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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

PTG มุ่งมั่นและทุ่มเทในการเป็นผู้น าด้านการบริการครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มของ
ลูกค้ามากขึ้น เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ที่ดี การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยความมุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ควบคู่กับการสร้างเสริมสังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ท าให้ในปี 2563 ที่ผ่านมา PTG ได้รับคะแนนผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากการ
ประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) ซึ่งจัดท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน 

นอกจากนี้ PTG ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นประจ าปี 2563” จากสภาหอการค้าไทย รวมถึงการได้รบั
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 

 
บริษัทไม่เพียงแต่ได้รับรางวัลความส าเร็จในด้านการก ากับกิจการที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงรางวัลแห่งความส าเร็จในด้าน        
การบริหารด าเนินกิจการ โดยได้รับรางวัล สุดยอดสินค้าแห่งปี 2563 “Product of the Year Awards 2020” รางวัลที่ผ่านการ
คัดเลือกส ารวจและวิจัยตลาดตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ และคะแนนโหวตจากผู้บริโภค สู่การเป็นรางวัลมหาชนแห่งปีอย่าง
แท้จริง จ านวน 36 รางวัล ใน 14 ประเภทกลุ่มสินค้า โดยบริษัทได้รับรางวัลในกลุ่มพลังงานเละสาธารณูประโภคยอดเยี่ยมเห่งปี 
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สถานีน้ ามัน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นเป็นสถานีบริการน้ ามันท่ีเป็นผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร 
ด้วยการบริการที่ยอดเยี่ยมเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมสูงสุดทั่วไทย 
 
อีกทั้ง PTG มีนโยบายในการปลูกฝังวัฒนธรรม “วิถีแห่งPTG (PTG Way)” เพื่อเป็นหลักการ แนวความคิด และพื้นฐานในการ
ขับเคลื่อนพฤติกรรมการท างานของคนในองค์กรสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยPTG มีค่านิยม (Values) 4 ประการ ดังน้ี  

1. Customer Service  
การแสดงออกถึงความพยายามที่จะรับฟังและเข้าใจลูกค้า (ท้ังภายในและภายนอกองค์กร) การรับรู้ถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้ารวมทั้งความพยายามที่จะตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. Team Work   
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการท างาน      
การแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม 
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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 รายละเอียด “ทิศทางพัฒนากิจการ” สามารถอ่านเพิ่มเติมในหน้า 12 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2563 

 บริษัทเข้ารับ 6 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในงาน Thailand Kaizen Award 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยได้รับ 2 รางวัล Bronze Awards 3 รางวัล 
Silver Awards และเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากทีมไทบ้าน 4.0 โดยในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ที่
บริษัทได้รับรางวัลจากงาน Thailand Kaizen Award ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความส าเร็จ ในการคิดค้นนวัตกรรม แนวคิด    
ในการพัฒนากระบวนการการท างานภายในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทั กษะกระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล “สุดยอดสินค้าแห่งปี 2563” ในประเภทสินค้าและบริการ กลุ่มธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สถานีบริการน้ ามัน ซึ่งจัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงถึง บริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละมิติ โดย
ภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จ านวน 36 รางวัล ใน 14 ประเภทกลุ่มสินค้า โดยมี คุณชวน 
หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้  

 บริษัทได้รับรางวัลในงาน SET Awards 2563 จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding 
Investor Relations Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด (Market 
Capitalization) ระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท โดยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด าเนิน
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และได้รับคัดเลือกอยู่ในรายช่ือ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน 
(Environmental, Social and Governance: ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จ านวน 2 บริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 1. บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) การให้บริการโอนเงินด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money Transfer) การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment 
Facilitating) และการให้บริการรับช าระเงินแทน (Bill Payment) มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
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2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% และใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการจัดตัง้ 
2. บริษัท แมกซ์โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ออก หรือผู้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
หรือผู้ขายสินค้า หรือบริการเชิงพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 
100 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.96% และใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการจัดตั้ง 

 บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด (“SIAM AUTOBACS”) ซึ่งประกอบกิจการศูนย์บริการ
และซ่อมบ ารุงส าหรับรถยนต์ โดยเป็นการซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นของ SIAM AUTOBACS จ านวน 6,500,003 หุ้น ท าให้
บริษัทถือหุ้นใน SIAM AUTOBACS จากเดิมจ านวน 6,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 38.26% ของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
เป็นจ านวน 13,000,003 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 76.52% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุน
หมุนเวียนภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าหลังจากที่ได้ลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้แล้วบริษัทจะสามารถก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 

