

บริษัทได้คัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการก าหนดนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ รวมถึงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 
มาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน อีกทั้ง ได้ก าหนดมาตรการป้องกันเพื่อ
ควบคุมและลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ทรัพย์สินไม่สามารถใช้งานได้ สูญหาย เสียหาย บกพร่อง หรือถูกคุกคาม
ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้ด าเนินการให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้ส่ง
หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและเพียพอต่อการพิจารณาเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ  
ตลอดจนได้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น ความเห็นหรือ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา เป็นต้น 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล การกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และ
หลักการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ตลอดจนเก็บ
ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทได้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการควบคุมภายในด าเนินไปอย่างเหมาะสม โดยมี
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผล
การและผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

การตรวจสอบภายใน 

นางสาวสุมารี พรรณนิยม ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  รวมถึงบริหารองค์กรให้เติบโตไปอย่างมั่นคง 
ยั่งยืน แต่ท่ามกลางการด าเนินธุรกิจ องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมาย
ดังกล่าว องค์กรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไว้ดังน้ี 
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1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องน าหลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดแูล
กิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน ทั้งงานในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาส และลดความ
ไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร 

3. ก าหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ด าเนินงานขององค์กร และจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการท างาน ควบคู่
กับการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ ประเมินความเสี่ยง ก าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง 
หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งจัดท ารายงานที่
เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

5. เมื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้อง
รายงานความเสี่ยงน้ันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อด าเนินการจัดการต่อไป 

6. มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่กรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความส าคัญและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

7. ก าหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และปรับตัว
รับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจจากความเสีย่งเหลา่นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการประเด็นดา้น 
ESG กับการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริ หาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยืนยันการส่งเสริมอย่างจริ งจั งในการ  
จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
อย่างสม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในปี 2562 และ ปี 2561 

บริษัท และบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยาม
ของประกาศว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้
ดังนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ความสัมพันธ์* 
1) บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จ ากัด (“P&C”)  

P&C จดทะเบียนจัดตั้ งขึ้นเมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2536 โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ ามัน
เชื้อเพลิง ทั้งนี้ P&C เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ
บริษัทรายหนึ่ง และเป็นผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber 
รายหนึ่งที่ซื้อ หรือขายน้ ามันกับบริษัท 

- P&C เป็นบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่ งถือหุ้นโดยบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี ้
o นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น P&C ร้อยละ 

20.92 ของทุนที่ออก และเรียกช าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 
2561 

o กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว 
คชเสนี ถือหุ้น P&C ร้อยละ 44.46 ของทุนที่ออก และเรียก
ช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

- บริษัท และ P&C มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว 
คชเสนีซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
บริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดย
อ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด ประมาณร้อยละ 4.02 ของ
ทุนที่ออก และเรียกช าระแล้ว 

2) บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จ ากัด (“KTP”)  
KTP จดทะเบียนจัดตั้ งขึ้นเมื่อวันที่  5 กันยายน 
2539 โดยประกอบธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิง ท้ังนี้ 
KTP เป็นผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อ
หรือขายน้ ามันกับบริษัท 

 

- KTP เป็นบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่ งถือหุ้นโดยบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี ้
o นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น KTP ร้อยละ 

15.70 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

o กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว 
คชเสนี  ถือหุ้ น  KTP ร้อยละ 19.62 ของทุนที่ ออก และ      
เรียกช าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2562 

o P&C ถือหุ้น KTP ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกช าระ
แล้ว ณ 31 ธันวาคม 2562 

- บริษัท และ KTP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว 
คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
บริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดย
อ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด ประมาณร้อยละ 4.02 ของ
ทุนที่ออก และเรียกช าระแล้ว 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ความสัมพันธ์* 
3) บริษัท ภูบดินทร์จ ากัด  (“ภูบดินทร์”) 

ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2535 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน ทั้งนี้   
ภูบดินทร์เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัทราย
หนึ่ง 

 
  

- ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี ้
o นางจรัสลั กษณ์  นิ ธยานุ รักษ์  (เดิ ม ช่ือ  นางเลิ ศลั กษณ์         

ณัฏฐสมบูรณ์) (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น ภูบดินทร์ ร้อยละ 
65.00 ของทุนที่ออก และเรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

- บ ริ ษั ท และภู บ ดิ น ท ร์ มี ก รรม การร่ วม กั น  1 ท่ าน  ได้ แ ก่             
นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.66 
ของทุนที่ออก และเรียกช าระแล้ว  

4) บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จ ากัด (“RD”) 
RD จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 
โดยประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์กล้า
ปาล์มน้ ามันเพื่อจ าหน่าย 

- RD เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทเนื่องจากบริษัทและ RD มี        
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย  
o นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท

และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 2.50 และโดยอ้อม
ผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด ประมาณร้อยละ 4.02 ทั้งนี้ 
ถือหุ้น RD โดยตรง ร้อยละ 6.40 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัช
กิจ คอโปเรช่ัน จ ากัด ประมาณร้อยละ 9.60 ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2562 

o นางฉัตรแก้ว คชเสนี ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทและ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดยอ้อมผ่าน 
บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด ประมาณร้อยละ 4.02 ของทุนที่
ออก และเรียกช าระแล้ว และด ารงต าแหน่งกรรมการของ RD 
โดยถือหุ้น RD เท่ากับร้อยละ 6.40 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท 
รัชกิจ คอโปเรช่ัน จ ากัด ประมาณร้อยละ 9.60 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ: ครอบครัวรัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัทโดยตรง เท่ากับ    
ร้อยละ 6.89 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด ร้อยละ 
25.12 ของทุนที่ออก และเรียกช าระแล้ว ครอบครัวรัชกิจประการ ถือ
หุ้นบริษัท RD ทั้งทางตรงและทางอ้อม เท่ากับร้อยละ 100.00 

5) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) 
AMAL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 โดยประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลว
ทางบกโดยรถบรรทุกสินค้าเหลว 

- AMAL เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (“AMA”) 
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ เป็นญาติสนิทกับ
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทดังต่อไปนี้ 

o ครอบครัวรัชกิจประการ 
o ครอบครัวคชเสน ี
o ครอบครัวพิบูลธรรมศักดิ ์
o ครอบครัวภูชัชวนิชกุล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ความสัมพันธ์* 
6) บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จ ากัด (“CK5”)  

CK5 จดทะเบียนจัดตั้ งขึ้นเมื่อวันที่  29 กันยายน 
2543 โดยประกอบธุรกิจขายปลีกและขายส่งน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

- CK5 เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทเนื่องจากบริษัท และ CK5 มี   
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย  
o นางฉัตรแก้ว คชเสนี ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการ

ผู้จัดการของ CK5 และถือหุ้น CK5 เท่ากับร้อยละ 28.00 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- บริษัท และ CK5 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว 
คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
บริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดย
อ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด ประมาณร้อยละ 4.02 ของ
ทุนท่ีออก และเรียกช าระแล้ว 

7) บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด (“PPPGC”) 
PPPGC จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2556 โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปาล์มน้ ามันครบวงจร 

- PPPGC เป็นบริษัทที่เกี่ยวโยง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น PPPGC ใน
สัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทก าหนดบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทของ PPPGC เป็นผลให้บริษัท และ PPPGC มี
กรรมการร่วมกันดังนี้ 
o นายพงษ์ศักดิ์  วชิรศักดิ์พานิช ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทของบริษัท และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของ 
PPPGC  

o นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
ของบริษัท และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ 
PPPGC 

o นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท 
และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของ PPPGC 

8) บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูช่ัน เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (“PRO TRUCK”)  
PRO TRUCK จดทะเบียนจัดตั้ งขึ้น เมื่อวันที่  23 
มีนาคม 2560 โดยประกอบธุรกิจศูนย์บริการและ
ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกครบวงจร 

- PRO TRUCK เป็นบริษัทที่เกี่ยวโยง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น PRO 
TRUCK ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทก าหนดบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK ดังนี ้
o นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท 

และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK  
o นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท 

และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK 
9) บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จ ากัด (“SAB”)  

SAB จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2549 โดยประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบ ารุง
ส าหรับรถยนต์ 
 

- SAB เป็นบริษัทที่เกี่ยวโยง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น SAB ในสัดส่วน
ร้อยละ 38.26 ทั้งนี้ บริษัทก าหนดบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทของ SAB ดังนี ้
o นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ

บริษัท และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของ SAB 
o นายมาโนช รุ่งรัตนไชย ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท 

และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของ SAB 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ความสัมพันธ์* 
10) บริษัท มัลติปิโตรเลียม จ ากัด (“MULTI”)  

MULTI จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2543 โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงสถานีบริการน้ ามัน 

- MULTI เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทเนื่องจากบริษัท เอ็มไพร์ 
เซอร์วิส โซลูช่ัน จ ากัด (“ESS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ 
MULTI มีกรรมการร่วมกัน โดย  
o นางสุชาดา พราวพันธุ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการของ MULTI

และถือหุ้น MULTI ร้อยละ 92 และด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทของ ESS  

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นระบุไว ้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
 ปี 2562  ปี 2561 

1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลยีม 
จ ากัด (“P&C”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่ง
เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบรษิัท 

409.93 
409.93 

- 

394.72 
394.72 

- 

- การจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ P&C เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย
บริษัทค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงของบริษัทราย
หนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ ามันจาก P&C ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไข
การค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ 
P&C บริษัทก าหนดราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าให้กับ P&C ภายใต้หลักเกณฑ์
เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 

 
 

1.27 
1.27 

- 

0.93 
0.93 

- 

- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี
บริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ  ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ
สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าท่ีบริษัทก าหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่
สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงค านวณค่า
ส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ ามันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง 
โดยค านวณจากจ านวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจาก
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง 

รายได้อื่น 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 

 

0.007 
0.007 

- 

0.005 
0.005 

- 

- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี
บริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ
สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทก าหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตร
สะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคา
ค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันทุกราย 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
 ปี 2562  ปี 2561 

1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลยีม 
จ ากัด (“P&C”) 
 
 
 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- P&C มีภาระหน้ีการค้าที่เกิดจากการซ้ือ
น้ ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซ่ึงเป็นไปตาม
เงื่อนไขการช าระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ 
P&C 

5.88 
5.88 

- 

2.76 
2.76 

- 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงิน โดยก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินเท่ากับ 7 วัน 
 
 

 

ต้นทุนจากการซื้อสินค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

1,899.36 
  558.99 
1,340.37 

2,060.76 
  580.58 
1,480.18 

- บริษัทจ าเป็นต้องซื้อน้ ามันจากผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber ส าหรับจ าหน่ายให้กับลูกค้าใน
ธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่ งน้ ามั น เช้ือ เพลิ งที่ อยู่ ใน เขตภาคใต้ตอนล่ าง (ตั้ งแต่จั งหวัด
นครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ ามันหรือ
จุดกระจายน้ ามันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันไทย
ออยล์ได้ และการขนส่งน้ ามันจากคลังน้ ามันหรือจุดกระจายน้ ามันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า
ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ ามัน
เช้ือเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C โดยราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าที่
บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber รายอื่นในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

ค่าส่งเสริมการขาย 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.13 
0.13 

- 

- 
- 
- 

- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลด 
กับสถานีบริการน้ ามันประเภท  DODO 

เจ้าหนี้การคา้ 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.10 
- 

0.10 

- 
- 
- 

- บริษัทย่อยเป็นเจ้าหนี้การค้าส่งเสริมการขายจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกเป็นส่วนลดกับสถานี
บริการ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
 ปี 2562  ปี 2561 

2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม  
จ ากัด (“KTP” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 
- บริษัทค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ KTP 

ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท 

75.02 
75.02 

- 

84.24 
84.24 

- 

- การจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ KTP เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย
บริษัทค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงของบริษัทราย
หนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ ามันจาก KTP ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน้ ามันและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ 
KTP บริษัทก าหนดราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าให้กับ KTP ภายใต้หลักเกณฑ์
เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 

 

0.26 
0.26 

- 

0.24 
0.24 

- 

- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี
บริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ  ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ
สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าท่ีบริษัทก าหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่
สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงค านวณค่า
ส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ ามันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง 
โดยค านวณจากจ านวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจาก
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง 

รายได้อื่น 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 

 

0.001 
0.001 

- 

0.001 
0.001 

- 

- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี
บริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ
สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทก าหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตร
สะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคา
ค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันทุกราย 
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2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม  
จ ากัด (“KTP”) 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- KTP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อ
น้ ามันเช้ือเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีบริษัทตกลง
ไว้กับ KTP 

1.26 
1.26 

- 

0.85 
0.85 

- 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ KTP โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงิน โดยก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินเท่ากับ 7 วัน 
 
 
 

ต้นทุนจากการซื้อสินค้า 
o ซื้อโดยบริษัท 
o ซื้อโดยบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ ามันจาก KTP เพื่อ
น ามาจ าหน่ายภายในสถานีบริการน้ ามัน PT ที่ 
PTC ด าเนินงาน (สถานีบริการน้ ามันประเภท 
COCO) และจ าหน่ายให้กับตัวแทนจ าหน่าย และ
ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลงิ ท่ีอยู่ในเขต
ภาคใต้ตอนล่าง 

0.02 
0.02 

- 

0.01 
0.01 

- 

- บริษัทจ าเป็นต้องซื้อน้ ามันจากผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber ส าหรับจ าหน่ายให้กับลูกค้าใน
ธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่ งน้ ามั น เช้ือ เพลิ งที่ อยู่ ใน เขตภาคใต้ตอนล่ าง (ตั้ งแต่จั งหวัด
นครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ ามันหรือ
จุดกระจายน้ ามันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันไทย
ออยล์ได้ และการขนส่งน้ ามันจากคลังน้ ามันหรือจุดกระจายน้ ามันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า
ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ ามัน
เช้ือเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ KTP โดยราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าที่
บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber รายอื่นในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
 

ค่าส่งเสริมการขาย 
o ซื้อโดยบริษัท 
o ซื้อโดยบริษัทย่อย 

0.02 
0.02 

- 

- 
- 
- 

- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลด 
กับสถานีบริการน้ ามันประเภท  DODO 
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3. บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด 
 (“ภูบดินทร์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับภู
บดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหนา่ยน้ ามันของบริษัท 

108.93 
108.93 

- 
 

134.11 
134.11 

- 

- การจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย
บริษัทค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงของบริษัท
รายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ ามันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน้ ามันและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลง
ร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทก าหนดราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าให้กับภูบดินทร์ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 
 

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
o ให้เช่ำโดยบริษัท 
o ให้เช่ำโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทไดร้ับค่าเช่าสถานีบริการน้ ามัน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานี
บริการน้ ามันระหว่างบริษัทกับภู
บดินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา
เช่าสถานีบริการน้ ามันระหว่างบรษิัท
กับภูบดินทร์ แสดงอยู่ในส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 
5. เรื่องสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ในหัวข้อท่ี 5.2.2 เรื่องสัญญาที่
ส าคัญส าหรับการเช่าและให้เช่าพ้ืนท่ี
เพื่อด าเนินธุรกิจ) 

 
 

0.72 
0.72 

- 

0.72 
0.72 

- 

- บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ ามันแห่งหนึ่งเพื่อด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดเง่ือนไข
ให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการ
น้ ามันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์
ก าหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงทุกเดือนไมต่่ ากว่าท่ีระบุไว้ในสญัญา ดังนั้น นอกจาก
ค่าเช่าสถานีบริการที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับก าไรจากการจ าหน่ายน้ ามัน
ให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัทรายหนึ่ง ท้ังนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่า
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ท่ีมี โดยเปรียบเทียบระหว่าง
การที่บริษัทด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อด าเนิน
ธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน 
- บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื่อค่อนข้างนาน หากบริษัทด าเนินธุรกิจสถานี
บริการน้ ามันในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการด าเนินธุรกิจ
สถานีบริการน้ ามันในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกค้า
แต่ละราย ในขณะที่การตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ ามันดังกล่าว โดยที่บริษัทจ าหน่าย
น้ ามันให้กับภูบดินทร์จึงช่วยลดภาระในการติดตามหนี้ให้กับบริษัท 
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3. บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด 
 (“ภูบดินทร์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

0.17 
0.17 

- 

0.20 
0.20 

- 

- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี
บริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ  ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ
สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าท่ีบริษัทก าหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่
สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงค านวณค่า
ส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ ามันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง 
โดยค านวณจากจ านวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจาก
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง 

รายได้อื่น 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

0.001 
0.001 

- 

0.001 
0.001 

- 

- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี
บริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ
สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทก าหนดได้  โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตร
สะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคา
ค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันทุกราย 

ค่าเช่าท่ีดิน 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

0.06 
- 

0.06 
 

0.06 
- 

0.06 

- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่ในสถานีบริการน้ ามัน
ภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อด าเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้การเช่าพ้ืนท่ีดังกล่าว
มีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่
เกิดขึ้น 

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

0.10 
- 

0.10 

0.09 
- 

0.09 

- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอใช้บริการสาธารณูปโภคจาก
สถานีบริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อด าเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้
อัตราค่าบริการดังกล่าวมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความ
เหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น 

ค่าส่งเสริมการขาย 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.002 
0.002 

- 

- 
- 
- 

- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลด 
กับสถานีบริการน้ ามันประเภท  DODO 
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3. บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด 
 (“ภูบดินทร์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- ภูบดินทร์มีภาระหนี้การค้าทีเ่กิดจาก
การซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากบริษัทและ
บริษัทย่อย  ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการ
ช าระเงินท่ีบริษัทตกลงไว้กับภูบดนิทร์ 

4.69 
4.69 

- 

4.78 
4.78 

- 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับภูบดินทร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงิน โดยก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินเท่ากับ 30 วันเงื่อนไขการช าระเงินเป็นไป
ตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้อ่ืน (ค่าเช่า) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

0.36 
0.36 

- 

0.36 
0.36 

- 

- บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ ามันแห่งหนึ่งเพื่อด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดเง่ือนไข
ให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการ
น้ ามันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์
ก าหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงทุกเดือนไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริษัท
พิจารณาค่าเช่าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความ เสี่ยงต่างๆ ที่มี โดย
เปรียบเทียบระหว่างการที่บริษัทด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเอง และการที่บริษัทให้บุคคล
อื่นเช่าเพื่อด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน 

เจ้าหนี้อ่ืน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

0.03 
0.02 
0.01 

0.01 
- 

0.01 

- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้บริการ
สาธารณูปโภคของภูบดินทร์บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมี
เง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่บริษัทได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้
บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น 
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4. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา 
จ ากัด “RD” 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทย่อยค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง
ให้กับ RD เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ของ RD 

1.05 
- 

1.05 

2.40 
- 

2.40 

- การจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ RD เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดย
บริษัทย่อยค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการด าเนินงานของ RD ทั้งนี้ ราคา
จ าหน่ายน้ ามันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทย่อย
ตกลงร่วมกับ RD บริษัทย่อยก าหนดราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าให้กับ RD ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทย่อยพิจารณาและก าหนดให้กับลูกค้ารายอื่น 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.13 
- 

0.13 

0.07 
- 

0.07 

- บริษัทย่อยก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ RD โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงิน โดยเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

5. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส์ 
จ ากัด “AMAL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

120.77 
103.90 
16.87 

119.44 
101.90 
17.54 

- การจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ AMAL เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย
บริษัทค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ AMAL ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงของบริษัทราย
หนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ ามันจาก AMAL ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน้ ามันและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลง
ร่วมกับ AMAL บริษัทก าหนดราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าให้กับ AMAL ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
o ให้เช่ำโดยบริษัท 
o ให้เช่ำโดยบริษัทย่อย 

- รายได้ค่าเช่าที่ดิน ไฟฟ้า น้ าประปา 

0.13 
- 

0.13 

0.81 
0.64 
0.17 

- บริษัท และบริษัทย่อยตกลงให้ AMAL เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อท าส านักงานย่อย
ส าหรับบริหารจัดการการเดินรถของ  AMAL ทั้งนี้  บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีเง่ือนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่
ได้รับจากการเช่าพ้ืนท่ีและใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น 

รายได้ค่าบริการฝึกอบรม 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

- 
- 
- 

0.04 
- 

0.04 

- บริษัทย่อยให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัย (Safety) ให้กับบุคลากรของ AMAL ทั้งนี้ 
ค่าบริการมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด 
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5. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส์ 
จ ากัด “AMAL” 
 

รายได้อื่นๆ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

0.02 
- 

0.02 

- 
- 
- 

- รายได้ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า จากการมาใช้น้ าไฟของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติและ
เป็นไปตามราคาตลาด 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

11.06 
10.94 
  0.12 

- 
- 
- 

- บริษัท และบริษัทย่อยก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ AMAL โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของ
บริษัท ประวัติการช าระเงิน โดยก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินเท่ากับ 7 วัน 

ลูกหนีอ้ื่น 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.06 
- 

0.06 

- 
- 
- 

- ลูกหนี้ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และค่าเช่าทรัพย์สิน โดยเง่ือนไขการช าระเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ
ปกติ 

ค่าขนส่งเข้า (น้ ามันปิโตรเลียม) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

566.28 
 63.71 
502.57 

426.39 
 45.05 
381.34 

- การจ้าง AMAL ขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทโดย
บริษัทจ้าง AMAL ขนส่งระหว่างโรงกลั่นกับคลังน้ ามัน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทช าระเป็น
อัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด  

เจ้าหนี้การคา้ (รวมค่าใช้จ่ายค้างจา่ย) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจาก
การใช้บริการ AMAL ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขการช าระเงินท่ีบริษัทตกลงไว้
กับ AMAL 

 
 
 
 

50.47 
  5.87 
44.60 

8.25 
6.08 
2.17 

- บริษัท และบริษัทย่อยได้รับวงเงินเครดิตจาก AMAL ส าหรับการว่าจ้างขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิง 
โดยมีเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่ AMAL ก าหนดให้กับผู้รับบริการ
รายอื่น 
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6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
“CK5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ 
CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน
ของบริษัท 

303.22 
301.04 
2.18 

370.75 
367.03 
3.72 

- การจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ CK5 เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย
บริษัทค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงของบริษัทราย
หนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ ามันจาก CK5 ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน้ ามันและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ 
CK5 บริษัทก าหนดราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าให้กับ CK5ภายใต้หลักเกณฑ์
เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

0.83 
0.83 

- 

0.90 
0.90 

- 

- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี
บริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ  ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ
สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าท่ีบริษัทก าหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่
สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงค านวณค่า
ส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ ามันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง 
โดยค านวณจากจ านวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจาก
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง 

รายได้อื่น 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

0.20 
0.01 
0.19 

0.13 
0.01 
0.12 

 

- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี
บริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ
สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทก าหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตร
สะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคา
ค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันทุกราย 
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6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
“CK5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- CK5 มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการ
ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงจากบริษัท โดย
เง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการ
ด าเนินธุรกิจปกติ 

2.95 
2.79 
0.16 

3.22 
3.22 

- 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ CK5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงินโดยเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

ต้นทุนจากการซื้อสินค้า 
o ซื้อโดยบริษัท 
o ซื้อโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ ามันจาก 
CK5 เพื่อน ามาจ าหน่ายภายในสถานี
บริการน้ ามัน PT ที่ PTC ด าเนินงาน 
(สถานีบริการน้ ามันประเภท COCO) 
และจ าหน่ายให้กับตัวแทนจ าหน่าย 
แล ะลู ก ค้ า ใน ธุ ร กิ จ ค้ าส่ งน้ ามั น
เชื้อเพลิง ท่ีอยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 

1,723.02 
  558.00 
1,165.02 

2,100.95 
620.33 

1,480.62 

- บริษัทจ าเป็นต้องซื้อน้ ามันจากผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber ส าหรับจ าหน่ายให้กับลูกค้าใน
ธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่ งน้ ามั น เช้ือ เพลิ งที่ อยู่ ใน เขตภาคใต้ตอนล่ าง (ตั้ งแต่จั งหวัด
นครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ ามันหรือ
จุดกระจายน้ ามันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันไทย
ออยล์ได้ และการขนส่งน้ ามันจากคลังน้ ามันหรือจุดกระจายน้ ามันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า 
ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ ามัน
เช้ือเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ CK5 โดยราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าที่
บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber รายอื่นในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

ค่าส่งเสริมการขาย 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 
 
 
 

0.34 
0.07 
0.27 

- 
- 
- 

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมา
แลกส่วนลด กับสถานีบริการน้ ามันประเภท  DODO 
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6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
“CK5” 
 

เจ้าหนี้การคา้ (รวมค่าใช้จ่ายค้างจา่ย) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 
- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการ

ใช้บริการ CK5 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
การช าระเงินท่ีบริษัทตกลงไว้กับ CK5 
 
 

25.49  
25.49 

- 

- 
- 
- 

- บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก CK5 ส าหรับการว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการ
ช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่ CK5 ก าหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น 
 
 

7. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด (“PPPGC”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

4.26 
4.26 

- 
 

3.60 
3.25 
0.35 

 

- บริษัทและบริษัทย่อยจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ PPPGC เพื่อใช้ประกอบในกิจการ 
ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 

รายได้ค่าขนส่ง 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

5.35 
- 

5.35 

- 
- 
- 

- บริษัทย่อยรับจ้างขนส่ง อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราอ้างอิงจากตลาด และเป็น
อัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าที่ไปใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางใน
การขนส่ง 

รายได้ค่าบรหิารจดัการ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

3.85 
3.85 

- 

- 
- 
- 

- บริษัทเรียกเก็บค่าบริหารจัดการเป็นไปข้อตกลงร่วมกัน 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
o ยอดยกมำ 
o ให้กู้เพิ่มระหว่ำงปี 
- รับช าระคืนระหว่างป ี

 

369.81 
12.00 
369.81 
(12.00) 

12.00 
- 

12.00 
 - 
 
 

- บริษัทให้ PPPGC กู้ยืมเงินระยะสั้น ช่วงระหว่างรอเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ท้ังนี้ บริษัท
มีการคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด และระบุเงื่อนไขการช าระที่เป็นปกต ิโดย PPPGC 
ช าระเงินกู้ยืมนี้เรียบร้อยแล้ว  
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7. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด (“PPPGC”) 
 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

0.74 
0.05 
0.69 

0.25 
0.25 

- 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ PPPGC โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงินโดยเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนีอ้ื่น 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

3.07 
3.07 

- 

- 
- 
- 

- ลูกหนี้อ่ืนค่าขนส่ง ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้ลูกค้ารายอื่น 

ดอกเบี้ยรับ 8.85 0.02 - บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยกับ PPPGC ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
8. บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรคั 
โซลูช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด (“PRO 
TRUCK”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

1.39 
0.87 
0.52 

0.95 
0.70 
0.25 

- บริษัท และบริษัทย่อยจ าหน่ายน้ ามันเครื่องใหก้ับ PRO TRUCK ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ใน
สถานีบริการ เพื่อท าศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถบรรทุกครบวงจร ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับ
ที่บริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 
- บริษัทไดร้ับค่าเช่าสถานีบริการ น้ ามัน

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานี
บริการน้ ามันระหว่างบริษัทกับโปรทรัค 

2.91 
- 

2.91 

2.16 
0.26 
1.90 

- บริษัท และบริษัทย่อยตกลงให้ PRO TRUCK เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อท าศูนย์บริการ
และซ่อมบ ารุงรถบรรทุกครบวงจร ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยพิจารณาค่าเช่าโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยมีเง่ือนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่
ได้รับจากการเช่าพ้ืนท่ีและใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น 

รายได้ค่าบรหิารจดัการ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

0.96 
0.96 

- 

- 
- 
- 
 
 
 

 

- บริษัทเรียกเก็บค่าบริหารจัดการเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน 
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8. บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรคั 
โซลูช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด (“PRO 
TRUCK”) 
 
 
 
 
 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

PRO TRUCK มีภาระหนี้ท่ีเกิดจากการ
เช่าพ้ืนท่ีในสถานีบริการจากบริษทั โดย
เงื่อนไขการช าระเงินเป็นไปตามการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

 

0.63 
0.37 
0.26 

0.30 
0.22 
0.08 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการช าระเงินโดย
เงื่อนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 
- ค่าเช่าพื้นที่ในสถานีบริการ โดยบริษัทย่อยก าหนดช่วงเวลาการจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตาม
เงื่อนไขการช าระเงินเช่นเดียวกันกับที่บริษัทย่อยให้กับผู้เช่ารายอื่น ทั้งนี้ อายุลูกหนี้ยังอยู่ใน
ก าหนดตามกรอบเวลา  
 

ลูกหนีอ้ื่น(รวมรายได้ค้างรับ) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 
 

4.08 
1.25 
2.83 

- 
- 
- 

- ลูกหนี้อ่ืน ค่าเช่าพ้ืนท่ีในสถานีบริการ เพื่อท าศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถบรรทุก 

9. บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จ ากดั 
(“SAB”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 
- บริษัทค้าส่งน้ ามันเครื่อง PT Maxnitron 

ให้กับ SAB 

5.38 
5.38 

- 

2.32 
2.32 

- 

- การค้าส่งน้ ามันเครื่อง PT Maxnitron ให้กับ SAB เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ
บริษัท ซึ่ง SAB เป็นผู้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่ SAB ทั้งนี้ 
ราคาจ าหน่ายน้ ามันและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและ
ก าหนดให้กับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทไดร้ับค่าเช่าสถานีบริการ น้ ามัน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานี
บริการน้ ามันระหว่างบริษัท 

3.30 
- 

3.30 

1.32 
- 

1.32 

- บริษัทย่อยตกลงให้ SAB เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อท าศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยมีเงื่อนไขการคิดค่า
เช่าเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจาก
บุคคลหรือกิจการอื่น 
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9. บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จ ากดั 
(“SAB”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้อื่น 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

0.47 
- 

0.47 

0.52 
- 

0.52 

- บริษัทย่อยมีการท าสื่อทางการตลาดให้กับ SAB ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ เป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้าปกติ 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

-  SAB ซื้อน้ ามันเครื่องจากบริษัท โดย
เงื่อนไขการช าระเงินเป็นไปตามการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

0.88 
0.88 

- 

0.71 
0.71 

- 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ SAB โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามนโยบายของ
บริษัท ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ 

ลูกหนี้อ่ืน 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

1.44 
- 

1.44 

0.22 
- 

0.22 

- บริษัทย่อยมีการท าสื่อทางการตลาดให้กับ SAB ทั้งนี้ ระยะเวลาในการช าระเงินเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าตามปกติ 

ค่าบริการอื่นๆ (รวมค่าโทรศัพท์,คา่น้ า,ค่าไฟ) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.08 
- 

0.08 

- 
- 
- 

- บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ จากการเช่าพื้นท่ี เพื่อด าเนินธุรกิจและเป็นไปตามข้อตกลง
ร่วมกัน 

ค่าส่งเสริมการขาย 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.05 
0.05 

- 

- 
- 
- 

- บริษัทจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าเอาแต้มมาแลกส่วนลดใน
ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 

ค่าบริการซ่อม (ยานพาหนะ) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

1.09 
0.29 
0.80 

0.35 
0.28 
0.07 

- SAB ให้บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ SAB 
เป็นการด าเนินการตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัท และ
บริษัทย่อยช าระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด 

เจ้าหนี้อ่ืน 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

2.75 
0.03 
2.72 

0.01 
0.005 
0.005 

- ค่าใช้บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ของบริษัท และบริษัทย่อย มีเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตาม
การด าเนินธุรกิจปกติที่บริษัท และบริษัทย่อยได้รับ จากการใช้บริการจากบุคคลหรือกิจการอื่น 
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10.บริษัท มัลติปิโตรเลียม จ ากัด 
(“MULTI”) 
 

ค่าบริการซ่อมสถานีบริการ 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.75 
0.34 
0.41 

0.21 
- 

0.21 

- มัลติปิโตรเลียมให้บริการซ่อมบ ารุงสถานีบริการให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ 
มัลติปิโตรเลียมเป็นการด าเนินการตามปกติของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทย่อย
ช าระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด  

ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- 
- 
- 

42.56 
- 

45.56 

- มัลติปิโตรเลียมให้บริการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการ
ของ มัลติปิโตรเลียมเป็นการด าเนินการตามปกติของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัท
ย่อยช าระเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด 

เจ้าหนี้อ่ืน 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.65 
0.08 
0.57 

11.66 
- 

11.66 

- บริษัทย่อยเป็นหนี้ค่าบริการซ่อมบ ารุงและรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการ ซึ่งมีเง่ือนไขการ
ช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่บริษัทย่อยได้รับ จากการใช้บริการจากบุคคลหรือ
กิจการอื่น 

 
หมายเหตุ: รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ และได้ผ่านการสอบทานการเข้าท ารายการจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยบริษัทได้จัดท ารายงานการท าธุรกรรมรายการ

ระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
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12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ก าหนดให้ ในกรณีที่บริษัทท ารายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น และความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคา และเงื่อนไขการค้าของรายการ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน เช่น ธุรกรรมประเภทซื้อ หรือจ าหน่ายสินค้า 
และ/หรือรับหรือให้บริการ และ/หรือการเข้าท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวจึงได้อนุมัติในหลักการโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้  

1.  เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ 

(ก)  เป็นธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซื้อหรือจ าหน่ายสินค้า หรือรับหรือให้บริการกับคู่ค้ารายอื่นนอกเหนือจาก
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือผู้รับ หรือผู้ให้บริการในตลาดหลาย
ราย โดยสินค้าหรือบริการดังกล่าวต้องมีลักษณะ และราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน หรือบริษัทสามารถหาข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะ และราคามาตรฐานในตลาดเพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ท ากับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ 

(ข)  เป็นธุรกรรมที่มีราคา และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ มีลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อยท ากับคู่ค้ารายอื่น 

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  คณะกรรมการ
ของบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าท ารายการ การตรวจสอบราคา และเง่ือนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเง่ือนไข  ทาง
ธุรกิจปกติหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ  

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นของการ
เข้าท ารายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้า
ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/
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หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

บริษัทจะมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในลักษณะที่เป็นการด าเนินการตามธุรกิจ
ปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. รายการซื้อ หรือจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะเดียวกับที่บริษัทจ าหน่าย
ให้กับคู่ค้ารายอื่น หรือท่ีบริษัทได้รับจากผู้ค้าน้ ามันรายอื่น 

2. รายการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาค่าบริการ และเง่ือนไขการค้า หรือ
ข้อตกลงอื่นๆจะมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น ทั้งนี้ ราคาค่าบริการจะก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงต้นทุนการ
ให้บริการ และก าไรในอัตราที่เหมาะสม 
 

3. รายการให้บริการ และ/หรือรับบริการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งถือเป็นการท ารายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติราคาค่าบริการ และเง่ือนไขการค้า 
หรือข้อตกลงอ่ืนๆจะมีลักษณะใกล้เคียงกับท่ีได้รับ หรือช าระให้แก่บุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี 

 
4. รายการเช่า หรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินงานระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งถือ

เป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการก าหนดราคาค่าเช่าจะค านึงถึงต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และความเหมาะสมของราคาเช่า
ในท้องตลาดเป็นส าคัญ โดยจะมีการท าสัญญาเช่า และก าหนดเง่ือนไขให้ชัดเจน และเป็นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กั บ
อุตสาหกรรม 

 
5. รายการกู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ท่ีเป็นไปตามนโยบายการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่ม

บริษัท โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ข้อมูลสรุปฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทและบริษัท
ย่อยส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
 