 บริษัทท าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด จ านวน 2,000 ล้านบาท โดยชุดแรก เป็นหุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท อายุ 
3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 และชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.59 โดยจุดประสงค์เพื่อช าระคืนเงินกู้และหุ้นกู้เดิม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 บริษัทเปิดตัวบริการ “สดใหม่ ดิลิเวอรี่” หรือ “Max Service” บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง ภายในรัศมีไม่เกิน 10 
กิโลเมตร จากสถานีบริการน้ ามัน PT ที่ใกล้ที่สุด โดยให้บริการส่งน้ ามันฉุกเฉินในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และต่างจังหวัด สามารถจัดส่งน้ ามันให้ลูกค้าได้ครั้งละ 4 ลิตร โดยมีค่าบริการจัดส่งครั้งละ 100 บาท หรือครั้งละ 100 
คะแนน ส าหรับสมาชิกบัตร PT Max Card นอกจากนี้ ยังบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไปบนท้องถนน 24 ช่ัวโมง โดยไม่
จ ากัดจ านวนครั้ง ซึ่งได้แก่ บริการยก-ลากรถฉุกเฉิน บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านแบตเตอรี่ บริการซ่อมรถ (กรณีที่
สามารถซ่อมได้ทันที) บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกุญแจหรือยางรถยนต์ บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ และบริการ
ประสานงานจัดการน ารถเข้าศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น โดยจะคิดอัตราค่าบริการตามจริง โดยลูกค้าสามารถติดต่อรับ
บริการได้ที่เบอร์ 1614 กด 2 ทั้งนี้ พีทีจียังคงพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การให้บริการลูกค้า
ได้ตรงความต้องการและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 

 บริษัทได้เริ่มด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายแก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือน เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก๊ส LPG อย่างครบ
วงจรมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเข้ามาตอบสนองการให้บริการแก๊ส LPG ครัวเรือนให้ตรงความต้องการของลูกค้า 
และช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ใช้บริการที่เคยประสบจากการใช้บริการที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้พีทีจีได้เริ่ม ขยายสาขาการให้บริการ
จ าหน่าย LPG ส าหรับครัวเรือนในสถานีบริการน้ ามัน PT ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงมีแผนขยายการ
ให้บริการไปยังภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ พีทีจียังคงไม่หยุดคัดสรรการให้บริการที่จะเช่ือมต่อการใช้ชีวิตของลูกค้าได้
อย่างครบวงจรต่อไป 

 
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 
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 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
เพียงแต่ให้บริการภายใต้ธุรกิจในเครือบริษัทเท่าน้ัน 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 ยังสามารถถอนเงิน
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จากบัตรกรุงศรี เดบิต/เอทีเอ็ม รวมถึงบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี เหมือนท าธุรกรรมผ่าน ATM เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้กับลูกค้าในสถานีบริการน้ 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 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานีบริการได้ อย่างรวดเร็ว และ
แม่นย ามากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน จัดโดย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆมิติ ทั้ง 
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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
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 
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1.3 การประกอบธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่  

1. ธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 

2. ธุรกิจจ าหน่ายแก๊ส LPG 

3. ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้า โดยเป็นกิจการขนส่งน้ าเช้ือเพลิงส าหรับสถานีบริการน้ ามัน PT และการ
บริหารสินค้าคงคลัง 

4. ธุรกิจพลังงานทดแทนและ ธุรกิจผลิตจ าหน่ายไบโอดีเซลและน้ ามันปาล์มบริโภค  

5. ธุรกิจระบบการบริหารและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ 

6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

7. ธุรกิจให้ศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์ 

8. ธุรกิจการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

 
 

กลุ่มธุรกิจน ำ้มัน

เชื้อเพลิง และธุรกิจค้ำ

ปลีก

กลุ่มธุรกิจจ ำหน่ำย

แก๊ส LPG

กลุ่มธุรกิจบริหำรและ

จดักำรระบบ

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดืม่

และอำหำร

กลุ่มธุรกิจ Auto Care 

Services

กลุ่มธุรกิจ บริกำรเงิน

อิเล็กทรอนิกส ์

(e-Money)

บริษัท ปิโตรเลียม

ไทยคอรป์อเรช่ัน 

จ ำกัด (PTC)

(99.99%)

บริษัท พรีะมิด ออยล ์

จ ำกัด (PMO)

(99.98%)

บริษัท บพีทีจี ีจ ำกัด 

(BPTG)

(59.99%)

บริษัท แอตลำส เอ็น

เนอยี จ ำกัด (ATL)

(99.99%)

บริษัท พทีจี ีกรีน เอ็น

เนอยี จ ำกัด (PTGGE)

 (99.99%)

บริษัท พพีพี ีกรีน 

คอมเพล็กซ ์จ ำกัด 

(PPP) (40.00%)

บริษัท เอ็มไพร ์

เซอรวิ์ส โซลูช่ัน จ ำกัด 

(ESS) (60.00%)

บริษัท กำแฟพนัธุไ์ทย 

จ ำกัด (PUN)

(99.99%)

บริษัท สยำม 

ออโตแ้บคส ์จ ำกัด 

(SAB) (76.52%)

บริษัท แมกซ ์กำรด์ 

จ ำกัด 

(MAX) (99.99%)

บริษัท เอ็มไพร ์ออยล์

 จ ำกัด (EPO) 

(99.98%)

บริษัท เอเวอรเ์รสต ์

ออยล ์จ ำกัด (EVO) 

(99.98%)

บริษัท โอลิมปัส ออยล์

 จ ำกัด (OLP)

(99.99%)

บริษัท อินโนเทค กรีน

เอ็นเนอยี จ ำกัด (IGE)

 (99.99%)

บริษัท อำม่ำ มำรีน 

จ ำกัด (มหำชน) (AMA) 

(24.00%)