 2562 2561 2560 2559 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ฐานะทางการเงิน        
รวมสินทรัพย ์ 22,652 100 20,939 100 17,985 100 12,527 100 
รวมหนี้สิน 15,945 70 15,463 74 12,867 72 7,937 63 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,707 30 5,476 26 5,119 28 4,589 37 

ผลการด าเนินงานทางการเงิน        

รายได้จากการขายและบริการ 120,027 100 107,829 100 84,625 100 64,591 100 

ก าไรขั้นต้น 9,900 8.2 7,443 6.9 6,254 7.4 5,232 8.1 

EBITDA 5,268 4.4 3,508 3.3 3,067 3.6 2,749 4.3 

ก าไรสุทธิ 1,563 1.3 624 0.6 913 1.1 1,073 1.7 

 2562 2561 2560 2559 

กระแสเงินสด     

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,683 4,923 2,790 3,225 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,225) (5,347) (5,698) (4,768) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรม
จัดหาเงิน 

584 508 3,182 1,887 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธ ิ 41 85 274 344 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด 996 911 637 293 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ปลายงวด 1,037 996 911 637 
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ข้อมูลสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.42 0.36 0.47 0.56 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.23 0.20 0.23 0.26 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.33 0.51 0.42 0.82 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 408.81 436.89 623.37 827.59 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 0.89 0.84 0.59 0.44 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 57.04 54.78 46.45 50.30 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 6.40 6.66 7.86 7.26 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 21.96 22.07 22.75 25.22 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 16.62 16.54 16.05 14.47 
Cash Cycle วัน (9.33) (9.04) (7.60) (6.77) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)      
อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 8.25 6.90 7.39 8.10 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 1.88 0.96 1.48 2.26 
อัตราก าไรอื่น ร้อยละ 0.22 0.28 0.33 0.52 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ ร้อยละ 1.30 0.58 1.08 1.66 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 25.66 11.77 18.81 24.99 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)      
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 7.17 3.20 5.99 10.56 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร/1 ร้อยละ 32.09 24.71 29.65 37.40 
อัตราหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 5.51 5.54 5.55 6.35 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)      
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 2.38 2.82 2.51 1.73 
อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.46 1.62 1.58 0.87 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 12.97 18.62 17.74 28.69 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน เท่า 0.10 0.15 0.10 0.32 
อัตราการจ่ายเงินปันผลของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท/2 ร้อยละ 53.53/4 50.55 40.84 87.21/3 
ข้อมูลหลักทรัพย์ (Stock Information)      
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.94 0.37 0.55 0.64 
ราคาปิดของหุ้น (เฉลีย่ทั้งปี) บาทต่อหุ้น 15.80 15.18 22.88 21.97 
เงินปันผลที่จ่ายในปี บาทต่อหุ้น 0.50/4 0.20 0.17 0.30/3 

ที่มา: บริษัท 
หมายเหตุ:/1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรค านวณจากสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการ

เช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้า 
   /2  อัตราการจ่ายเงินปันผลของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทค านวณจากเงินปันผลที่จ่ายส าหรับผล

ประกอบการในรอบปีนั้นๆ  
  /3  รวมเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

และเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท 
  /4  เงินปันผลส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ในวันท่ี 24 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจ าปี 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“PTG”) มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อเป็นผู้น าด้านบริการใน
ธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยยึดมั่น
การบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PTG ยังคงมีปริมาณการจ าหน่ายน  ามันเติบโตต่อเนื่องสูงสุด โดยในปี 2562 มีการเติบโตเท่ากับ 19.4% 

ในปี 2562 ตลาดอุตสาหกรรมน  ามันยังคงเผชิญความท้าทายด้านเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างช้าๆ จากเศรษฐกิจภาคการส่งออกที่
ชะลอตัวลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ น และแรงกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน นอกจากนี  ในช่วงไตรมาสที่ 
3 บริเวณพื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยังประสบปัญหาน  าท่วมในหลายพื นท่ีอีกด้วย ด้วยเหตุนี  ปริมาณการจ าหน่าย
น  ามัน1ของประเทศผ่านทุกช่องทางเติบโตอยู่ที่ 2.4% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายน  ามันผ่านช่องทางสถานีบริการ
เติบโตขึ น 4.9% อันเป็นผลมาจากปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ภาพรวมในปี 2561 ที่เติบโตขึ นกว่า 19.5% และราคาขายปลีก
น  ามันท่ีปรับตัวลดลง 7.3% จากปีที่แล้ว 

PTG เองยังคงรักษาความเป็นผู้น าด้านการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน  ามันเติบโตต่อเนื่องสูงสุดในอุตสาหกรรม และเติบโต
มากกว่าอุตสาหกรรมภาพรวม โดยมีปริมาณการจ าหน่ายน  ามันผ่านทุกช่องทางอยู่ที่ 4,681 ล้านลิตร เติบโต 19.4% จากปีแล้ว 
เป็นไปตามเป้าหมายที่พีทีจีตั งไว้ที่ 16 – 20% ในส่วนของปริมาณการจ าหน่ายน  ามันผ่านช่องทางสถานีบริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 
93.7% ของปริมาณการจ าหน่ายน  ามันทั งหมด ในปีนี มีปริมาณการจ าหน่ายเท่ากับ 4,386 ล้านลิตร เพิ่มขึ น 17.7% โดยการ
เติบโตเป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการจ าหน่ายน  ามันต่อสถานีที่เติบโตขึ น 4.5% ประกอบ
กับการผลักดันการใช้น  ามันดีเซล B20 จากภาครัฐ และการขยายการให้บริการที่รวดเร็วและครอบคลุมของ  PTG จาก
การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี ท าให้พีทีจีมีส่วนแบ่งการตลาดผ่านช่องทางสถานีบริการทั งปีเท่ากับ 15.6% อยู่ในล าดับท่ี 2 ของประเทศ 

ในส่วนของปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ของ PTG ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 PTG มีปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส 
LPG รวมทั งสิ น 135 ล้านลิตร เติบโตขึ น 37.1% จากปีที่แล้ว ซึ่งเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานี
บริการที่ลดลง 12.6% โดยปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ของ PTG ยังคงเติบโตจากการขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง บวกกับ
การบริการที่เป็นมาตรฐาน ระบบสมาชิกท่ีแข็งแกร่ง และแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากขึ น 

การด าเนินงานและผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่ PTG สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ที่ 16 – 20% โดยปริมาณการ
จ าหน่ายน  ามันผ่านสถานีบริการเติบโต 17.7% ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ปริมาณการจ าหน่ายน  ามันผ่านช่องทาง
อุตสาหกรรมยังเติบโตสูงถึง 51.9% จากการขยายกลุ่มลูกค้าช่องทางอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ น ส่งผลให้ปริมาณการ
จ าหน่ายน  ามันรวมเติบโต 19.4% PTG ยังสามารถขยายสาขาการให้บริการได้ตามเป้าหมาย โดย ณ สิ นสุดปี 2562 
PTG มีสถานีบริการน  ามันและแก๊ส LPG รวม 2,027 สถานีบริการ จากเป้าหมายที่ตั งไว้ที่ 2,000 สถานีบริการ ในส่วน
ของการขยายสาขาของธุรกิจ Non-Oil พีทีจีมีสาขาธุรกิจ Non-Oil รวมทั งสิ  น 604 สาขา ต่ ากว่าเป้าหมายที่ 630 
สาขา เล็กน้อย เนื่องมาจากการก าหนดเง่ือนไขการลงทุนที่เข้มงวดมากขึ น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่ม และมีความคุ้มค่ากับเงินลงทุน โดยในปี 2562 PTG มีจ านวนสถานีบริการและสาขาธุรกิจ Non-Oil 
เป็นดังนี  

                                           
1 รวมผลิตภัณฑ์น  ามันที่บริษัทจ าหน่าย ได้แก่ ดีเซล เบนซิน 95 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊สโซฮอลล์ 91 และแก๊สโซฮอลล์ E20  
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ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 

สถานีบริการน  ามัน 1,844 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 
Autobacs 

17 

สถานีบริการแก๊ส LPG และสถานีบริการ
รูปแบบ Mix 

183 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเชิง
พาณิชย์ Pro Truck 

9 

กาแฟพันธุ์ไทย 242 ศูนย์ เปลี่ ยนถ่ ายน  ามัน  Maxnitron Lube 
Change 

51 

คอฟฟี่เวิลด์ 
(ในประเทศ และต่างประเทศ) 

87 Max Camp (Rest Area) 11 

ร้านสะดวกซื อ Max Mart 187   

จากการพิจารณาการลงทุนท่ีเข้มงวดมากขึ นท าให้ในปี 2562 พีทีจีใช้เงินลงทุนในการขยายธุรกิจน  ามัน ธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจ
ใหม่ทั งสิ น 3,904 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่พีทีจีตั งไว้ที่ 4,000 – 4,500 ล้านบาท ทั งนี  ปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่
เพิ่มขึ น และการจัดสรรการลงทุน ท าให้พีทีจีสามารถท าผลประกอบการได้ตามที่ตั งเป้าหมายไว้ โดยมี EBITDA เท่ากับ 5,269 ล้าน
บาท เติบโต 50.2% จากปีที่แล้ว เป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตที่ 40 – 50% 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 

ในปี 2562 PTG มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 120,027 ล้านบาท เพิ่มขึ น 11.3% จากปีที่แล้ว ปัจจัยหลักมาจากปริมาณ
การขายน  ามันที่เพิ่มขึ น 19.4% ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ทั งนี  ก าไรขั นต้น เท่ากับ 9,900 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ น 33.0% จากปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึ น และจากการปรับตัวของราคาขายปลีกน  ามันหน้าสถานีบริการตามต้นทุนน  ามันได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลา
มากขึ น ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของค่าการตลาดในธุรกิจน  ามัน ของปี 2562 เพิ่มสูงขึ นจากปี 2561 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหารยังคงเพิ่มขึ นอยู่ที่ 7,907 ล้านบาท เพิ่มขึ น 17.8% จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ PTG มีค่าใช้จ่ายด้าน
พนักงาน ค่าเช่า และค่าเสื่อมเพิ่มขึ น อย่างไรก็ตาม PTG มีนโยบายพิจารณาลงทุนในพื นที่ท่ีมีศักยภาพมากขึ นสามารถรองรับธุรกิจ 
Non-oil ในเครือ PTG เพื่อเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร ท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเติบโตในอัตราที่ลดลง ทั งนี  PTG 
มี EBITDA เท่ากับ 5,269 ล้านบาท เพิ่มขึ น 50.2% จากปีก่อน และมีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,563 ล้านบาท เพิ่มขึ น 150.7% จากปีที่
แล้ว ส่งผลให้ก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.94 บาท เพิ่มขึ นจากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 0.37 บาท 

เป้าหมายการด าเนินงานในปี 2563 

PTG ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั งจากการขยายจ านวนสถานีบริการให้ครอบคลุม การเพิ่มบริการที่หลากหลายตรงกับ
ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ น รวมถึงการพัฒนาการให้บริการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า โดยในปี 
2563 PTG มีเป้าเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน  ามัน 15 – 20% จากปีที่แล้ว ซึ่ง PTG มีเป้าหมายในการเพิ่มสถานีบริการน  ามันอีก 
150 – 200 สาขา และเพิ่มสถานีบริการแก๊ส LPG และสถานีบริการรูปแบบ Mix อีก 70 สาขา ในส่วนของการเติมเต็มธุรกิจ     
Non-Oil PTG มีเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนสาขาอีก 200 สาขา เพื่อให้บริการที่หลากหลายและครอบคลมุมากขึ น PTG จัดสรรงบ
การลงทุนไว้ประมาณ 4,500 – 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายสาขาของธุรกิจน  ามัน และธุรกิจ Non-Oil (รายละเอียด
เกี่ยวกับงบลงทุนของบริษัทสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า 16) 

ในส่วนของผลประกอบการ PTG ยังคงมุ่งเน้นการสร้างก าไรที่สม่ าเสมอและยั่งยืน ท าให้ PTG มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนก าไร
ขั นต้นจากธุรกิจ Non-Oil เป็น 20% ภายในปี 2563 จาก 13.3% ในไตรมาสที่ 4/2562 โดยธุรกิจที่จะมาขับเคลื่อนรายได้จาก
ธุรกิจ Non-Oil หนึ่งธุรกิจ คือธุรกิจ Palm Complex ที่ PTG ได้ร่วมลงทุน ซึ่งคาดว่าในปี 2563 Palm Complex จะสามารถ
สร้างรายได้และก าไรได้ทั งปี และอีกธุรกิจ คือธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน ที่ PTG ได้เริ่มศึกษาตลาดในปี 2562 ที่ผ่านมา โดย PTG 
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จะเริ่มขยายการให้บริการ LPG ครัวเรือนและสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่แตกต่างในปี 2563 ด้วยเหตุนี  PTG จึงคาดว่า 
EBITDA ในปีนี จะเติบโตเท่ากับ 15 – 20%  

นอกจากผลการด าเนินงานท่ีบริษัทคาดว่าจะยงัเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี 2563 ยังมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 คาดว่าจะส่งผลกระทบกับฐานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะต้องน าค่าเช่าที่บริษัทต้องจ่ายในอนาคตมา
บันทึกเป็นหนี สิน  ซึ่งจะท าให้อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ น และท าให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยจากการคิดหนี สินส่วนนี 
เพิ่มขึ นด้วย บริษัทคาดว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับนี จะส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษัทในปี 2563 ประมาณ 160 – 
180 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี ไม่ได้ท าให้ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทลดลง เป็นเพียง
แค่การปรับรายงานทางการเงินเท่านั น 

แผนการด าเนินธุรกิจใน 3-5 ปี ข้างหน้า 

เป้าหมายของ PTG คือการเป็นผู้ให้บริการครบวงจร โดยใช้กลุ่มลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความสะดวกสบาย และ
ประสบการณ์ที่แตกต่าง ดังนั น PTG จะไม่เพียงแต่ขยายธุรกิจน  ามันเท่านั น แต่จะขยายไปยังธุรกิจที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ และสร้างระบบสมากชิกท่ีแข็งแกร่งเพ่ือให้เข้าใจและใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ น นอกจากนี  PTG วางเป้าหมายใน
การเพิ่มสัดส่วนก าไรสุทธิของธุรกิจ Non-Oil ให้มากขึ น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกระแสเงินสดในระยะยาว ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2562 

เดือนมีนาคม  

 PTG ได้เปิดให้บริการจ าหน่ายน  ามันดีเซล B20 ในสถานีบริการน  ามันพีทีสาขาเขาย้อย 2 เป็นสาขาแรก เพื่อสนอง
นโยบายภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามันซึ่งประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ าเนื่องจากผลผลิตปาล์ม
ที่ล้นตลาด จากจุดแข็งของ PTG ในการมีสถานีบริการในรูปแบบ COCO ที่ครอบคลุม และฐานลูกค้าบัตรสมาชิกที่เป็น
รถขนส่งเชิงพาณิชย์ ท าให้ PTG สามารถขยายการให้บริการน  ามันดีเซล B20 ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพ่ิมทางเลือกและการ
ให้บริการแก่ลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ น โดยในปี 2562 PTG มีสาขาที่ให้บริการน  ามันดีเซล B20 ทั งหมด 807 สาขา 
และมีส่วนแบ่งการตลาดน  ามันดีเซล B20 เท่ากับ 32.1% เป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

 PTG เปิดตัวบัตร PT Max Card รูปแบบใหม่ที่สามารถมอบสิทธิประโยชน์และตอบสนอง Lifestyle ให้กับลูกค้าได้รอบ
ด้านมากยิ่งขึ น โดยนอกจากจะสามารถสะสมคะแนนจากการใช้บริการภายใต้ธุรกิจในเครือ PTG แล้ว ลูกค้ายังสามารถ
สะสมคะแนน แลกรับส่วนลดและของรางวัลกับบริษัทในเครือพันธมิตรกว่า 100 แบรนด์สินค้า และสามารถโอนคะแนน
ระหว่างกันกับบัตรสมาชิกอื่นได้อีกด้วย PTG มีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน ไม่เพียงแต่
การให้บริการภายใต้ธุรกิจในเครือ PTG เท่านั น และอีกทั งเป็นการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ PT ให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ น 
โดยในปี 2562 PTG มีจ านวนสมาชิกผู้ถือบัตร PT Max Card เท่ากับ 12.6 ล้านสมาชิก เพิ่มขึ น 2.4 ล้านสมาชิก จากปี
ก่อน 

เดือนเมษายน  

 PTG ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เปิดตัว “บริการกรุงศรีอยู่นี่นะ” รับฝากและถอนเงินบัญชีธนาคาร
กรุงศรี ในร้านสะดวกซื อ Max Mart โดยลูกค้าสามารถท าธุรกรรมฝากเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ น เพียงมีเลขบัญชีธนาคาร
กรุงศรีและบัตรประชาชน นอกจากนี  ยังสามารถถอนเงินจากบัตรกรุงศรีเดบิต บัตรเอทีเอ็ม รวมถึงบัตรเครดิตในเครือ
กรุงศรี เหมือนท าธุรกรรมผ่าน ATM เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในสถานีบริการน  ามัน PT ที่ร่วมโครงการ โดย
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ตั งแต่เวลา 08:00 – 22:00 น. 
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เดือนพฤศจิกายน 

 PTG ได้รับ 3 รางวัลจากงาน ASEAN Business Awards (ABA) 2019 จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN 
Business Advisory Council: ASEAN-BAC) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสมาคมธนาคารไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในอาเซียนที่มีบทบาทในการสร้างความ
เจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน พร้อมไปกับการส่งเสริม SMEs ในอาเซียนที่จะก้าวขึ นเป็นบริษัทชั นน าและมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยทั ง 3 รางวัล ซึ่งได้แก่  

1) รางวัลประเภทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียน  
(The winner under the category of 17 Priority Integration Sectors: Energy (Large-Tier)) 

2) รางวัลส าหรับธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(The Country Winner, Skills Development (Large-Tier)) 

3) รางวัลส าหรับธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 
(The Country Winner, Sustainable Social Enterprise (Large-Tier)) 