บริษัท ขนส่งน ำ้มัน

ทำงทอ่ จ ำกัด (FPT)

(9.55%)

บริษัท อินโนลิเจนท ์

ออโตเมช่ัน จ ำกัด 

(INA) (59.99%)

บริษัท จ ีเอฟ เอ 

คอรป์อเรช่ัน 

(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 

(GFA) (99.99%)

บริษัท สำมมิตร พทีจีี

โปรทรัค โซลูชัน 

เซ็นเตอร ์จ ำกัด 

(PTSC) (40.00%)

บริษัท แมกซ ์โซลูช่ัน 

เซอรวิ์ส

 จ ำกัด (MSS) (99.96%)

บริษัท แอนดสี ออยล์

 จ ำกัด (AND)

(99.97%)

บริษัท แอลไพน ์ออยล์

 จ ำกัด (APO)

(99.97%)

บริษัท พลังงำนพฒันำ

 5 จ ำกัด (PP5) 

(51.00%)

บริษัท จติรมำส 

แคเทอร่ิง จ ำกัด (JTC) 

(99.99%)

                              
         PTG)

กลุ่มธุรกิจพลังงำน

ทดแทน
กลุ่มธุรกิจขนส่ง

บริษัท พีทจี ี

โลจสิตกิส ์จ ำกัด 

(PTGLG) (99.99%)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม 
 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

กลุ่มธุรกจิค้าส่งและค้าปลีกน้ ามนัเชื้อเพลิง 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด 
(มหาชน) (PTG) 
 

 ธุรกิจค้าส่งน้ ามันใหส้ถานีบริการน้ ามันที่บริษัทในเครือเป็นผู้บรหิารงาน 
(สถานีบริการน้ ามันประเภท COCO) 

 ธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ 
 - ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษทัเพ่ือจ าหน่ายภายในสถานีบริการน้ ามันที่
ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท เป็นผู้บรหิาร (สถานีบริการน้ ามันประเภท 
DODO) 
   - ผู้ค้าน้ ามันรายอื่น 
   - ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทีต่้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนนิธุรกิจ 

 ธุรกิจการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

- 

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 บีพีทีจี จ ากัด  
(BPTG) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 59.99% 

กลุ่มธุรกจิจ าหน่ายแก๊ส LPG 

บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 
(OLP) 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 

99.99% 
(ถือหุ้นผ่าน

บริษัท แอตลาส  
เอ็นเนอย ีจ ากัด) 

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอย ี
จ ากัด (ATL) 
 

 ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 99.99% 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

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 

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% 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

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 

76.52% 

บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค 
โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(PTSC) 

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

40.00% 

กลุ่มธุรกจิบริการเงินอิเล็กทรอนกิส ์

บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากดั 
(MAX) 

 ประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) การ
ให้บริการโอนเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money Transfer) การ
ให้บริการสนับสนุนบริการแกผู่้รับบัตร (Payment Facilitating) และการ
ให้บริการรับช าระแทน (Bill Payment) 

99.99% 

บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส 
จ ากัด 
(MSS) 

 ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนบริการแกผู่้ออกหรือผูร้ับบัตรอิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือผู้ขายสินค้าหรือบริการเขิงพาณิชย ์ 99.96% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)    บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 12 

1.4 ทิศทางการพัฒนากิจการ 

ปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ยากล าบากส าหรับประเทศไทยและทั่วโลก จากการระบาดของโรค COVID-19 ท าให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิต และผลกระทบอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจจากการปิดประเทศเพื่อลดการระบาดของไวรัสดังกล่าว ซึ่งเป็นผลท า
ให้หลายบริษัทต้องปิดตัวลง ผู้คนนับล้านต้องตกงาน และอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก ในส่วนบริษัทท่ียังด าเนินกิจการอยู่ก็
ต้องพบกับความยากล าบากจากผลกระทบดังกล่าว 

ทั้งนี้ การระบาดของโรค COVID-19 เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและธุรกิจของเราในยุค VUCA หรือ โลกในยุค
แห่งความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ 
(Ambiguity) ซึ่งท าให้ทุกคนต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันต่อสถานการณ์ หากไม่สามารถปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงได้ก็จะถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 

ด้วยความตระหนักในสิ่งเหล่านี้ และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร PTG ที่ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท าให้บริษัท
ได้ก าหนดกลยุทธ์ใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของคนไทยเท่านั้น แต่ยังเพื่อช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ “อยู่ดีมีสุข” และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย 