โดยรางวัลดังกล่าวแสดงถึงความส าเร็จของพีทีจีในระดับภูมิภาค ทั งนี  PTG จะยังคงมุ่งพัฒนาทั งในด้านผลประกอบการ 
ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 PTG ได้ร่วมเป็นพันธมิตรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ “AOT” ในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน AOT 
AIRPORTS ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสนามบิน โดยลูกค้าสมาชิกบัตร PT Max Card สามารถใช้
คะแนนในบัตรเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสนามบินได้ ทั งใช้บริการ Miracle Lounge และจองที่จอดรถใน
สนามบิน นอกจากนี  ลูกค้ายังสามารถค้นหาสถานีบริการน  ามัน PT จากแอปพลิเคชัน AOT AIRPORTS ได้อีกด้วย 

 PTG เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ในบริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากัด จาก 70% เป็น 
100% เพื่อให้สามารถบริหารงานและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างคล่องตัวมากขึ น 

เดือนธันวาคม 

 PTG เปิดตัวบัตร PT Max Card Prestige ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกที่ให้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ นจากบัตร PT Max Card 
ส าหรับลูกค้าที่เป็น Big Fan ของ PTG โดยบัตรนี จะมอบให้แก่สมาชิกบัตร PT Max Card ที่ใช้บริการใน
เครือข่ายของ PTG มากกว่า 2 บริการต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี โดย PTG ต้องการที่จะมอบสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ น
ให้กับลูกค้าที ่ใช้บริการในเครือข่าย  PTG อย่างสม่ า เสมอ ซึ ่ง  PTG มีเป้าหมายที ่จะพัฒนาการให้บริการ     
เพิ่มสิทธิประโยชน์ และการบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ น  
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

PTG ยังคงเป็นผู้น าในด้านการเติบโตของปริมาณการขายน  ามัน โดยในปี 2562 PTG มีปริมาณการจ าหน่ายน  ามันอยู่ที่ 4,681 ล้าน
ลิตร เพิ่มขึ น 19.4% จากปีที่แล้ว โดย PTG ยังคงมุ่งเน้นการบริการลูกค้าผ่านช่องทางสถานีบริการ ซึ่งมีสัดส่วน 93.7% ของ
ปริมาณการจ าหน่ายน  ามันทั งหมด ท าให้ในปีนี  PTG มีส่วนแบ่งการตลาดผ่านช่องทางสถานีบริการอยู่ที่ 15.6% เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ ในส่วนของปริมาณการจะหน่ายแก๊ส LPG ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปีนี  PTG มีปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG 
ทั งสิ น 135 ล้านลิตร เพิ่มขึ น 37.1% จากปีที่แล้ว โดยสัดส่วนการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการคิดเป็นสัดส่วน 100% จาก
การเติบของปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ท าให้ PTG มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ นเป็น 7.1% 

ในช่วงปีที่ผ่านมา PTG มีการขยายสถานีบริการอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ปัจจุบัน PTG มีจ านวนสถานีบริการทั งหมด 2,027 
สาขา เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการขยายสาขายังคงเน้นในพื นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ที่มีศักกยภาพใน
การต่อยอดธุรกิจ Non-Oil เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร นอกจากนี  PTG ยังได้พัฒนาระบบสมาชิกให้ตอบสนอง
ลูกค้าได้มันขึ น ทั งการเชื่อมต่อกับพันธมิตรในธุรกิจที่หลากหลาย และการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลมุและตรงกับความต้องการ
ของลูค้ามากยิ่งขึ น 

ปริมาณการขายน  ามัน 
(ล้านลิตร)  

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 % 2562 เทียบ 
2561 

ช่องทางการขายน  ามัน     
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 4,386 3,727 3,188 17.7% 
    ค้าส่งผ่านอุตสาหกรรม 295 194 189 51.9% 
รวม 4,681 3,921 3,377 19.4% 
ปริมาณการขายแก๊สแอลพีจ ี     
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 135 98 62 37.1% 
สัดส่วนการขายน  ามันในแต่ละชอ่งทาง     
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 93.7% 95.0% 94.4%  
    ค้าส่งผ่านอุตสาหกรรม 6.3% 5.0% 5.6%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%  
สัดส่วนการขายแกส๊แอลพีจีในแต่ละช่องทาง     
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 100.0% 100.0% 100.0%  
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับปี 2562 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

% 2562 
เทียบ 2561 (ล้านบาท)  

รายได้จากการขายและการบริการ 120,027 107,829 84,625 11.3% 

ต้นทุนรวมการขายและการบริการ (110,127) (100,386) (78,371) 9.7% 

ก าไรขั นต้น 9,900 7,443 6,254 33.0% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (7,907) (6,710) (5,278) 17.8% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (6,833) (5,725) (4,475) 19.4% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,074) (985) (803) 9.0% 

EBITDA 5,269 3,509 3,067 50.2% 

ก าไรสุทธิ 1,563 624 913 150.7% 

อัตราก าไรขั นต้น 8.2% 6.9% 7.4%  

อัตราค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารต่อยอดขายสุทธิ 6.6% 6.2% 6.2%  

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายสุทธิ  5.7% 5.3% 5.3%  

อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายสุทธ ิ 0.9% 0.9% 0.9%  

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 1.9% 1.0% 1.5%  

อัตรา EBITDA 4.4% 3.3% 3.6%  

อัตราก าไรสุทธิ 1.3% 0.6% 1.1%  

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.94 0.37 0.55  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 25.7% 11.8% 18.8%  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 7.2% 3.2% 6.0%  

อัตราหนี สินท่ีมีภาระดอกเบี ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.46 1.62 1.58  
 
รายได้จากการขายและการให้บริการ  
PTG มีรายได้จากการขายและการใหบ้ริการเท่ากับ 120,027 ล้านบาท เพิ่มขึ น 11.3% จากปีก่อน โดยมาจาก 1. ปริมาณการขาย
ในธุรกิจน  ามันที่เติบโตขึ น อยู่ที่ 4,681 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ น 19.4% จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ น ปัจจุบัน 
PTG ขายน  ามันผ่านสถานีบริการ คิดเป็นสัดส่วน 93.7% ของปริมาณการขายทั งหมด จากการเน้นการขายผ่านช่องทางการค้าปลีก
เป็นหลัก 2. ปริมาณการขายของสาขาเดิม (Same Store Sales) ที่เติบโตขึ น 4.5% จากมาตรฐานการบริการที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และแบรนด์ที่เป็นรู้จักและเชื่อถือมากขึ น และ 3. รายได้จากธุรกิจ Non-oil ที่เพ่ิมขึ นจากการขยายสาขาและผลักดันธรุกจิ 
Non-Oil อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เพิ่มขึ นน้อยกว่าปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่เพิ่มขึ น เนื่องจากราคาขายปลีกน  ามัน
เฉลี่ยลดลง 7.3% จากปีที่แล้ว ทั งนี  รายได้จากธุรกิจน  ามันคิดเป็นสัดส่วน 96.7% ของรายได้จาการขายและบริการทั งหมด โดย
รายได้จากการขายและการให้บริการสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี  
 
รายได้จากการขาย เท่ากับ 119,904 ล้านบาท เพิ่มขึ น 11.3% จากปีก่อน รายได้จากการขายถือเป็นรายได้หลักของ PTG โดย
สามารถแบ่งรายได้จากการขายเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ธุรกิจน  ามัน) และรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รวมธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื อ และอื่นๆ) 
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 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ธุรกิจน  ามัน) ยังคงเป็นรายได้หลักของ PTG ซึ่งเท่ากับ 116,024 ล้านบาท 
เพิ่มขึ น 10.7% จากปีที่แล้ว เป็นผลจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ น 19.4% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้เพิ่มขึ นน้อย
กว่าปริมาณการขายที่เพิ่มขึ น เนื่องจากราคาขายปลีกน  ามันลดลงตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทั งนี  รายได้จากธุรกิจ
น  ามัน คิดเป็นสัดส่วน 96.7% ของรายได้จากการขายทั งหมด รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสามารถแบ่งตาม
ช่องทางการขายได้ตามตารางด้านล่างนี  

รายได้แบ่งตามช่องทาง 
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

2562 2561 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการค้าปลีกน  ามันเชื อเพลิงผ่าน
สถานีบริการน  ามนัของบริษัท 
(สถานีบริการน  ามันประเภท COCO) 

97,131 83.7 88,898 84.8 68,805 83.2 

2. รายได้จากการค้าส่งน  ามันเชื อเพลิงให้กับ
ตัวแทนจ าหน่ายน  ามันของบริษทั  
(สถานีบริการน  ามันประเภท DODO) 

12,075 10.4 11,017 10.5 9,559 11.6 

3. รายได้จากการค้าส่งน  ามันเชื อเพลิงให้กับ
ผู้ค้าน  ามันรายอื่นและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

6,818 5.9 4,922 4.7 4,322 5.2 

รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 116,024 100.0 104,838 100.0 82,686 100.0 
 

 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รวมธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้าน
สะดวกซื อ และอื่นๆ) เท่ากับ 3,879 ล้านบาท เพิ่มขึ น 34.2% จากปีที่แล้ว การเติบโตหลักมาจากธุรกิจแก๊ส LPG ที่มี
ปริมาณการขายเพิ่มขึ น 37.1% จากปีท่ีแล้ว จากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคา้ผ่านสมาชิกบัตร PT Max Card ตาม
ด้วยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ นในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซื อ ทั งนี  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 3.2% ของรายได้จากการขายทั งหมด โดย PTG ยังคงเห็นโอกาสในการ
เพิ่มรายได้จากส่วนนี ให้มากขึ นจากนโยบายต่อยอดธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการบริหารพื นที่ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

รายได้จากการให้บริการ เท่ากับ 123 ล้านบาท เพิ่มขึ น 21.2% จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการให้บริการขนส่งและ
ขนถ่ายน  ามันเชื อเพลิงเพิ่มขึ น เนื่องจากมีปริมาณการขายน  ามันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมากขึ น 

รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์และบริการอื่น รายได้อื่น และส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัท
ร่วม 
PTG มีรายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์และบริการอื่น รายได้อื่น และส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและ   
บริษัทร่วม เท่ากับ 264 ล้านบาท ลดลง 12.1% จากปีก่อน โดยลดลงจากรายได้จากโปรแกรมสะสมคะแนนที่ถูกปรับไปไว้เป็น
รายได้จากการขายและบริการแทน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่เปลี่ยนแปลงไป หากเปรียบเทียบเทียบโดยน า
รายได้ส่วนนี ออกในปี 2561 จะท าให้รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์และบริการอื่น รายได้อื่น และส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงิน
ลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม เพิ่มขึ นจากปีที่แล้ว 18.7% ซึ่งเพิ่มขึ นจากการให้เช่าพื นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีบริการ และ
รายได้ค่าบริการอื่นๆ ที่มากขึ น และส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ น หลักมาจากโครงการ Palm 
Complex ที่เริ่มเดินเครื่องก าลังการผลิต และจากบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ น 
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ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ  
PTG มีต้นทุนขายและการให้บริการเท่ากับ 110,127 ล้านบาท เพิ่มขึ น 9.7% จากปีก่อน โดยหลักมาจากปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ น 
ดังกล่าวข้างต้น แต่เพิ่มขึ นน้อยกว่าปริมาณการจะหน่ายน  ามันท่ีเติบโตขึ น จากราคาของต้นทุนน  ามันดิบที่ปรับตัวลดลง โดยราคา
น  ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปรับลดลงจากเฉลี่ย 65.2 ดอลลาร์ต่อบาเรล มาอยู่ที่เฉลี่ย 57.3 ดอลลาร์บาเรล 
หรือลดลง 12.1% โดยต้นทุนขายและการให้บริการ สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี  

ต้นทุนขาย เท่ากับ 110,053 ล้านบาท เพิ่มขึ น 9.7% จากปีก่อน ทั งนี  สามารถแบ่งต้นทุนขายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ต้นทุนขาย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ธุรกิจน  ามัน) และต้นทุนขายผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ดังนี  

 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ธุรกิจน  ามัน) เท่ากับ 107,273 ล้านบาท เพิ่มขึ น 9.3% จากปีก่อน มาจากปริมาณการ
ขายน  ามันที่เพิ่มมากขึ น แต่จากราคาน  ามันดิบที่ปรับตัวลดลงท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ นน้อยกว่าปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่
เพิ่มขึ น ทั งนี  ต้นทุนขายหลักมาจากต้นทุนของธุรกิจน  ามัน ซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 97.5% ของต้นทุนขายทั งหมด โดยต้นทุน
ขายจากธุรกิจน  ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ นตามปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่เพิ่มมากขึ นทุกปี จากการขยายสถานีบริการ และ
ปริมาณการขายในสถานีเดิมที่เพิ่มมากขึ น (Same Store Sales) นอกจากนี  ราคาต้นทุนขายจะขึ นกับราคาน  ามันดิบที่
ขึ นลงตามตลาดโลก 

 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รวมธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวก
ซื อ และอื่นๆ) เท่ากับ 2,780 ล้านบาท เพิ่มขึ น 30.0% จากปีก่อน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ นตามปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ นของธุรกิจร้านสะดวกซื อ ตามด้วยธุรกิจธุรกิจแก๊ส LPG และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั งนี  พีทีจีคาดว่าต้นทุน
ขายในส่วนนี มีแนวโน้มเพิ่มขึ น ตามนโยบายการเน้นขยายธุรกิจ Non-Oil โดยต้นทุนส่วนนี คิดเป็นสัดส่วน 2.5% ของ
ต้นทุนขายทั งหมด 

ต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 73 ล้านบาท เพิ่มขึ น 5.4% จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนในการให้บริการขนส่งเพิ่มมากขึ น 
ตามปริมาณการขายในส่วนค้าส่งอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ น 

ก าไรขั นต้น 
PTG มีก าไรขั นต้น เท่ากับ 9,900 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ น 33.0% โดยก าไรขั นต้นต่อลิตรปรับกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่แล้วที่ได้รับผลกระทบจากราคาน  ามันที่อยู่ในระดับสูง ท าให้ภาครัฐต้องขอความร่วมมือจากผู้ค้าน  ามันให้คงราคาค้าปลีก
น  ามันดีเซลไว้ที่ 30 บาท ทั งนี สัดส่วนก าไรขั นต้นจากธุรกิจน  ามันมีสัดส่วน 88.3% และก าไรขั นต้นจากธุรกิจ Non-Oil มีสัดส่วน 
11.7% โดยแบ่งเป็น ก าไรขั นต้นจาก LPG 3.8% อาหารและเครื่องดื่ม 3.8% และร้านสะดวกซื อและอื่นๆอีก 4.1% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 7,907 ล้านบาท เพิ่มขึ น 17.8% จากปีก่อน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจน  ามัน และธุรกิจ 
Non-oil โดยค่าใช้จ่ายหลักยังคงมาจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่า และค่าเสื่อมราคา 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากับ 3,406 ล้านบาท เพิ่มขึ น 20.0% จากปีก่อน จากการขยายสาขาท่ีเน้นการให้บริการ
ที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเน้นการสร้างงานให้กับคนในพื นท่ี และยังเพิ่มขึ นจากการบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังการเกษียณอายุ ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 19 โดยปรับอัตราชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน โดย
คา่ใช้จ่ายที่ถูกบันทึกจากการปรับการค านวณ (one time) เพิ่มขึ นจ านวน 21 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2562 
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 ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากับ 1,526 ล้านบาท เพิ่มขึ น 14.9% จากปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ นตามการขยายสาขาของธุรกิจ
น  ามันและธุรกิจ Non-Oil เช่นกัน ทั งนี  พีทีจีให้ความส าคัญกับการบริหารค่าเช่าและสิทธิการเช่าตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ปัจจุบัน พีทีจีมีจ านวนสาขาของธุรกิจน  ามัน และธุรกิจ Non-Oil ที่พีทีจีบริหารงานเอง จ านวน 2,246 สาขา ครอบคลุม
ทั่วประเทศ 

 ค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 1,566 ล้านบาท เพิ่ม 30.2% จากปีก่อน จากการขยายสถานีบริการในรูปแบบที่ครบวงจรมากขึ น 
โดยมุ่งเน้นการเปิดสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากนโยบายการควบคุมการลงทุน 
ท าให้ค่าเสื่อมราคาเติบโตในอัตราที่ลดลง 

ต้นทุนทางการเงิน 
PTG มีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 335 ล้านบาท เพิ่มขึ น 15.5% จากปีที่แล้ว หลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินที่
เพิ่มขึ น เพื่อสนับสนุนการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน  ามนัท่ีเพิ่มขึ น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินเติบโตในอัตราที่ลดลงจากที่ 
PTG มีการปรับการลงทุนให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่ได้จากการด าเนินงาน ทั งนี  พีทีจียังคงให้ความส าคัญกับการคัดสรรการ
ลงทุนให้เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ียั่งยืนต่อไป 
 
ภาษีเงินได้ 
PTG มีภาษีเงินได้ เท่ากับ 359 ล้านบาท เพิ่มขึ น 200% เนื่องจากก าไรจากผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึ น 
 
ก าไรสุทธิ 
PTG มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,563 ล้านบาท เพิ่มขึ น 150.7% จากปีที่แล้ว เป็นผลจากปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่เติบโตขึ น และ      
ค่าการตลาดที่ปรับตัวกลับมาอยู่ในระดับปกติจากปี 2561 ที่มีการขอความร่วมมือในการตรึงราคาน  ามันดีเซลของภาครัฐ ประกอบ
กับนโยบายการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น โดย PTG มีก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.94 บาท 
เพิ่มขึ นจากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 0.37 บาท 
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ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PTG มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 22,652 ล้านบาท หนี สินรวม 15,945 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมอยู่ที่ 6,707 ล้านบาท PTG มีรายละเอียดของฐานะทางการเงิน ดังต่อไปนี  

สรุปฐานะทางการเงิน  
ปี 2562 % ปี 2561 % 

เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และเงินลงทุนระยะสั น 1,038 5% 1,009 5% 29 2.9% 

ลูกหนี การค้า ลูกหนี อ่ืน และเงินให้กู้ยืมระยะสั น 1,595 7% 1,170 6% 425 36.3% 

สินค้าคงเหลือ 2,217 10% 1,758 8% 459 26.1% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,850 21% 3,937 19% 913 23.2% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 363 2% 379 2% (16) -4.2% 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 11,458 51% 11,026 53% 432 3.9% 

สิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า 3,153 14% 2,874 14% 279 9.7% 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 688 3% 679 3% 9 1.3% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 796 4% 805 4% (9) -1.1% 

เงินลงทุนท่ัวไป 723 3% 723 3% 0 0.0% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 214 1% 210 1% 4 1.9% 

ค่าความนิยม 53 0% 53 0% 0 0.0% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 354 2% 254 1% 100 39.4% 

รวมสินทรัพย์ 22,652 100% 20,940 100% 1,712 8.2% 

เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อื่นๆ 5,779 26% 6,335 30% (556) -8.8% 

เงินกู้ยืมระยะสั นและส่วนของหนี สินก าหนดช าระใน 1 ปี 5,711 25% 4,518 22% 1,193 26.4% 

อื่นๆ 125 1% 40 0% 85 212.5% 

รวมหนี สินหมนุเวียน 11,615 51% 10,893 52% 722 6.6% 

หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 216 1% 387 2% (171) -44.2% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,857 17% 3,986 19% (129) -3.2% 

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 40 0% 45 0% (5) -11.1% 

อื่นๆ 217 1% 153 1% 64 41.8% 

รวมหนี สิน 15,945 70% 15,464 74% 480 3.1% 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 3,676 16% 2,479 12% 1,197 48.3% 

อื่นๆ 3,031 13% 2,997 14% 34 1.1% 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 6,707 30% 5,476 26% 1,231 22.5% 

รวมหนี สิน และรวมส่วนผู้ถือหุ้น 22,652 100% 20,940 100% 1,712 8.2% 
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สินทรัพย ์
PTG มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 22,652 ล้านบาท เพิ่มขึ น 8.2% จากปีท่ีแล้ว ทั งนี  สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ได้แก่ ลูกหนี 
การค้า ลูกหนี อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั น สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน โดยมีรายละเอียดดังนี  

 ลูกหนี การค้า ลูกหนี อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั น เท่ากับ 1,595 ล้านบาท เพิ่มขึ น 36.4% จากปีก่อน โดยลูกหนี การค้า 
เติบโตขึ นตามปริมาณการจ าหน่ายน  ามันท่ีเพิ่มสูงขึ น นอกจากนี  พีทีจีให้ความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั นกับ บริษัท พีพีพี 
กรีนคอมเพล็กซ์ จ ากัด (“PPPGC”, “Palm Complex”) (PPPGC เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งพีทีจีถือหุ้นในสัดส่วน 40%) เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเริ่มแรก 

 สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 2,217 ล้านบาท เพิ่มขึ น 26.1% จากการส ารองน  ามันในช่วงวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ นตามปริมาณการ
จ าหน่ายน  ามันต่อวันท่ีเพิ่มขึ น 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ เท่ากับ 11,458 ล้านบาท เพิ่มขึ น 3.9%จากปีก่อน จากการขยายธุรกิจน  ามัน และธุรกิจ 
Non-Oil ครบวงจร ในพื นที่ท่ีมีการเติบโตสูง เช่นกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ทั งนี  PTG ยังคงใช้กลยุทธ์การขยาย
ธุรกิจในรูปแบบที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้บริหารงานเอง (COCO - Company Owned Company 
Operated) เพื่อควบคุมช่องทางการจ าหน่าย และการบริการให้เป็นตามมาตรฐานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจาก
นโยบายพิจารณาการลงทุนที่เข้มงวดมากขึ น ท าให้สินทรัพย์ในส่วนนี เติบโตเพียง 3.9% ในปีนี  

 สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า สุทธิ เท่ากับ 3,153 ล้านบาท เพิ่มขึ น 9.7% จากปีก่อน  ตามการขยายธุรกิจ โดย PTG 
ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการเช่าสถานีบริการน  ามัน และแก๊ส LPG ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ทางบริษัทก าหนด จากเจ้าของ
ที่ดินที่ไม่ประสงค์จะด าเนินธุรกิจต่อ ในสัญญาระยะยาว ซึ่งท าให้ PTG สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี  PTG 
เริ่มเข้ามาให้บริการในพื นท่ีที่มีศักยภาพ เช่นกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่มากขึ น เพื่อรองรับการต่อยอดทางธุรกิจ
อื่นๆ ในอนาคต 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 352 ล้านบาท เพิ่มขึ น 
45.4% จากปีก่อน เนื่องจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ น และการลงทุนสินทรัพย์ให้กับแฟรนไชส์สถานีบริการน  ามัน
และเงินมัดจ าพื นท่ีส าหรับสาขาเปิดใหม่ 

หนี สิน 

พีทีจีมีหนี สินรวม 15,945 ล้านบาท เพิ่มขึ น 3.1% จากปีที่แล้ว ทั งนี  หนี สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ เจ้าหนี การค้าและ
เจ้าหนี อื่น เงินกู้ยืมระยะสั นและส่วนของหนี สินก าหนดช าระใน 1 ปี หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี  

 เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น เท่ากับ 5,779 ล้านบาท ลดลง 8.8% จากปีก่อน โดยลดลงจาการบริหารจัดการ supply chain 
ของบริษัท ทั งนี  เจ้าหนี การค้าส่วนใหญ่ยังคงมาจากการซื อน  ามันเชื อเพลิง  

 เงินกู้ยืมระยะสั นและส่วนของหนี สินก าหนดช าระใน 1 ปี เท่ากับ 5,711 ล้านบาท เพิ่มขึ น 26.4% จากปีปี ซึ่งเพิ่มขึ นจาก
การใช้เงินกู้ระยะสั นเพื่อหมุนเวียนในกิจการที่เพิ่มขึ นตามปริมาณการขายที่เติบโตขึ น โดยแนวโน้มของเงินกู้ยืมระยะสั นจะ
ยังคงเพิ่มขึ นจากเป้าหมายการเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน  ามันของ PTG 

 หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน เท่ากับ 216 ล้านบาท ลดลง 44.2% จากปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ขนส่ง และการว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกบางส่วน แทนการเพิ่มจ านวนรถขนส่งน  ามัน 

 เงินกู้ยืมระยะยาว เท่ากับ 3,857 ล้านบาท ลดลง 3.2% จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทช าระหุ้นกู้ที่ครบก าหนดมูลค่า 1,700 
ล้านบาท แต่ออกหุ้นกู้มูลค่าการเสนอขายรวมเพียง 1,400 ล้านบาท ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบก าหนด ทั งนี  บริษัทวางเป้าหมาย
ในการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดเพื่อสร้างความมั่นคง และแข็งแกร่งทางการเงิน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 – หน้า 14 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
PTG มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 6,707 ล้านบาท เติบโตขึ น 1,231 ล้านบาท จากปีที่แล้ว โดยหลักมาจากก าไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรซึ่งเพิ่มขึ น 1,197 ล้านบาท จากก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 ที่เท่ากับ 1,563 ล้านบาท PTG มีการจ่ายเงินปันผล 334 ล้าน
บาท และมีการส ารองตามกฎหมาย 179 ล้านบาท 
 
สรุปกระแสเงินทุน 
 
PTG มีแหล่งที่มาของเงินทุน และมีการใช้เงินทุนตามตารางดังต่อไปนี  

สรุปกระแสเงินทุน ปี 2562  (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงินทุน การใช้เงินทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 4,340 เงินสุทธิจ่ายค่าดอกเบี ย และภาษีเงินได ้ 657 

เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ตดิภาระค  าประกันสุทธิ 6 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่า ค่าเช่า สนิทรัพย์ถาวร 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

3,902 

เงินสดรับจากเงินปันผลรับและเงินลงทุนระยะสั นสุทธิ 25 เงินสดให้กู้ยืมสุทธิ 358 

เงินสดรับจากจ าหน่ายสินทรัพย ์ 3 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัท
ร่วม 

2 

เงินสดรับสุทธิจากการกู้ยืม 1,074 เงินสดจ่ายเจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน 186 

เงินสดรับช าระค่าหุ้นของบริษัทยอ่ย 30 เงินปันผลจ่าย 334 

   เงินสดเพิ่มขึ น 41 

รวม 5,480 รวม 5,480 

 
ส าหรับปี 2562 PTG มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน เท่ากับ 3,683 ล้านบาท ลดลง 25.2% จากปีท่ีแล้ว โดยหลักมาจาก
การช าระเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี ที่อ่ืน ในขณะที่ PTG มีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนทั งสิ น 4,225 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีท่ีแล้ว 21.0% โดยหลักมาจากเงินสดจ่ายซื อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง 1,178 ล้านบาทจากปีก่อน และเงินสดจ่ายค่าสิทธิ
การเช่าและค่าเช่าที่ดินที่ลดลง 160 ล้านบาท ตามกลยุทธ์ในการคัดเลือกสถานีบริการในพื นที่ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดการ
ให้บริการธุรกิจ Non-Oil ได้ และในพื นที่ที่ยังให้บริการไม่ครอบคลุม ทั งนี  PTG มีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 584 
ล้านบาท เพิ่มขึ น 76 ล้านบาท หรือ 14.9% จากปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ นจากเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการเติบโต
ของปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่เพิ่มขึ น ท าให้ PTG มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 1,037 ล้านบาท เพิ่มขึ นสุทธิ 41 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 

การรับรอง 
จัดอันดับเครดิตเรทติ ง (Tris) BBB+ 
CG score ดีมาก : 5 ดาว 
CAC Certified CAC 

หนี สินระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 
ปีที ่ หุ้นกู ้ ครบก าหนด เงินกู้ ครบก าหนด 

2563  1,000  1,474 
2564    1,061 
2565  2,100  407 
2566    297 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (สูตรการค านวนอัตราส่วนทางการเงินแสดงในหน้า 17) 
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
PTG มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.42 เท่า เพิ่มขึ นเล็กน้อยจากปีก่อนท่ี 0.36 เท่า จากลูกหนี การค้า ลูกหนี อ่ืน และเงินให้กู้ยืม
ระยะสั น และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ น จากปริมาณการจ าหน่ายน  ามันให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ น และการส ารองน  ามันที่
เพิ่มขึ นในช่วงวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ น โดยในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเองก็เพิ่มขึ นด้วยเช่นกัน จากเงินกู้ยืมระยะสั นที่เพิ่มขึ นเพื่อ
สนับสนุนการเติบโตของปริมาณน  ามันท่ีเพิ่มขึ น 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio) 
PTG มีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 25.7% เพิ่มขึ นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 11.8% โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ น
เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน  ามันท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง และค่าการตลาดปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกตหิลังจากการขอความร่วมมือตรงึ
ราคาน  ามันดีเซลของภาครัฐในปี 2561 ส่งผลให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ น 150.6% ทั งนี  PTG ยังคงผลักดันธุรกิจ Non-Oil ให้เพิ่มขึ น เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนขอก าไรจากธุรกิจน  ามันเพียงอย่างเดียว และเพิม่อัตราผลตอบแทนให้มากขึ นในอนาคต 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset Ratio) 
PTG มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ 7.2% เพิ่มขึ นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 3.2% จากก าไรสุทธิที่เพิ่มตามค าอธิบาย
ข้างต้น ทั งนี  PTG วางแผนเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี ย (Interest Coverage Ratio) 
PTG มีอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี ย เท่ากับ 13.1 เท่า ลดลงจาก 18.4 เท่า ในปีที่แล้ว เนื่องจาก PTG มีสินค้าคง
คลังที่เพ่ิมขึ นเพื่อส ารองส าหรับช่วงวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ นตามปริมาณการจ าหน่ายน  ามันต่อวันท่ีเพิ่มขึ น ประกอบกับการใช้วงเงินซื อ
น  ามันตามความเหมาะสม ท าให้ PTG มีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงจากปีท่ีแล้ว 
 
อัตราส่วนหนี สินที่มีภาระดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) 
PTG มีอัตราส่วนหนี สินท่ีมีภาระดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.46 เท่า เพิ่มขึ นจากปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 1.62 เท่า เป็นผลจากการ
กู้ยืมเงินระยะยาวที่ลดลง จากนโยบายการพิจณาการลงทุนที่เข้มงวดมากขึ นและนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับกระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน และจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ นตามก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ น อย่างไรก็ตาม PTG จะควบคุมอัตราหนี สินที่มีภาระ
ดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกิน 2 เท่า 
 
มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2563 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2563 

 จ านวนสาขา  
o สถานีบริการน  ามัน    2,040 สาขา 
o  สถานีบริการ LPG และ Mix   250 สาขา 
o Non-oil (F&B, CVS และ Services)  800 สาขา 

 อัตราการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน  ามัน  15 – 20%  
 อัตราการเติบโตของ EBITDA    15 – 20%  
 งบลงทุน      4,500 – 5,000 ล้านบาท 

เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด จากปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 ที่ผ่านมา PTG สามารถเพิ่มปริมาณ
การจ าหน่ายน  ามันได้ตามเป้าหมายที่ 19.4% ท าให้ PTG มีส่วนแบ่งการตลาดผ่านช่องทางสถานีบริการทั งปีอยู่ที่ 15.6% เป็น
ล าดับที่ 2 ของประเทศ โดยในปี 2563 PTG ยังมีเป้าหมายในการเติบโตจากปริมาณการจ าหน่ายน  ามันที่ 15 – 20% ซึ่งลดลงจาก
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เป้าหมายการเติบโตในปี 2562 เนื่องจากฐานปริมาณการจ าหน่ายน  ามันท่ีเพิ่มขึ น โดยปริมาณการจ าหน่ายน  ามันจะเพิ่มขึ นจากการ
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพื นที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาการบริการที่เป็นมาตรฐาน และการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณการเติบโตที่ PTG ตั งเป้าหมายไว้ PTG คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ผ่านทุกช่องทางขึ นมาเป็นอันดับ 2 ของประเทศได้ภายในไตรมาส 4/2563 

มอบประสบการณ์การให้บริการที่แตกต่าง และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าให้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ น จากปีที่ผ่าน
มา PTG ได้เปิดตัวบัตร PT Max Card รูปแบบใหม่ที่เช่ือมต่อการบริการและสิทธิประโยชน์กับพันธมิตรต่างๆมากมาย และได้เพิ่ม
บัตร PT Max Card Prestige ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าแก่ลูกค้าที่เป็น Big Fan ของ PTG ในปีนี  PTG ยังคงมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาการให้บริการทั งในสถานีบริการและในสาขาธุรกิจ Non-Oil และพัฒนาการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ตรงกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
มากยิ่งขึ น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและตรงความต้องการ 

เพ่ิมสัดส่วนก าไรจากธุรกิจ Non-Oil PTG มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนก าไรจากธุรกิจ Non-Oil ให้มากขึ น เพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้านความผันผวนของก าไรให้ไม่ขึ นอยู่กับธุรกิจน  ามันเพียงอย่างเดียว โดยในปีนี  PTG คาดว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนก าไรขึ นต้นจาก
ธุรกิจ Non-Oil ให้ขึ นไปแตะที่ 20% ได้ โดยหนึ่งธุรกิจที่จะขับเคลื่อนสัดส่วนก าไรจากธุรกิจ Non-Oil คือ Palm Complex ซึ่งจะ
สามารถผลิตน  ามันไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็นส่วนผสมในน  ามันดีเซล ได้เต็มก าลังการผลิต ตอบรับกับนโยบายภาครัฐที่ปรับน  ามัน
ดีเซล B10 มาเป็นน  ามันดีเซลพื นฐานของประเทศ โดยน  ามันไบโอดีเซล B100 จาก Palm Complex มีมาตรฐานที่สูงกว่า
ข้อก าหนดของภาครัฐ ท าให้ได้น  ามันดีเซล B10 ที่มีประสิทธิภาพดีต่อเครื่องยนต์ ทั งนี  โครงการนี จะสามารถสร้างก าไรได้เต็มปี 
โดย PTG ถือหุ้นในสัดส่วน 40% และคาดว่าจะได้รับส่วนแบ่งก าไรจาก Palm Complex ประมาณ 200 – 240 ล้านบาท ในปี 
2563 และอีกธุรกิจ คือธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน ที่ PTG ได้เริ่มศึกษาตลาดในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง PTG ได้เล็งเห็นปัญหาในการ
ใช้บริการแก๊ส LPG ครัวเรือนในปัจจุบัน และต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดย PTG จะเริ่มขยายการให้บริการ LPG 
ครัวเรือนและสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่แตกต่างในปี 2563 

ประมาณการผลการด าเนินงานในปี 2563 จากการคาดการณ์ปริมาณการขายที่เติบโตขึ น การผลักดันธุรกิจ Non-Oil ที่มีก าไร
ขั นต้นสูงเพิ่มขึ น บวกกับโครงการ Palm Complex ที่จะสามารสร้างก าไรได้เต็มปี การขยายการให้บริการในธุรกิจแก๊ส LPG และ
การบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ท าให้ PTG คาดว่าอัตราการเติบโตของ EBITDA จะอยู่ที่ 15 – 20% จากปีที่แล้ว 
นอกจากผลการด าเนินงานท่ีบริษัทคาดว่าจะยงัเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี 2563 ยังมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับ 16 คาดว่าจะส่งผลกระทบกับผลประกอบของบริษัท โดยบริษัทจะต้องน าค่าเช่าที่บริษัทต้องจ่ายในอนาคตมาบันทึก
เป็นหนี สินในงบการเงิน  ซึ่งจะท าให้อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ น และท าให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยจากการคิดหนี สินส่วน
นี เพิ่มขึ นด้วย บริษัทคาดว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับนี จะส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษัทในปี 2563 ประมาณ 160 – 
180 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี ไม่ได้ท าให้ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทลดลง เป็นเพียง
แค่การปรับปรุงรายงานทางการเงินเท่านั น 