โดยวิสัยทัศน์ใหม่ของ PTG ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การปฎิรูปเพื่อเอาชนะใจลูกค้า เป็นการสร้างความใกล้ชิดกับ
ลูกค้าผ่านเทคโนโลยี และการบริการที่เหนือความคาดหมายผ่านช่องทางที่หลากหลายภายใต้กลุ่มบริษัท PTG Energy เพื่อ
ตอบสนองการใช้ชีวิตที่ลูกค้าต้องการ กลยุทธ์ที่สองคือ การปฎิรูปชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงการ
สร้างโอกาสในการท างานผ่านการขยายสาขา หรือการสร้างธุรกิจใหม่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงานที่ยั่งยืนและช่วย
พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ประการที่สามคือ การปฎิรูปชุมชนไปสู่การเข้าถึงความสะดวกสบาย หมายถึง 
PTG ขอเป็นศูนย์กลางในเชื่อมโยงชุมชนในท้องถิ่น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของ PTG เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องทางเศรษฐกิจในชุมชน ในขณะเดียวกันก็ช่วยท าให้เกิดการแบ่งปันความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของแต่ละภาคส่วน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับชุมชน กลยุทธ์ที่สี่คือ การปฎิรูปชุมชนให้ได้รับประสบการณ์และความสะดวกสบายที่
เหนือกว่า ซึ่งหมายถึงการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้า ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในบ้านของลูกค้าหรือในการเดินทาง โดยมุ่งเน้นการก าจัดความยุ่งยากและความรู้สึกไม่สบาย
ออกไปเพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและง่ายขึ้น 

นอกจาก 4 กลยุทธ์หลักแล้ว PTG ก าลังจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพที่มีช่ือเสียงซึ่งเคยเป็นผู้อ านวยการ
โครงการที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยใช้การมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราก าหนดอนาคตได้ด้วย
ความสามารถในการสร้าง และรักษาเนื้อหาท่ีมีคุณภาพสูงและเป็นตัวแทนของวิธีการในอนาคตเพื่อก าหนดกลยุทธ์ 3-5 ปี สิ่งน้ี
จะช่วยให้ทีมผู้บริหารของ PTG สามารถก าหนดกลยุทธ์แบบบูรณาการระหว่างหน่วยธุรกิจที่มีความหลากหลายของเราเพื่อ
รับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตและความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ และสร้างแผนที่ชัดเจนส าหรับการเติบในอนาคต
ของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ี
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1. การปฎิรูปเพื่อเอาชนะใจลูกค้า (บริการให้รู้จัก รู้ใจ และใกล้ชิดกับลูกค้า) 

ด้วยวัตถุประสงค์ของ PTG ที่ต้องการพัฒนาการบริการให้รู้จัก รู้ใจ และใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น PTG จึงมุ่งมั่นที่จะปฎิรูป
เพื่อเอาชนะใจลูกค้าด้วยการมอบคุณค่าและบริการที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของลูกค้าให้มากขึ้น ด้วยการ
ให้บริการที่รวดเร็วในสถานีบริการน้ ามัน และศึกษาความต้องการของลูกค้าผู้ถือบัตร PT Max Card กว่า 15 ล้านสมาชิก เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ PTG และพันธมิตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

หนึ่งในตัวอย่างของการริเริ่มการพัฒนาการให้บริการคือ โครงการ PT Service Master ซึ่งเราคัดเลือกพนักงานในสถานี
บริการน้ ามัน PT ทั่วประเทศไทย เพื่อรับการฝึกฝนหลักสูตรระดับนานาชาติ เพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริการ
ระดับ 7 ดาว ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาในหลากหลายด้านเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่รวดเรว็
และไร้รอยต่อ การน าเสนอสิทธิประโยชน์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า และการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุด 

บัตรสมาชิก PT Max Card ช่วยให้ PTG รู้จัก รู้ใจ และใกล้ชิดกับลูกค้าและช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยสิทธิประโยชน์ที่เราให้กับลูกค้าสมาชิกบัตร PT Max Card มีครอบคลุม ตั้งแต่สิทธิ
พิเศษจากร้านอาหารไปจนถึงธุรกิจประกันภัย ซึ่ง PTG มีพันธมิตรที่มีชื่อเสียงกว่า 100 รายที่เช่ือมต่อกับบัตร PT Max Card 
ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งมากกว่า 60% ของสมาชิกเข้าใช้บริการสถานีบริการและแลกรับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เป็นประจ า 

ด้วยความตั้งใจท่ีจะมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าผู้ถือบัตร ท าให้ PTG จึงได้เปิดตัวบัตร PT Max Card Prestige ใน
ปีนี้ ซึ่งสมาชิกท่ีจะได้รับบัตรนี้ คือสมาชิกบัตร PT Max Card ที่เติมน้ ามันหรือแก๊ส LPG เดือนละครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน และ
ใช้บริการร้านกาแฟพันธุ์ไทย คอฟฟี่เวิลด์ หรือร้านสะดวกซื้อ Max Mart อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยสิทธิพิเศษส าหรับ
ลูกค้าผู้ถือบัตร PT Max Card Prestige ประกอบด้วย วาฟเฟิลฟรี 1 ช้ิน จากคอฟฟี่เวิลด์ ส่วนลดน้ ามันเครื่อง PT Maxnitron 
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน เป็นต้น ท้ังนี้ PTG มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสิทธิพิเศษในการถือบัตรให้กับลูกค้าต่อไป 

 

การปฎิรูปเพื่อเอาชนะใจลกูคา้ 

การปฏิรูปชมุชนใหม้คีณุภาพชีวติและโอกาสที่ดีขึน้ 

การปฏิรูปชมุชนไปสูก่ารเช่ือมตอ่ที่ดีขึน้ 

การปฏิรูปชมุชนไปสูป่ระสบการณแ์ละความ
สะดวกสบายที่เหนือกวา่ 

สรา้งคณุภาพชีวติ ความเป็นอยูแ่ละ
ความพงึพอใจใหล้กูคา้ “อยูด่มีีสขุ” 
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2. การปฏิรูปชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้น 