ในส่วนของการประมาณการงบลงทุน PTG คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 4,500 – 5,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนในการ
ขยายและปรับปรุงธุรกิจน  ามัน 3,900 ล้านบาท ธุรกิจ Non-Oil 600 ล้านบาท และธุรกิจใหม่ 500 ล้านบาท โดย PTG จะพิจารณา
การลงทุนให้ใกล้เคียงกับกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ทั งนี  PTG จะยังคงสร้างความมั่นคงของสถานะทางการเงิน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มขององค์กรในระยะยาว ควบคู่การบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
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สูตรการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วน สูตรค านวน หน่วย 
อั ต ร า ส่ ว น ส ภ า พ ค ล่ อ ง 
(Current Ratio) 

สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี สินหมนุเวียน เท่า 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้น (Return on Equity 
Ratio) 
 

ก าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่ % 

อัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สิ น ท รั พ ย์  ( Return on 
Asset Ratio) 
 

ก าไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย % 

อัตราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบี ย (Interest 
Coverage Ratio) 

(กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ดอกเบี ยจ่าย+ภาษี) / ดอกเบี ยจ่าย เท่า 

อัตราส่วนหนี สินที่มีภาระ
ดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
( Interest Bearing Debt 
to Equity) 

หนี สินทีม่ีภาระดอกเบี ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล – หน้า 1 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน  ใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  
 (2)  บริษัทจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัท  
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
 (3)  บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 ต่อผู้สอบบัญช ีกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  
นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายรังสรรค์ พวงปราง 
ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
 
1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 

 
 
 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ ่

 
 

 
 
 
2. นายรังสรรค์ พวงปราง 

 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

 
  

 
ผู้รับมอบอ านาจ   
     

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
 
1. นายรังสรรค์ พวงปราง 

 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

 
 
 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)         บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
1. กรรมการ 
 
1.1 พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ 
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
อายุ 75 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

ตนเอง : - ไม่มี - 
คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 รัฐศาสตร์, ความมั่นคง, การบริหาร, การจัดการองค์กร-         
ขนาดใหญ่, การก ากับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 

 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2562  หลักสตูร CHAIRMAN FORUM 2019 
  “Successful Corporate Culture Change:  
  From Policy to Practices” 
ปี 2558  หลักสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 201/2015  
ปี 2556  หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management 
  (MFM) รุ่นที่ 9/2013   
  หลักสตูร Monitoring the Internal Audit  
  Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013  
  หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial 
  Reporting (MFR) รุ่นที่ 18/2013   
  หลักสตูร Monitoring the System of Internal 
  Control and Risk Management (MIR)  
  รุ่นที่ 14/2013   
   

 
 
 
 
 
หลักสตูร Audit Committee Program (ACP)  

 รุ่นที่ 42/2013   
ปี 2548  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 41/2005   
โดยสถาบันการสร้างชาติ (NBI) 
ปี 2561  หลักสตูร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6 
 

โดยสภาวิชาชีพบัญช ี
ปี 2557  Audit Committee Financial Expert 
 
โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ปี 2536  หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร  

(ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นที่ 2536 
 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน               
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 3 แห่ง) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท มิลลค์อนสตลีอินดสัทรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอสิระ 

บริษัท มิลลค์อน สตลี จ ากัด (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท มิลลค์อน บูรพา จ ากัด 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)         บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 2 

1.2 นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
อายุ 78 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

ตนเอง : 0.0060 
คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : 0.0009                            

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
- ไม่มี - 

 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 บัญช,ี ผู้สอบบญัช,ี การก ากับดูแลกิจการ, การบริหาร,           
ธุรกิจน าเข้า และส่งออก 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

พาณิชยศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2560  หลักสตูร IT Governance and Cyber  
  Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 6/2017 
 

  Independent Director Forum 2017   
 

ปี 2557  หลักสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 197/2014   
 

ปี 2556  หลักสตูร Monitoring Fraud Risk   
  Management (MFM) รุ่นที่ 9/2013      

  หลักสตูร Monitoring the Internal Audit  
  Function (MIA) รุ่นที่ 14/2013 
 

  หลักสตูร Monitoring the Quality of  
  Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013    
 

  หลักสตูร Monitoring the System of  
  Internal Control and Risk  Management 
  (MIR) รุ่นที่ 14/2013   
 

  หลักสตูร Audit Committee Program  
  (ACP) รุ่นที่ 42/2013   
 

ปี 2555  หลักสตูร Director Accreditation   
  Program (DAP) รุ่นท่ี 96/2012 

 
 
 
 
 
โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ ากัด 
ปี 2562  Update รายงานของผู้สอบบญัชแีละมาตรฐาน 
  การสอบบัญช ี
ปี 2561  Update รายงานของผู้สอบบญัชแีละมาตรฐาน 
  การสอบบัญช ี
 

  ทิศทางมาตรฐาน TFRS for NPAEs 
 
 

  การปิดบัญชีและปญัหาการจัดท างบการเงิน 
 

  ปัญหาที่ต้องระวังในงบการเงิน  
 

  แนวปฏิบัติรายได้และค่าใช้จ่าย e-Tax Invoice  
  e-Receipt 
 

 ระบบบัญชีสัญญาเช่าส าหรับ NPAEs  
  

โดยสภาวิชาชีพบัญช ี
ปี 2557  Audit Committee Financial Expert 
 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for  

  Executive Board 
  
 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2557 กรรมการตรวจสอบ    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน               
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ   
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2546 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   
  บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดดิ้ง จ ากดั 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)         บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 3 

1.3 นายพงษ์ศักด์ิ วชิรศักดิ์พานิช  
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 52 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 6.0060 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การเงิน, การคลัง, การเงินระหว่างประเทศ, การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (XMBA)  สาขาการจดัการเชิงกลยุทธ์ 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

นิติศาสตร์บณัฑิต เกยีรตินยิมอันดบั 1 
 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

 เศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาการเงิน การคลัง  
 และธุรกิจระหว่างประเทศ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2557  หลักสตูร Director Certification   
  Program (DCP) รุ่นที่ 197/2014  
 

ปี 2555  หลักสตูร Director Accreditation   
  Program (DAP) รุ่นท่ี 96/2012 
 

 โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ปี 2561 - 2562 หลักสตูร ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดับสูง  
  รุ่นที่ 23 
  

โดยธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน)  
 MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 โดยสถาบันพระปกเกล้า 

ปี 2560 – 2561 ประกาศนียบตัรช้ันสูง การเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง รุ่นท่ี 
21 (ปปร.21) 

 
 
 
 
ปี 2550 – 2551 ประกาศนียบตัรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐ และ 

กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6)   
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท พีทีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท     
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2559 กรรมการบริหาร    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง ) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 6 แห่ง ) 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จ ากัด 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท ไฮไลท์แมนช่ัน จ ากดั 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท ลีเกิล เบรนส์ จ ากัด 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท นิวบางโพ อพาร์ทเม้นท์ จ ากัด 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท ภูริพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  
2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ    
  บริษัท พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
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1.4 ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์  
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /                     
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         
อายุ 63 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0012 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การค้าระหว่างประเทศ, การบริหาร, การจดัการองค์กร      
ขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การก าหนดนโยบายและวางแผน       
กลยุทธ์, การต่างประเทศ, การตลาด, การก ากับดูแลกิจการ, การบรหิาร
ความเสีย่ง 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์
 Universite de Paris 
  

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์
 Universite de Paris 
  

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
 Universite de Paris 
  

การฝึกอบรม 
 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2561  หลักสตูร Board Nomination and   
  Compensation Program (BNCP)  
  รุ่นที่ 5/2018 
 

ปี 2559  หลักสตูร Advanced Audit Committee  
  Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016    

ปี 2557  หลักสตูร Director Certification   
  Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 
  

โดยมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา และสถาบัน ลีด บิซิเนส 
ปี 2560  หลักสตูรผู้น าธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2  
  

โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ปี 2560  หลักสตูรการบริหารการท่องเที่ยว 
  ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1 

  
 
 
 
 

 
 
 

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ปี 2558  หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20   
โดยกรมบัญชีกลาง 
ปี 2557  นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)  
  รุ่นที่ 1 
  

โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ปี 2555 - 2556 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง 
  (วปม.) รุ่นท่ี 6 
 

โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ปี 2549 - 2550 นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นท่ี 52 
 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2560   กรรมการบริษัท 
  บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)    

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน  

  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

2556 - 2559 กรรมการ 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 

2556 - 2559 รองปลัดกระทรวงพาณิชย ์   
  กระทรวงพาณิชย ์
 

2556 - 2556  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย ์  
  กระทรวงพาณิชย ์
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 2 แห่ง) 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน 

  บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 4 แห่ง) 
2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะท างานยุทธศาสตรร์ฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 

  ประธานอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และ        
  ประเมินผลงานผู้ว่าการการท่องเทีย่ว 
  แห่งประเทศไทย          

 รองประธานอนุกรรมการ คณะอนกุรรมการบริหาร
และกลั่นกรองวาระการประชุม  

 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาติ 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย      
การท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
 

อนุกรรมการบริหารการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน      
ขี่ม้ารายการ Princess’s cup Thailand 2019 
   

คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
งบลงทุน และเงินส ารอง การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางและวิธีการ 
จัดหารายได้ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบยีบ
ข้อบังคับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 

  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิทยาลยัผู้ทรงคณวฒุิ 

  วิทยาลัยนานาชาตริาฟเฟิลส ์
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1.5 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 
อายุ 55 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 2.4965 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 น้องชายของ นางฉัตรแก้ว คชเสนี 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การบริหาร, การจดัการองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจพลังงาน,   
ธุรกิจค้าปลีก, เศรษฐกิจ, การลงทนุ, การก าหนดนโยบายและ 
วางแผนกลยุทธ์ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  

การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2557  หลักสตูร Director Certification   
  Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014  
ปี 2554  หลักสตูร Director Accreditation   
  Program (DAP) รุ่นท่ี 92/2011  
ปี 2553  หลักสตูร Successful Formulation &  
  Execution of Strategy (SFE)  
  รุ่นที่ 8/2010  
  

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
  หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC)  
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

 
 
 
 
 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2558 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 
2558 - ปัจจุบัน  รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท  
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
2558 - 2559 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายคุณภาพ  
 และความปลอดภัย 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2558 - 2559 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท    
  บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
2557 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2556 - 2559 รักษาการ ผู้อ านวยการประจ าส านักกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่   

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
2556 - 2557 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 

และลูกค้าสมัพันธ์    
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2556 - 2558 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / 

กรรมการบริหาร   
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  

2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด  

(ช่ือเดิม คือ บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ากัด) 
2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด 
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ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ต่อ) 
2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั 
2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
2552 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั  
2552 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
2550 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2549 - ปัจจุบัน  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร   

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 5 แห่ง) 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จ ากัด 
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด 
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด 
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท สตูลอะความารีน คัลเจอร์ จ ากัด 
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท เอส.ซี.เอส.พัฒนาท่ีดิน จ ากัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)         บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 8 

1.6 นางฉัตรแก้ว คชเสน ี
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
อายุ 62 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554) 
 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.7244 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 พี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การบริหาร, การจดัการองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจพลังงาน,   
ธุรกิจค้าปลีก, เศรษฐกิจ, การลงทนุ, การก าหนดนโยบายและวางแผน 
กลยุทธ์ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิ 
 มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
  

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

 นิติศาสตรบณัฑิต ภาคพิเศษ 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคม ี
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  

การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2557  หลักสตูร Director Certification   
  Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014   

ปี 2554  หลักสตูร Director Accreditation   
  Program (DAP) รุ่นท่ี 92/2011  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

 

 

 
 
 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร    

  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2557  กรรมการบริษัท      
  บริษัท เกียร์ ออโต คาร์ จ ากัด   
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 18 แห่ง) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จ ากัด 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท รัชกิจโฮลดิ้ง จ ากัด 
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท พาราเม้าท์ ออยล์ จ ากัด 
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท พี แอนด์ ซี สตูลพัฒนา จ ากัด 
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จ ากัด 
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท/ ตัวแทน/นายหนา้ค้าอสังหารมิทรัพย ์

บริษัท จิตแก้ว จ ากัด   
2553 - ปัจจุบัน  เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน   
  ห้างหุ้นส่วนสามัญฉัตรทองรุ่งเรือง 
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท      
  บริษัท ผลิตภณัฑ์รังนกสยาม จ ากดั 
2548 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / ผู้จัดการ   
  บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จ ากัด 
  (ช่ือเดิม คือ บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จ ากัด) 
2547 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    
  บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จ ากัด 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (ต่อ) 
2543 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท      
  บริษัท สตูลอะความารีน  ฟีด ซัพพลาย จ ากัด 
2539 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมาร์ท จ ากัด 
2539 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จ ากัด 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท      
  บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จ ากัด 
2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด 
2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท สตูลอะความารีน คัลเจอร์  จ ากัด 
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1.7 นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์  
กรรมการบริษัท  
อายุ 75 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) 
 

 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 4.6616 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การบริหาร, ธุรกิจพลังงาน,  ธุรกิจค้าปลีก, อสังหาริมทรัพย ์
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 มัธยมศึกษา โรงเรียนอินทรพิชัย 
 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
  

การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2557  หลักสตูร Director Certification   
  Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014   

ปี 2555  หลักสตูร Director Accreditation   
  Program (DAP) รุ่นท่ี 96/2012  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท ภูบดินทร์ จ ากดั 
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1.8 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชยั รัตนวงษ์ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /           
กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ                    
พิจารณาค่าตอบแทน                                                    
อายุ 56 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0009 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 ธุรกิจ และอุตสาหกรรมขนาดใหญอ่ื่นๆ, การบริหาร, การจัดการ
องค์กรขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การก าหนดนโยบายและวางแผน
กลยุทธ์, การก ากับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง, การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลติ และ Supply Chain 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 Ph.D. (Manufacturing Engineering) 
 Swinburne University of Technology, 
 Melbourne, Australia 
 

 M.Eng. (Computer Integrated Manufacturing)   
 Swinburne University of Technology, 
 Melbourne, Australia 
 

 การศึกษามหาบณัฑติ สาขาฟิสิกส ์ M.Ed. (Physics) 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
 

 การศึกษาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ B.Ed. (Physics) 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2561  หลักสตูร Board Nomination and Compensation 
  Program (BNCP)  รุ่นที่ 5/2018 
 

ปี 2558  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่นที่ 201/2015   
 

 

 
 
 
 
 
 
ปี 2557  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 110/2014  
 

  หลักสตูร Advanced Audit Committee Program 
  (AACP) รุ่นที่ 17/2014  
 

 โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ปี 2555  หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร   
  (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นที่ 2555 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการ/ กรรมการบริษัท/  
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2561 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายพัฒนาศกัยภาพองค์กร/ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 3 แห่ง) 
2561 - 2562 กรรมการบริษัท 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท นิวฟรอนเทียร์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 
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1.9 นายไกรรวี ศิริกุล 
กรรมการบริษัท / กรรมการก ากับดูแลกิจการ /                        
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           
อายุ 63 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 กฎหมายระหว่างประเทศ, การทูต, การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  

เนติบัณฑิตไทย 
 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

Master of Public Policy 
 Western Carolina University, North Carolina, USA 
 

 Diploma on Columbia Senior Executive Program 
 (CSEP 130) 

Columbia University, New York, USA 
 

การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2561  IOD Director Forum “Sharing Insights on  
  Visionary Board & Announcing 90 Qualified 
  Companies” 
  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่นที่ 259/2018 
ปี 2560  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 139/2017  
 
 

 
 
 
 
 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการก ากับดูแลกิจการ/ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2558 เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน  
 สาธารณรัฐโปรตเุกส 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด างต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอืน่ 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2562  อนุกรรมการกฎหมาย  
  ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
  กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
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1.10 นายรังสรรค์ พวงปราง 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 
อายุ 54 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.1605 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 บัญชีและการเงิน, การก ากับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง, 
การควบคุมภายใน 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
  

บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2561  IOD Director Forum “Sharing Insights on  
  Visionary Board & Announcing 90 Qualified 
  Companies” 
ปี 2558  หลักสตูร Charter Director Class (CDC)  
  รุ่นที่ 9/2015  
ปี 2557  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่นที่ 197/2014  
  หลักสตูร Successful Formulation &  
  Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014  
ปี 2556  หลักสตูร Role of the Compensation  
  Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013  

 หลักสตูร Company Reporting Program (CRP)  
 รุ่นที่ 5/2013  

  หลักสตูร Board Reporting Program  (BRP)  
  รุ่นที่ 10/2013  

  
 
 
 
 
 
หลักสตูร Company Secretary Program (CSP)  

 รุ่นที่ 50/2013  
ปี 2552  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 79/2009  
โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ปี 2562  หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง  
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 
 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2561  หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs 
ปี 2558  หลักสตูร Strategic CFO in Capital - Markets  
  รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2558 
โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปี 2560  หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
  (TEPCoT) รุ่นที่ 10 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย 
ปี 2557  Going to Good to Great in IT Fraud Prevention 
  

โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School  
ปี 2552  โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552 
 

การฝึกอบรมอื่นๆ  
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
ปี 2561   หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 
 

โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี 2562  หลักสตูรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพ่ิมมูลค่า
  ทางเศรษฐกิจ  
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากดั 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 
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ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ต่อ) 
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 
2557 - 2561 กรรมการบริษัท    
  บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
2556 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ส านักเลขานุการบริษัท / 
  ฝ่ายบัญชีและการเงิน    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2556 - 2557 รักษาการ ผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารมินิมาร์ท  
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2556 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด  
  (ช่ือเดิม คือ บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ากัด) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั  

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด  
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่    
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท    
  บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
  บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน)  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอืน่ 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด 
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2. ผู้บริหาร 
 
2.1 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ1/ 
 
2.2 นายรังสรรค์ พวงปราง2/ 
 
2.3 นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 60 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0001 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  

 วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  

การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2562  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่นที่ 161/2019 
 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 
ปี 2561  หลักสตูร ผู้น าการส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล รุ่นที ่1 
ปี 2559  PTG Smart Marketing and CRM 
  “Coaching Skills Workshop”   
  Enabling the PTG Way through coaching 
 

 

 
 
หมายเหตุ : 1/รายละเอยีดของผู้บริหารอยู่ในรายละเอีดยข้อ 1.5 
   2/รายละเอียดของผู้บริหารอยู่ในรายละเอีดยข้อ 1.10 

 
 
 
 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2558 รองกรรมการผู้จดัการใหญ ่   
  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2562 - ปัจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 
  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.4 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 49 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 MBA  
 Thunderbird School of Global Management, USA 
  

 เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2551  หลักสตูร Company Secretary Program (CSP)  
  รุ่นที่ 27/2008 
ปี 2548  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่นที่ 36/2005 
การฝึกอบรมอื่นๆ  
 - ไม่มี - 
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2556 - 2560 Chief People Officer (CPO) & Director of  
  AP Academy/ Chief Finance Officer (CFO),  
  Investor Relations 
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  
  

 
 
 

 
 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 3 แห่ง) 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 
  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 3 แห่ง) 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  องค์การสุรา กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานอนุกรรมการก ากับดูแล 
  ด้านบริหารความเสี่ยง 
  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย กระทรวงการคลัง 
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2.5 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 52 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
 - ไม่มี - 
 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาการตลาด 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกียวโต (ประเทศญี่ปุ่น) 

  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 -ไม่มี- 
โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ปี 2562  หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง  
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 
  

การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2562  ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2  
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2560 - 2562 ผู้อ านวยการส านักงาน 

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.)  

2560 - 2560 ผู้อ านวยการ 
  Thailand Japan Management Institute 

 
 
 
 
2556 - 2560 ผู้อ านวยการสถาบัน 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ISMED) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.6 นางสุขวสา ภูชชัวนชิกุล 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซ้ือ 
อายุ 53 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0297 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : 0.3409  
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ญาตสินิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  
และนางฉัตรแก้ว คชเสน ี

 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาการเงิน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
  

 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
  

การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2555  หลักสตูร Successful Formulation & Execution  
  of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012 
  

การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2557  การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และการประเมินผล
งาน   วิธีวัดผลงานจดัซื้อ และการท ารายงานจัดซื้อ 
  เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 
ปี 2556  Introduction and internal auditor ISO 9001 
 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 
 

 
 
 
 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
  บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากดั 
2560 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิศวกรรม 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท สามมติร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
2556 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสีย่ง   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
    

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จ ากัด 
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2.7 นายธาตรี เกิดบุญส่ง 
ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 64 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 นางฉัตรแก้ว คชเสนี เป็นพีส่ะใภ้ของคู่สมรส 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 อนุปริญญา สาขาช่างยนต์  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
 (วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื นครราชสีมา) 
  

การฝึกอบรม 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2559    หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่นที่ 129/2016 
ปี 2555  หลักสตูร Successful Formulation & Execution  
  of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
 - ไม่มี - 
 

  

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากดั 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
 

 
 
 
 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จ ากัด 
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท   
  บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูช่ัน จ ากัด 
2556 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสีย่ง   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.8 นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ 
ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 54 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0181 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณติศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2562  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่นที่ 276 
ปี 2557  หลักสตูร Successful Formulation & Execution  
  of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014 
  

การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2559   Talent Management & Career Development 
  Masterclass 2016 
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท สามมติร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 
2560 - 2561 ผู้อ านวยการ สายงานปฏิบตัิการสถานี/ 
  รักษาการ ผู้อ านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจสถาน ี
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2559 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายประกันคุณภาพและ      

บริหารระบบคณุภาพ   
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม    
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2559 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
2558 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2558 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล  

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
2556 - 2557 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายคุณภาพ 

และความปลอดภัย   
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสีย่ง   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2557 ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.9 นายชัยทัศน์ วันชัย 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
อายุ 51 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0002 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : 0.0107 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2559  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่นที่ 129/2016 
ปี 2555  หลักสตูร Successful Formulation & Execution  
  of Strategy (SFE)  
  รุ่นที่ 16/2012  
  

การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2558  Turning Consumer Data Analytic 
  Smart Marketing 
ปี 2557  Modern Marketing Management 
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2561 - 2562 กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 
2560 - 2562 กรรมการบริษัท 
  บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด 
2560 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
 

 
 
 
 
2559 - 2560 ผู้อ านวยการ สายงานปฏิบตัิการสถานี  
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
2559 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ 
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
2559 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิศวกรรม  
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
2557 - 2558 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท 
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
2556 - 2560 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบรหิารสถาน ี  
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสีย่ง   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)   
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2559 - 2562 กรรมการบริษัท    
  บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.10 เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ 
ผู้อ านวยการ Business Intelligence 
อายุ 55 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิต ิ
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2555  หลักสตูร Successful Formulation & Execution  
  of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012  
  

การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2559  Big Data Certification 
ปี 2557  Digital Marketing Conference 
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2560 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่าย Business Intelligence 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2559 - 2562 กรรมการบริษัท    
  บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูช่ัน จ ากัด 
2558 - 2560 ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)   
2557 - 2558 ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสัมพันธ ์
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2556 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสมัพันธ์ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
  

 
 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.11 นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายการขาย 
อายุ 47 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  

 เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2561  หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่นที่ 252/2018 
ปี 2555  หลักสตูร Successful Formulation & Execution  
  of Strategy (SFE)  
  รุ่นที่ 16/2012  
 

โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ปี 2561  หลักสตูรการบริหารการรักษาสงบเรียบร้อย 
  ของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นท่ี 5 
 

โดยสถาบันพระปกเกล้า 
ปี 2559  ประกาศนียบตัรช้ันสูง การเมือง 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง รุ่นที่ 20 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2558  Smart Marketing 
ปี 2557  Modern Marketing Management 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จ ากัด  
2560 - ปัจจุบัน ก ากับดูแลงาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 
 และลูกค้าสมัพันธ์ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายการขาย   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการขาย    
  รับผิดชอบงาน ผู้อ านวยการ ฝ่ายการขาย  

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการขายและการตลาด  
  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2561 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ 
  ศาลครอบครัวและเยาวชนจังหวัดราชบุร ี
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2.12 นายฉลอง ติรไตรภูษิต                                 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร                                    
อายุ 54 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0001 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการตลาดโฆษณา 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2555  หลักสตูร Successful Formulation & Execution  
  of Strategy (SFE)  
  รุ่นที่ 16/2012 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2559  Coaching Clinic “Coaching Skills Workshop” 
  Enabling the PTG Way through coaching  
  Coaching Skills Workshop Creating PTG Way  
  with CEO 
  PTG Smart Marketing and CRM 
ปี 2558  PTG Next Generation Leaders 
  The 7 Habits of Highly Effective People 
_________________________________________________ 
 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2559 - 2562 กรรมการบริษัท    
  บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูช่ัน จ ากัด 
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2559  ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  

 

 
 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.13 ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 
อายุ 38 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  

 Ph.D. Industrial Engineering 
 Texas Tech University 
 

 M.Eng. Industrial Engineering 
Texas Tech University 

  

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 - ไม่มี - 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ปี 2562  Strategic Innovation Management Program 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ปี 2562  CTO Course : Chief Transformation Officer  
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปี 2562  Mini MBA 
ปี 2561  Design Thinking, Stanford : Center for   
 Professional Development 
โดยหน่วยงานอื่นๆ 
 Project Management 
 Lean Six Sigma 
 Leadership Development 
 7 Habits 
 Effective Communication and Negotiation 
 Training and Coaching  
 

 

 
 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    
  บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมช่ัน จ ากัด 
2561 - 2562 ผู้อ านวยการ ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2560 - 2561       Innovation Project Management 
                        Department Manager  
                        บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด 
2558 - 2560       Project and Process Development  
                        Department Manager   
                        บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด 
2555 - 2558       Enterprise Process Management Manager 
                        ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.14 นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง 
อายุ 37 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์         
และโซ่อุปทาน 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 - ไม่มี - 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2561   Mini MBA 
 
โดยหน่วยงานอื่นๆ 
 Green Belt 
 The Six Sigma Green Belt 
 Project Management  
 Crucial Conversation 
 Design Thinking 
 Step-in Leader 
 The E3 Leader 

 

 
 

 
 
 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2561 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2561       General Manager  
                        บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2557 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.15 นางสาวภัทร์ชนก วรศักดิ์โยธิน 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
อายุ 41 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0022 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบญัชีการเงิน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 -ไม่มี-  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2562 Growth mindset 

 Outward mindset 

 Design thinking 

 The e3 leader 

 Mini MBA  

 เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชี         
ในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1/62 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการ
เงิน (IFRS 9) และสัญญาเช่า (IFRS 16) ในทางปฏิบัติ 

ปี 2561  Innovation@work : Ideation 

PwC Thailand Symposium 2018 Managing Challenges 
to unleash corporate growth 
 

การท า Financial Projection เพือ่ประเมินมูลค่าบริษัท 
ร่างพระราชบญัญัติ “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อม 
และการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

Update กฎหมายภาษีอากรและบัญชี 

ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ่

ส าหรับนักวเิคราะห์ในอนาคต 

CFO’s Orientation Course for New IPOs 

ปี 2560   เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสญัญาเช่า  

 

 การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุน่ท่ี 14 หลักสูตรที่ 6 
 

 งบประมาณเพื่อการวางแผน และท าก าไร รุ่นท่ี 2/60 
 

 บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/60 
 

 Leadership Greatness 
 

 ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบก ากับภาษีและกฎหมายใหม่ E-tax 
invoice 

 

ปี 2559 นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 15 (MAP) 
 

 การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม ่รุ่นท่ี 57 (MMM) 

 FAP International Conference 2016 “Digital Economy:  

 Impact on Accounting Profession” 

 การเงินท่ีส าคญัส าหรับนักบัญช ี

เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบและการตรวจสอบบัญชีภาษี
อากร 

ปี 2558  Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 1 
 

แนวปฏิบัติตาม TSQC1 ส าหรับผูส้อบบัญชีท่ีปฏิบัติงานคนเดียว     
รุ่นที่ 2/58 
 

สัมมนาท าความเข้าใจ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เรื่อง 
เกษตรกรรม 
 

 Successful Management and Motivation Technique HR 
for Non HR 
 

 ภาษีสรรพากรและมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 มาตรฐาน
บัญชี 2015 
 

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน รุ่นที่ 1 
The 7 Habits of Highly Effective People 
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การฝึกอบรมอื่นๆ (ต่อ) 
ปี 2557  Financial Model 

 เทคนิคการจดัการและบรหิารความเสี่ยง ERM, Concept and       
Implementation in Governance View 

 

 Update มาตรฐานการสอบบัญช ี
 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบตัิเกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส าคัญ 

 

 อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ปี 2557 รอบที่ 2 
 

การวางแผนภาษีและการบัญชีส าหรับ SMEs สู่ศักราชใหม่       

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และภาษีอากร รุ่นท่ี 2  
 

 Update การควบคุมภายในแนวใหม่และการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล 

 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

2555 – 2562 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.16 นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร 
อายุ  37 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.0180 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  

 Master of Electronic Commerce 
 University of Wollongong, Australia 
 

 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2562 หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
 รุ่นที่ 275/2019 
2558 หลักสตูร Successful Formulation & Execution  
 of Strategy (SFE) รุ่นที่ 23/2015 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดย Gartner 
ปี 2562 Customer Experience & Technology Summit, 
 Sydney, Australia 
 
 

ปี 2561 SYMPOSIUM ITxpo, Gold Coast, Australia 
ปี 2559 Business Transformation & Process Management 
ปี 2556 SYMPOSIUM ITxpo, Gold Coast, Australia 
 

โดย The International Register of Certificated Auditors 
(IRCA), International certificate examination program 
 

ปี 2556 ISO/IEC 27001 Information Security Management 
Systems (ISMS) lead Auditor  

 

โดย ISO/IEC International Organization for Standardization, 
International certificate examination program 
 

ปี 2554 ISO/IEC 27002 IT Security Management  
ปี 2552 ISO/IEC 20000 IT Service Management  

 
 
 
โดย Deloitte (Asia Pacific and Thailand) 
2551 Data Quality & Integrity 
2549 Enterprise Risk Management and IT  

Governance Control Assurance Foundation 
 

โดย The United Kingdom's Office of Government 
Commerce (OGC), International certificate examination 
program 
 

ปี 2552 IT Infrastructure Library (ITIL) version 3  
ปี 2550 IT Infrastructure Library (ITIL) version 2 
 

โดย Computing Technology Industry Association (CompTIA), 
International certificate examination program 
 

ปี 2551 Security+ 
Project+ 

 

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2562 Mini MBA 
ปึ 2560 หลักสตูรการเงินส าหรับผูบ้ริหารทีไ่ม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 3 
ปี 2559 หลักสตูรโครงการเสริมสร้างผู้จดัการยุคใหม่ (MMP) รุ่นที่ 64 
ปี 2558 หลักสตูร Logistics: Strategy and Management รุ่นที่ 1  
ปี 2557 หลักสตูรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) รุ่นที่ 52 

หลักสตูร Mini Master in HR Management รุ่นที่ 15 
 

โดย ACIS Professional Center 
ปี 2555 CDIC 2011 
ปี 2553 How to efficiently manage the Risk and Compliance as 

GRC 
 

โดยสถาบันอื่นๆ 
ปี 2556 The 7 Habit of Highly Effective People,  

PacRim Group 
ปี 2555 Process Management in Practices,  

สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาต ิ
ปี 2552 New Entrepreneurs Creation (NEC),  

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2548 Training of Project Manager (SimProject),  

The Pennsylvania State University, U.S.  
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ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2559 – 2562 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2558 – 2559 ผู้ช่วยผู้อ านวยการประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2557 - 2558 ผู้จัดการอาวุโสส านักกรรมการผู้จดัการใหญ ่
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.17 นายมาโนช รุ่งรัตนไชย 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายโลจิสติกสน์้ ามนั 
อาย ุ47 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : 0.00003 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  

 ปริญญาโท สาขาโลจสิติกส์  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2562             หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
             รุ่นที่ 162/2019 
การฝึกอบรมอื่นๆ 

- ไม่มี -  
 

 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด 
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายโลจสิติกส์น้ ามัน  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท บีพีทีจี จ ากัด   
2559 - 2562       ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายธรุกิจขนส่ง 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2557 - 2559 ผู้จัดการส่วนวางแผนและจดัระบบขนส่ง 
             บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

 
 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.18 นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพนัธ ์
อายุ 43 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  

 ปริญญาโท สาขาการตลาด  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 - ไม่มี – 
 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
 Superbrand Manager สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 - ปัจจุบัน     ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกคา้สัมพันธ์ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2559 - 2562  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสมัพันธ์ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2554 - 2559 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 
  บริษัท เซ็นทรัลมารเ์ก็ตติ้งกรุ๊ป จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.19 นายเอก อภิรักษ์ธนากร 
ผู้อ านวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี                                            
อายุ 47 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
 

  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ) 
 ตนเอง : 0.0007 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2558 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

Modern Marketing Management (MMM), CBS 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2559  Modern Marketing Management รุ่นที ่56/2016 
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ สายงานปฏิบตัิการสถาน ี

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด                        
2556 – 2562 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารสถานี 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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2.20 ดร. วัชรวี จันทรประกายกุล 
ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อายุ  43 ปี (ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 ตนเอง : - ไม่มี - 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : - ไม่มี - 
  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 - ไม่มี - 
 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
 - ใช่ - 
 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  

 Engineering Doctorate 
 Cranfield University 

 MSC, Engineering Management 
 Warwick University 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 - ไม่มี -  
 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2561 Global Entrepreneurship Exchange, USA 
 Top Executive Program in Commerce and Trade 
 

 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2562 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2559 – 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2546 – 2559 อาจารย์ประจ า 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
(จ านวน - แห่ง) 
- ไม่มี - 
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3. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 มีมติแต่งตั้ง นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่
ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยังมีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามมาตรา 
89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้เลขานุการ
บริษัทรับผิดชอบการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดท า และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงาน
ประจ าปีของบริษัท พร้อมท้ังท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

2) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 

3) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
ตารางแสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  
และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
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บริษัทใหญ่ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) x / / / /*# / / / / / # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

บริษัทย่อย 
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด     x     /    / /            #  
บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด               x              
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด          x    / /  /            
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด     x     /    / /              
บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากัด          x    / /              
บริษัท บีพีทีจี จ ากัด              /   /  /      /  /  
บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จ ากัด                     /        
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  
และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
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บริษัทร่วม 
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด   /  x         /               
บริษัท ขนส่งน  ามันทางท่อ จ ากัด          /                   
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน)          / /                  
บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด              /  /             
บริษัท พลังงานพัฒนา 5               x    /          
บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด                   /      /    

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากัด x                            
บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จ ากัด /                            
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) -                            
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) /                            
บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จ ากัด     /+ /                       
บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดดิ ง  /o                           
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  /                           
บริษัท นิวบางโพ อพาร์ทเม้นท์ จ ากัด   /                          
บริษัท พี.เอส.วี พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด   /                          
บริษัท ภูริพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด   /                          
บริษัท ลีเกิล เบรนส์ จ ากัด   /                          
บริษัท ไฮไลท์แมนชั่น จ ากัด   /                          
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด     / /#+                       
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  
และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
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บริษัท สตูลอะความารีน ฟีด ซัพพลาย จ ากัด     + /+                       
บริษัท สตูลอะความารีนคัลเจอร์ จ ากัด     /+ /                       
บริษัท เอส.ซี.เอส พัฒนาท่ีดิน จ ากัด     /+                        
บริษัท พี แอนด์ ซี คอนวีเน่ียนสโตร์ จ ากัด     + +                       
บริษัท เค.โอ.ซี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด     + +                       
บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จ ากัด      /#+                       
บริษัท จิตแก้ว จ ากัด      /+                       
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉัตรทองรุ่งเรือง      /o+                       
บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ ง จ ากัด      /#+                       
บริษัท บีเคเทรดดิ ง จ ากัด      /+                       
บริษัท ผลิตภัณฑ์รังนกสยาม จ ากัด      /                       
บริษัท พาราเม้าท์ ออยล์ จ ากัด      /                       
บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จ ากัด      /#+                       
บริษัท พี แอนด์ ซี สตูลพัฒนา จ ากัด      /+                       
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จ ากัด      /#                       
บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมาร์ท จ ากัด     + /#+                       
บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จ ากัด      /+                       
บริษัท เกียร์ ออโต คาร์ จ ากัด      +                       
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  
และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
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บริษัท เอซเซลเล่ โลจิสติค จ ากัด      +                       
บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด       /                      
บริษัท นิวฟรอนเทียร์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด        /                     
บริษัท โซนิคอินเตอร์เฟรท จ ากัด        /                     
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        #                     
บริษัท รัชกิจ โฮลดิ ง จ ากัด     / /                       
บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จ ากัด      /+                       
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