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานส าหรับยานพาหนะและผู้คน โดย PTG มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้น ด้วยความมุ่งหวังทีจะบริการลูกค้าได้ดีขึ้น เช่น การบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค 
COVID-19 และการสร้างงานในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ 

นับตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบคือผู้ขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ที่มีรายได้
ลดลงอย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้จากมาตรการจ ากัดการเดินทางและ
การบินระหว่างประเทศ และการเดินทางในประเทศท่ีก็ลดลงด้วยจากมาตรการจ ากัดการเดินทางของรัฐบาลไทย 

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ PTG จึงริเริ่มโครงการ “PT LPG เพื่อแท็กซี่สู้วิกฤต” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขับรถ
แท็กซี่ในเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน โดยโครงการนี้มอบคูปองส่วนลดค่าน้ ามัน แก๊ส LPG น้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ แก๊ส
หุงต้ม มูลค่ารวม 1,100 บาท มอบให้กับผู้ขับรถแท็กซี่จ านวน 10,000 คัน ทั่วกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้รถแท็กซี่
สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ PTG จึงได้จัดท าแคมเปญส าหรับลูกค้าที่ใช้บริการรถแท็กซี่ที่มีเครื่องหมาย “PT Taxi Reward” 
จะได้รับคะแนน PT Max Card 20 คะแนน และลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนสมัครบัตร PT Max Card ผ่านรถแท็กซี่ที่มี
เครื่องหมายดังกล่าวจะได้รับ 100 คะแนน นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความเช่ือมันให้ลูกค้าแท็กซี่ โดย PTG ให้บริการฉีดพ่นฆ่า
เชื้อ COVID-19 ฟรี ที่สถานีบริการ PT ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

อีกหนึ่งตัวอย่างการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและโอกาส คือการที่ PTG ขยายสถานีบริการ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร้าน
สะดวกซื้อ Max Mart หลายร้อยแห่งในพื้นที่ชนบทและในเมืองต่อปี ช่วยสร้างงานและอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นหลายพัน
ต าแหน่งต่อปี ตั้งแต่พนักงานประจ าสถานีบริการ แคชเชียร์ พนักงานท าความสะอาด และพนักงานประจ าร้านกาแฟและร้าน
สะดวกซื้อ ซึ่งช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท่ัวประเทศ 

3. การปฏิรูปชุมชนไปสู่การเชื่อมต่อท่ีดีขึ้น 

PTG มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งจะเป็นช่องทางส าหรับลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และทักษะความรู้ภายใต้ระบบนิเวศของเรา  

ด้วยการขยายสถานีบริการ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านสะดวกซื้อ Max Mart หลายร้อยแห่งในพ้ืนที่ชุมชนและในเมืองในแต่
ละปี เราท าหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางในการจัดหาช่องทางให้ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นได้จ าหน่ายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า 
ตัวอย่างเช่น ร้านค้าท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดสามารถเปิดร้านในสถานีบริการ PT ด้วยค่าเช่าที่เหมาะสม สร้างประสบการณ์ใน
การใช้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย 

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นที่อร่อย มีคุณภาพ ยังถูกน ามาคัดสรร เพื่อจ าหน่ายผ่านร้านกาแฟพันธุ์ไทยและรา้นสะดวกซือ้ 
Max Mart เช่น เค้กสูตรเฉพาะที่กาแฟพันธุ์ไทย อาหารหรือของฝากเฉพาะของจังหวัดต่ างๆ และสินค้า OTOP ในช้ันวาง
จ าหน่ายเฉพาะของร้านสะดวกซื้อ Max Mart 

ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทั่วประเทศยังเป็นจุดนัดพบส าหรับลูกค้า ทั้งในการท างานระดมความคิด การประชุม และการนัดพบทาง
ธุรกิจในท้องถิ่น ด้วยบรรยากาศท่ีผ่อนคลายเป็นกันเอง พร้อมกับให้บริการกาแฟที่ชงและเสิร์ฟโดยบาริสต้าที่ผ่านการฝึกอบรม
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ของเรา ทั้งนี้ PTG อยู่ระหว่างพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่ตรงกับความต้องการส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั้งผ่านทางหน้าร้านและทางออนไลน์ของเราได้สูงสุด 

4. การปฏิรูปชุมชนไปสู่ประสบการณ์และความสะดวกสบายที่เหนือกว่า 

จากการที่สังคมของเราพัฒนาอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่ท าให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านเพียง
ปลายนิ้วของเรา ท าให้ PTG ยังคงพัฒนาการให้บริการลูกค้าและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์และความ
สะดวกสบายที่เหนือกว่าในขณะที่เราก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่า 

หนึ่งตัวอย่างของการสร้างประสบการณ์และความสะดวกสบายที่เหนือกว่า คือ โครงการที่ท าร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแพชช่ัน จ ากัด 
ผ่านวิธีการคิดเชิงออกแบบโดยทีมงานจากทั้ง ฟู้ดแพชช่ัน (บาร์บิคิว พลาซ่า) และ PTG ได้เปิดตัวโครงการ “Max Hub” ซึ่ง
ออกแบบมาเฉพาะส าหรับกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกให้ได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าภายใต้ Max Hub ซึ่งเราได้ออกแบบการ
ให้บริการลูกค้าจากข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้บริการอาหารและพื้นท่ีพักผ่อนที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแบบองค์
รวม 