   /         
 

          
     

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์    /                         
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    /                         
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    /                         
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย            /                 
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง            /                 
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี  จ ากัด (มหาชน)            /                 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                             
บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)    /                         
บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จ ากัด   /  /         /               
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน)            /                 
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด (มหาชน)            /                 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            /                 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)             #                
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                          หมายเหตุ :-    
x = ประธานกรรมการบริษัท    

- = รองประธานกรรมการบริษัท    

* = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
/ = กรรมการบริษัท 
# = ผู้บริหาร 
o = ผู้มีอ านาจควบคุม1/ 
+ = ผู้ถือหุ้นรายใหญ2่/ 

 

1/ผู้มีอ านาจควบคุม หมายถึงบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ  
(1) ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั งหมดของนิติบุคคลนั น 
(2) ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหน่ึงไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ เพราะเหตุอื่นใด 
(3) ควบคุมการแต่งตั งหรือถอดถอนกรรมการตั งแต่กึ่งหน่ึงของกรรมการทั งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม 

2/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั งทางตรงทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของ
นิติบุคคลนั น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (เป็นพนักงานภายในบริษัท) 

ชื่อ    :  นางสาวสุมารี พรรณนิยม 
ต าแหน่ง   : ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

วุฒิบัตรด้านการท างานที่เกี่ยวข้อง : 

 วุฒิบัตรผ่านการสอบวัดผลด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที1่0 ออกให้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 วุฒิบัตร โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre-CIA) รุ่นท่ี 19 

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2553 – 18 กรกฎาคม 2553 ออกให้โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 วุฒิบัตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 60 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 ออกให้โดย คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร “PTG Mini MBA” ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2562 ออกให้โดย คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน :   
 ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)   
 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส านักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน)  
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานตรวจสอบภายใน  ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)  
 เจ้าหน้าท่ีบัญชีการเงิน แผนกบัญชีการเงิน  บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด  

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : การผ่านการอบรมหลักสตูรที่จดัโดย 
1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร “Successful Formulation & Execution Strategy (SFE)” รุ่นที่ 24/2015 
 หลักสตูร “How to Develop a Risk Management Plan” รุ่นที่ 8/2015 
 หลักสตูร “Ethical Leadership Program (ELP)” รุ่นที่ 1/2015 
 หลักสตูร “Risk Management Committee Program (RMP)”  รุ่นท่ี 3/2014 
 หลักสตูร “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)” รุน่ท่ี 4/2013 

2. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The IIAT) 
 หลักสตูร “การตรวจสอบด้านจริยธรรม”  (8/2015) 
 หลักสตูร “Audit Manager Tools and Techniques”  (6/2015) 
 หลักสตูร “Tools and Techniques for the Audit Manager” (11/2014) 
 หลักสตูร “การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน” (3/2014) 
 หลักสตูร “Fraud  Audit” (3/2014) 
 หลักสตูร “Compliance and Compliance Audit” (12/2013) 
 หลักสตูร “Operational  Auditing” (5/2008) 
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3. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 หลักสตูร “กระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ันในองค์กร (CAC)” (8/2016) 
 หลักสตูร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit)” (9/2014) 
 หลักสตูร “Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 2” (7/2014)  
 หลักสตูร “การบริหารความเสี่ยงจากการทุจรติในองค์กร” (7/2014) 
 หลักสตูร “โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที่ 10” (5-6/2014) 
 หลักสตูร “COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหม่ล่าสุด” (4/2014) 
 หลักสตูร “Special Considerations in Auditing Financial Instruments” (12/2013) 
 หลักสตูร “การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)” (11/2013) 
 หลักสตูร “การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM” (12/2011) 
 หลักสตูร “วิธีการประเมินความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน” (12/2011) 

4. สถาบันอื่น ๆ  
 หลักสตูร Risk Management and Internal Control (11/2017)  
 หลักสตูร ITIL Foundation Certification and Workshop (6/2016) 
 หลักสตูร “7 Habits” by PacRim Group” ปี 2015 

หมายเหตุ: นางสาวสุมารี พรรณนยิม ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ลาออกไปเมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน  

ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ 

สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของ PTG เพราะนอกจากจะเป็นปีแรกที่บริษัทได้รับรางวัลในระดับอาเซียน (ASEAN Business 
Awards) ถึง 3 รางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลแลว้ PTG ยังมีก าไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับการวางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนบริษัทในอนาคต  

การเข้ารับรางวัลในระดับอาเซียน 

ผมขอเริ่มจากรางวัลระดับอาเซียนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งองค์กร ที่มุ่งมั่นปรับปรุงบริษัทเชิงบูรณาการ ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และยึดหลักธรรมภิบาลที่ดี ท าให้บริษัทได้รับ  

1. รางวัลประเภทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียน ที่มอบให้กับธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านภาพรวมผลก าไร ทาง
เศรษฐกิจ และส่งเสริมกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลลัพธ์คือการที่บริษัทได้รับรางวัล Kaizen 
เหรียญทอง และเหรียญเงินในปีท่ีผ่านมา 

2. รางวัลส าหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยบริษัทร่วมกับพันธมิตรทั้งในแวดวง
มหาวิทยาลัย และสถาบันส่งเสริมทักษะต่างๆ โดยปลูกฝังแนวความคิดด้านนวัตกรรม ด้านการเป็นผู้น า เพื่อให้พนักงานสามารถ
เติบโตพร้อมกับองค์กร และ  

3.  รางวัลส าหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีโครงการในการพัฒนาชุมชน และสร้างงาน
ให้กับคนในพื้นที่ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม การต่อต้านคอรัปช่ัน การเคารพสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การดูแลสิ่งแวดล้อม 

การรักษาความเป็นที่หนึ่งด้านอัตราการเติบโตของยอดขาย และการสร้างผลก าไรสูงสุเป็นประวัติการณ์ 

จากการทุ่มเทในการด าเนินงานท าให้ PTG สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ในปี 2562 โดย PTG ยังคงเป็นที่
หนึ่งด้านการเติบโตในอุตสาหกรรมน้ ามัน จากปริมาณการขายน้ ามันรวมอยู่ที่ 4,681 ล้านลิตร เติบโตขึ้น 19.4% และยังสามารถ
ครองต าแหน่งการเป็นเบอร์ 2 ของส่วนแบ่งทางการตลาดน้ ามันท่ีจ าหน่ายผ่านสถานีบรกิาร อยู่ท่ี 15.6% โดยมีสถานีบริการ 2,027 
สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ค่าการตลาดในธุรกิจสถานีบริการน้ ามนัได้ปรบัตัวเข้าสูภ่าวะปกต ิรวมถึงก าไร และส่วนแบ่งก าไร
จากธุรกิจ Non-Oil ที่ PTG ได้เข้าไปลงทุนร่วม ได้เริ่มสร้างผลตอบแทนให้ PTG มากขึ้น ท าให้ในปี 2562 PTG มี EBITDA อยู่ที่ 
5,269 ล้านบาท สูงขึ้น 50.2% จากปีที่แล้ว ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และมีก าไรสุทธิ อยู่ที่ 1,563 ล้านบาท สูงขึ้น 150.7% 
จากปีท่ีแล้ว  

การขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา PTG เชื่อมั่นในการเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรอย่างยั่งยืน และด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามหลักบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี โดยนอกจากการรักษามาตรฐาน และการเติบโตของธุรกิจปัจจุบันแล้ว หนึ่งในหลายธุรกิจที่จะขับเคลื่อนองค์กร ในปี 
2563 คือ โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย (Palm Complex) ที่สามารถเริ่มเดินเครื่องได้เต็มก าลัง
การผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทันกับการรองรับมาตรฐานใหม่และการประกาศใช้ผลิตภัณฑ์น้ ามันดีเซล B10 ของรัฐบาล 
นอกจากน้ี PTG ยังก่อตั้งส่วนงาน Innovation เพื่อค้นหารูปแบบการท าธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดจากการบูรณาการเครือข่าย
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ของเราและพันธมิตร เพื่อมุ่งสร้างความไว้วางใจในแบรนด์ สร้างความสะดวกสบาย และสามารถเติมเต็มความสุขให้กับผู้บริโภคได้ 
และท้ายท่ีสุดจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นที่ 1 ในใจคนไทยท้ังประเทศ 

ในโอกาสนี้ องค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง หากขาดความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานทุกคน 
ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น และพร้อม
ที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเป็นองค์กรที่ท างานเชิงบูรณาการ และบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความ
ไว้วางใจ และร่วมกันสนับสนุนการด าเนินงาน ท าให้ PTG เติบโตอย่างต่อเนื่อง PTG ขอให้ค ามั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และทีมงานทุกคนจะใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และเป็นมือ
อาชีพ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

 

 

พลต ารวจเอก 

 

             (สุนทร ซ้ายขวัญ)  
        ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์           
พิทยพงษ์พัชร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ และ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท าตามแนวทางและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน
บัญชี เพื่อท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล ปรากฎดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครั้งท่ีเข้าประชุม / จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม 
1. นายสุพจน์  พิทยพงษ์พัชร์ 13 / 13 
2. รศ. ดร. วันชัย  รัตนวงษ์ 12 / 13 
3. ดร. วุฒิชัย  ดวงรัตน์ 13 / 13 

 
สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการจัดท างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อมูลรายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน เช่น 
รายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ตลอดจนได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างอิสระเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฎิบัติ
หน้าท่ี และข้อมูลที่มีความส าคัญในการจัดท างบการเงิน 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้หารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับข้อสังเกตในรายงาน ตลอดจนสอบทานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมุ่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบอย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง ได้มีการหารือกับ
ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเหมาะสมของการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เป็น
ต้น และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) 
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 การก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้ง มีการประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ   
เข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือกันอย่างอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการ
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ตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น อีกทั้ง เป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีและกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนก ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 

 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระท ากับ
บุคคลภายนอก โดยได้สอบถามและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัท กระบวนการติดตามและปัญหาอุปสรรค 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยพิจารณาถึงมูลค่ารายการ เหตุผลและความ
จ าเป็นของการท ารายการ ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆ เพื่อให้การท า
รายการเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย 

 การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ได้มีการ
ประชุมหารือกับผู้สอบสอบบัญชีในทุกๆ ไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อสังเกตที่ผู้สอบบัญชีพบจากการสอบทานงบ
การเงิน 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และความเป็นอิสระอย่างพอเพียงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดและการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท 

               (นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์) 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และก าหนดให้มีกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการงานประจ าวัน ซึ่งน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ รวมถึงป้องกัน
และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จ านวน 4 คน ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แก่  

  1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
  2. นายรังสรรค์ พวงปราง  กรรมการบริหารความเสี่ยง   
  3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  4. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75 
เพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ 

 2. พิจารณา และให้ความเห็นในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากบริบทองค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
ก าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร  

 3. พิจารณา และให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และได้รับการต่ออายุรับรองเข้าเป็น 
“สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) 

 4. พิจารณา และให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) 

 5. พิจารณา และให้ความเห็นต่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดย
ได้ติดตามงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสนับสนุนให้บริษัท มีการเตรียมความพร้อมในการทบทวนและทดสอบ
แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อให้มั่่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ บริษัทจะสามารถกลับมาด าเนิน
ธุรกิจภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ อง และมีการ
ประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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7. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสอบทาน
รายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพ่ิมการติดตามความเสี่ยงท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร  

 8. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบั
ที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้
เกิดความเช่ือมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก าหนดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ อันจะส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถขององค์กรในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทตั้งไว้ 

          

        (นายพิทักษ์ รัชกิจประการ)   
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มุ่งมั่นให้บริษัท ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีจริยธรรม และคุณธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน  
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กร CTIC ให้เกิดการปฏิบัติจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร  

ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติสากล อันจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและ
ถูกต้องกับ ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน/ ลูกค้า/ คู่ค้า/ หน่วยงานราชการ รวมทั้ง สถาบันการเงิน อีกทั้งสามารถสนับสนุนให้บริษัทเติบโต
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน 

ในปี 2562 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ
เสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง ซึ่ง
กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ จ านวน 3 คน ได้แก่  

  1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์   ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ     
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์       กรรมการก ากับดูแลกิจการ      
  3. นายไกรรวี ศิริกุล   กรรมการก ากับดูแลกิจการ  

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีประเด็นที่
เป็นสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการให้มีการก าหนดและทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการ ดังน้ี 

1. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับแก้ไขครั้งที่ 09 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเหมาะสมกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท  

2. ทบทวนและปรับปรุง “นโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า” โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อสนับสนุน
ให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน  

3. ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการปฏิบัติตามการติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดการกรณีที่ฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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4. พิจารณาผลการประเมินโครงการผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2562 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) พัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และ
ข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5. พิจารณาและอนุมัติให้มีการรวมรายงานแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ไว้เป็นรายงานเดียวกัน (One Report) เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของทั้ง 2 รายงานที่มีสาระส าคัญใกล้เคียงกันให้เหลือเพียงแบบเดียว โดยน ามาใช้ในการยื่นรายงานประจ าปี 2563 ที่
ครบก าหนดส่งในปี 2564 เป็นต้นไป 

2. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 

1. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. พิจารณาและทบทวนประเด็นที่มีความส าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสะท้อนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กรด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าของ
องค์กร  

3. พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้จัดท ารายงานความยั่งยืน ให้สอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐานของ Global 
Reporting Initiative (GRI) และความสอดคล้องเบื้องต้นของการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

3. การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

1. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจ าทุกปี โดยทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

2. ก าหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และกระบวนการด าเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรอื
ข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้ง รับทราบความคืบหน้าและสรุปผลการพิจารณาเรื่อง
เบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Whistle Blowing ทุกไตรมาส  

 3. จัดให้มีการฝึกอบรม “หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ” ให้กับพนักงานและ
ผู้บริหารของ กลุ่มบริษัท จ านวน 12 ครั้ง และจัดอบรมหลักสูตร Enhance Value with Corporate Governance & Risk 
Management โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการก ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ     

4. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า เกิด
การปฏิบัติตามในวงกว้าง และน านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทไปปฏิบัติ     
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ในปี 2562 บริษัท ได้ผลประเมินในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. บริษัทได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2560 – 2562) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director 
หรือ IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้รับการจัดอันดับคะแนนให้อยู่ใน Top Quartile 
ตามกลุ่ม Market Cap (>10,000 MB) 

3. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(Thai Investors Association: TIA) โดยได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 100 

4. บริษัทได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ประจ าปี 2562 ที่มอบ
ให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์   

5. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 
2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) 

 6. บริษัทได้รับเกียรติบัตรจากการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาคเอกชน (ITA) ประจ าปี 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

7. บริษัทได้รับรางวัล ASEAN Business Awards ประจ าปี 2562 จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทธุรกิจพลังงาน
ขนาดใหญ่ระดับอาเซียน หรือ The winner under the category of 17 Priority Integration Sectors: Energy (Large-Tier) 
รางวัลส าหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ The Country Winner, Skills Development (Large-
Tier) และรางวัลส าหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่ งยืน หรือ The Country Winner, Sustainable Social 
Enterprise (Large-Tier) 

 

               (นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์) 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร จ านวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุท่ี
จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจัดท าตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ 
(Skills Matrix) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีบริษัทก าหนดไว้ 
เข้าท าหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าการ
เลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยกันเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ และไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายไกรรวี ศิริกุล    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

โดยมี นางสาวปัทมา อัศวขจรสกลุ ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง เพื่อพิจารณา และกลั่นกรองรายละเอียด
ต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย หลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหา วิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะขององค์กร ให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน         ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดให้เข้ารับ
ต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
ผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย      
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว  

 2. พิจารณากลั่นกรองนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่กรรมการผู้จดัการ และต าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว      โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี 
ผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นท่ีอยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง
กัน รวมทั้งข้อมูลการส ารวจค่าตอบแทนของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
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3. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่ าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างส าหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
อนุมัติ 

 4. ก าหนดแนวทางด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว และผู้อ านวยการ   

 5. พิจารณากลั่นกรองแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับ
ต าแหน่งดังกล่าว ท้ังรายคณะ และรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่าง และแนวปฏิบัติของบริษัทต่างๆ 

 6. พิจารณากลั่นกรองแผนการอบรมและพัฒนากรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่กรรมการ
ผู้จัดการ หรือต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จะน าธุรกิจไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ส าเร็จ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีสถาบันช้ันน าจากองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ เช่น 
หลักสูตร Disruptive and Design Thinking เป็นต้น 

 7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเข้ารับ              

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 

ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561     

 

 

 
     (ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
       บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ในตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อรับทราบถึงผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายจัดการ รวมทั้งพิจารณาลงมติ ทบทวน และก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี กรอบการจัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณ นโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัท พร้อมทั้งก ากับดูแลให้นโยบายในภาพรวมให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริหารยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และทิศทางของการลงทุนในทางธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของบริษัท รวมทั้งรับทราบถึงความคืบหน้าของการด าเนินงานตามโครงการพิเศษ พิจารณาลงมติเกี่ยวกับการท า
นิติกรรมสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัติ นอกจากนั้น ยังได้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญา รวมทั้งยังได้รับ
ทราบถึงการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของพนักงานอาวุโสระดับ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว พร้อมท้ังยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อที่จะตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
 
 
 
 
 

         (นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช) 
ประธานกรรมการบริหาร 

     บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 
 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