อีกหนึ่งการให้บริการที่แตกต่างของ PTG ที่เปิดตัวในปีนี้คือ Max Service บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 
ช่ัวโมง ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากสถานีบริการ PT ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งให้บริการจัดส่งน้ ามันฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด ให้กับลูกค้าเป็นปริมาณ 4 ลิตรต่อครั้ง โดยมีค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท หรือสามารถใช้คะแนน PT Max Card 100 
คะแนน แทนค่าบริการ 

นอกจากนี้ ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนแบบไม่จ ากัดจ านวนครั้ง เช่น บริการลากรถฉุกเฉิน บริการช่วยเหลือ
แบตเตอรี่ฉุกเฉิน บริการซ่อมรถ (ในกรณีที่สามารถซ่อมได้ทันที) บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกุญแจหรือยาง บริการช่วยเหลือด้าน
อุบัติเหตุ และบริการประสานงานในการเคลื่อนย้ายรถไปยังศูนย์ซ่อมรถยนต์ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับบริการได้ที่ 1614 
โดยบริการใหม่นี้ช่วยการส่งมอบความสะดวกและความสบายใจให้กับลูกค้าของเรา ทั้งนี้ การให้บริการอื่นๆ ในอนาคตของเรา
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและจะช่วยตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ าวันของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมในรูปแบบองค์รวม
มากยิ่งข้ึน 
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2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 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 B7 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
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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 

นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ ามันมาตรา 10 โดยด 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 2563 ปริมาณน้ ามันที่บริษัทซื้อจากโรงกลั่นน้ ามันไทย
ออยล์ คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 65 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 

2,212 
2,785 3,301 

3,885 4,167 
351 

403 
426 

501 
574 

298 
189 

194 
295 

218 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2559 2560 2561 2562 2563

ล้ำนลิตร

ธุรกิจค้ำส่งน ้ำมันเชื อเพลิงให้กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

สถำนีบริกำรน ้ำมันประเภท DODO

สถำนีบริกำรน ้ำมันประเภท COCO

3,377 
2,861 

3,921 
4,681 4,959 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 18 
 

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 

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 6.20 

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 
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 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 

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 
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
ใช้ตราสัญญาลักษณ์ของผู้ประกอบการแสดงภายในสถานีบริการ 

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

จ านวนสถานีบริการน้ ามันแยกตามประเภทของสถานีบริการ 

 
ที่มา: บริษัท 
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จ านวนสถานีบริการน้ ามันแยกตามประเภท และตามที่ต้ังรายภาค 

สถานีบริการประเภท COCO 

พ้ืนที่ 
2563 2562 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. กรุงเทพและปริมณฑล 169 9.3 154 8.8 130 7.9 

2. ภาคเหนือ 367 20.3 359 20.5 337 20.6 
3. ภาคกลาง 116 6.4 110 6.3 100 6.1 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 547 30.3 540 30.9 526 32.1 
5. ภาคตะวันออก 176 9.7 163 9.3 149 9.1 

6. ภาคตะวันตก 228 12.6 219 12.5 200 12.2 
7. ภาคใต้ 205 11.3 203 11.6 196 12.0 

รวมท้ังหมด 1,808 100.0 1,748 100.0 1,638 100.0 
ที่มา: บริษัท 

สถานีบริการประเภท DODO 

พ้ืนที่ 
2563 2562 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. กรุงเทพและปริมณฑล 5 1.7 5 1.8 3 1.2 

2. ภาคเหนือ 67 23.4 72 25.8 58 23.7 
3. ภาคกลาง 16 5.6 15 5.4 10 4.1 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 98 34.3 88 31.5 84 34.3 
5. ภาคตะวันออก 26 9.1 26 9.3 20 8.1 
6. ภาคตะวันตก 33 11.5 35 12.6 34 13.9 
7. ภาคใต้ 41 14.3 38 13.6 36 14.7 

รวมท้ังหมด 286 100.0 279 100.0 245 100.0 
ที่มา: บริษัท 

 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 2559 ถึง ปี 2563 แสดงได้ ดังนี้ 
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ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

 

 2563 2562 2561 2560 2559 
ปริมาณ 

(ล้านลิตร) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

น้ ามันดีเซล           
สถานีบริการน้ ามัน 16,720.33 72.18 16,633.27 70.72 15,916.28 68.93 15,277.54 67.34 14,702.35 66.37 

ร้านค้าน้ ามัน ร้านค้า 1.69 0.01 2.17 0.01 - - - - - - 
การขนส่ง 640.41 2.76 704.21 2.99 617.25 2.67 514.57 2.27 520.71 2.35 

อุตสาหกรรม 926.61 4.00 1,132.87 4.82 1,208.32 5.23 1,329.30 5.86 1,251.06 5.65 
การผลิตไฟฟ้า 2.24 0.01 6.00 0.03 7.74 0.03 57.00 0.25 50.68 0.23 
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

541.40 2.34 501.61 2.13 532.50 2.31 509.80 2.25 570.39 2.57 

อื่นๆ 1,295.16 5.59 1,273.37 5.41 1,687.16 7.31 1,921.54 8.47 1,742.74 7.87 

ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 10 

3,037.70 13.11 3,265.00 13.88 3,120.14 13.51 3,128.65 13.79 3,356.87 15.15 

ปริมาณรวมท้ังสิ้น 23,165.54 100.00 23,518.50 100.00 23,089.39 100.00 22,687.11 100.00 22,151.66 100.00 

น้ ามันเบนซิน           
สถานีบริการน้ ามัน 10,059.97 86.65 10,160.29 86.47 9,771.38 84.47 9,424.60 85.45 9,121.46 85.41 

การขนส่ง 18.20  0.16  18.93  0.16  24.58  0.22  21.16  0.19  29.55  0.28 
อุตสาหกรรม 21.99 0.19  31.74  0.27  36.23 0.33  77.37  0.70  43.87  0.41 

การผลิตไฟฟ้า - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.01  0.00  0.04  0.00 
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

35.86  0.31  42.56 0.36  41.74  0.37  44.07  0.40  46.12  0.43 

อื่นๆ 519.96 4.48 467.70 3.98  562.13  6.39  547.13  4.96  471.22  4.41 
ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ตามมาตรา 10 

953.67 8.21 1,029.46  8.76  898.32  8.23  915.17  8.30  967.03  9.06 

ปริมาณรวมท้ังสิ้น 11,609.65 100.00 11,750.68  100.0 11,334.38  100.0 11,029.51  100.0 10,679.29 100.0 
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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 9.89 ล้านคันในปี 2559 เป็น 11.65 ล้านคัน ในปี 
2563 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.18 ต่อปี ส าหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินมีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 
25.52 ล้านคันในปี 2559 เป็น 28.27 ล้านคัน ในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.59 ต่อปี ซึ่งจ านวน
รถที่จดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นเป็นเครื่องบ่งช้ีว่าธุรกิจสถานีบริการน้ ามันจะยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตจากกลุ่มลูกค้าที่น า
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาใช้บริการ 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเบนซนิและน้ ามันดีเซลทั่วประเทศผ่านทางสถานีบริการน้ ามนั  

  
ที่มา: กรมธุรกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

9.89 10.32 10.82 11.29 11.65 

25.52 26.12 26.97 27.75 28.27 
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สถานีบริการน้ ามันเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลที่มีสัดส่วนมากท่ีสุด สถานีบริการน้ ามันมีการ
จ าหน่ายน้ ามันดีเซลประมาณร้อยละ 72.62 ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลทั้งหมดในประเทศ และ มีการจ าหน่าย
น้ ามันเบนซินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 86.65 ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเบนซินทั้งหมดในประเทศ โดยอัตราการ
เติบโตเมื่อเทียบข้อมูล ปี 2562 และปี 2563 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลผา่นสถานีบรกิารน้ ามันมีอัตราการเตบิโตรอ้ย
ละ 0.93 และปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเบนซินผ่านสถานีบริการน้ ามันมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 1.00 

เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ จึงท าให้มีผู้ประกอบ การจ านวนมากสนใจท่ี
จะเข้ามาท าธุรกิจการจ าหน่ายน้ ามันทั้งการค้าส่งหรือค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงสามารถแบ่งออก
ได้เป็นหลายประเภทตั้งแต่ผู้ค้าน้ ามันรายย่อยที่เป็นเจ้าของสถานีของตนเอง ผู้ค้าน้ ามันขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มี
สถานีบริการน้ ามัน และผู้ค้าน้ ามันขนาดใหญ่ที่ด าเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิง ทั้งนี้ ผู้ค้าน้ 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) 

หน่วย: สถาน ี 2563 2562 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปตท. 1/ 2,225 7.6 2,147 7.4 2,035 7.2 
PTG 2/ 2,094 7.2 2,027 7.0 1,883 6.6 

บางจาก 1,233 4.2 1,201 4.1 1,175 4.2 
เอสโซ ่ 702 2.4 638 2.2 608 2.1 
เชลล ์ 556 1.9 538 1.8 517 1.8 

เชฟรอน 414 1.4 385 1.3 357 1.3 
ซัสโก้ 3/ 233 0.8 231 0.8 219 0.8 

อื่นๆ 21,814 74.5 21,971 75.4 21,544 76.0 
รวม 4/ 29,271 100.0 29,138 100.0 28,338 100.0 
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 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 

จ านวนสถานีบริการน้ ามันและแก๊สของประเทศไทย ณ สิ้นปี 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 29,271 สถานี ซึ่งเพิ่มขึ้น 933 สถานี 
จากปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี เนื่องจากสถานีบริการน้ ามันและแก๊สมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการ
ใช้น้ ามันและแก๊สในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทผู้ค้าปลีกน้ ามันในปัจจุบันได้ปรับปรุงรูปแบบและภาพลักษณ์สถานี
บริการน้ ามันให้ทันสมัย พร้อมทั้งมีธุรกิจเสริมไว้อ านวยความสะดวกและให้บริ การผู้บริโภคอย่างครบครัน เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สัดส่วนน้ ามันเชื้อเพลิงทีจ่ าหน่ายในประเทศไทยผ่านการค้าปลีกและค้าส่งโดยผู้ค้าน้ ามันที่มีสถานีบริการ 

 2563 2562 2561 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1) ปตท. 13,973.91 40.09 13,480.68 38.22 12,627.05 37.15 
2) บริษัท1/ 4,958.56 14.23 4,680.93 13.32 3,921.49 11.56 
3) บางจาก 4,478.36 12.85 4,883.38 13.85 4,432.18 13.04 

4) เอสโซ่ 4,468.04 12.82 4,465.39 12.66 4,770.72 14.04 
5) เชลล์ 3,545.00 10.17 3,897.48 11.05 3,868.97 11.38 

6) เชฟรอน 2,368.39 6.80 2,305.39 6.54 2,457.05 7.23 
7) ซัสโก้2/ 445.04 1.28 499.61 1.42 469.57 1.38 

8) อื่นๆ 615.02 1.76 1,039.50 2.95 1,431.70 4.21 
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และข้อมูลบริษัท 

หมายเหตุ :  1/รวมปริมาณการขายของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ทั้งหมด โดยบริษัทมีปริมาณการขายผ่านสถานีบริการน้ ามันเป็นสัดส่วน

มาก ถึง 94% ของปริมาณการขายทั้งหมด ในปี 2563 
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 65 มาจากการสั่งซื้อโดยตรงจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ ามันขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐาน และเป็นผู้
จ าหน่ายน้ ามันให้กับผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ภายในประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ ามันท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ประกอบกับ
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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 
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 บริษัทยังส่งเจ้าหน้าที่ส่ วน
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
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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 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนท่ีสถานีบริการน้ ามันนั้นตั้งอยู่ 

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 2563 บริษัทมีจ านวน Max Mart ทั้งหมด 220 สาขา บริษัทวางแผนขยาย
จ านวนร้านสะดวกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความครบวงจรของสถานีบริการ PT และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 การจัดหาและการจัดเก็บสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในร้านสะดวกซื้อ Max Mart 

บริษัทจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าหลัก (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 และเส้นทางขนส่งสินค้าที่รถขนส่งแต่ละคัน
รับผิดชอบ การสั่งซื้อสินค้าของร้านสะดวกซื้อแต่ละครั้งจึงมีรอบระยะเวลา (“รอบระยะเวลาสั่งซื้อสินค้า”) เท่ากับรอบ
ระยะเวลาขนส่งสินค้า  
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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 

 

 ช่องทางจ าหน่าย 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านสะดวกซ้ือ PT Mart และ Max Mart 
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 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตสนิค้าท่ีมีชื่อเสียง มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าเพื่อความ
ปลอดภัยของลูกค้า และเน้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ โดย
พิจารณาจากสถิติการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภท หากสินค้าใดไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย บริษัทจะปรับ
ลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
พื้นที่ บริษัทยังจัดให้มีการท าการตลาดร่วมกันระหว่างสถานีบริการน้ ามัน และร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ ามัน 
โดยให้ส่วนลด หรือสิทธิแลกซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อกับผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนดไว้ 

 

2. ธุรกิจแก๊ส LPG 

บริษัทด าเนินธุรกิจจ าหน่ายแก๊ส LPG ภายใต้ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด (“ATL”) และบริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 
(“OLP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยด าเนินธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ภายใต้สถานีบริการ PT ซึ่งเป็นการด าเนินงานผ่าน
สถานีบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริหารงานโดยบริษัท (Company Owned Company Operated หรือ “สถานี
บริการประเภท COCO”) ซึ่งด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของ OLP โดยบริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้
รถยนต์ติดตั้งแก๊สได้รับผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน  

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทเริ่มเข้ามาขยายธุรกิจการจ าหน่าย LPG ส าหรับภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การ
ด าเนินงานของ ATL โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการแก๊ส LPG ให้ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทเพ่ิมโรงบรรจุก๊าซ LPG และขยายร้านจ าหน่ายก๊าซ LPG บรรจุถัง ซึ่งปัจจุบันได้เปิดใช้โรง
บรรจุแล้ว 1 แห่ง และมีจุดให้บริการร้านจ าหน่ายก๊าซ LPG บรรจุถังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 99 สาขา และ
วางแผนการให้บริการไปยังภูมิภาคอื่นท่ัวประเทศ ทั้งนี้ PTG ยังคงไม่หยุดคัดสรรการให้บริการที่จะเชื่อมต่อการใช้ชีวิตของลูกค้า
ได้อย่างครบวงจรต่อไป 

 การจัดหาผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG 

บริษัทเป็นผู้ค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 โดยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG โดยตรงจากโรงกลั่นน้ ามันที่น่าเช่ือถือ มี
มาตรฐาน และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยบริษัทใช้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานให้จัดส่งแก๊สมายังโรง
บรรจุแก๊ส สถานีบริการแก๊ส LPG และร้านจ าหน่ายก๊าซ LPG บรรจุถังของบริษัทท่ัวประเทศ 

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG รถยนต์ผ่านสถานีบริการของบริษัทคือ กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ติดตั้งแก๊ส LPG 
ที่อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับสถานีบริการ ซึ่งได้แก่ 

1)  กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้า ซึ่งประกอบกิจการในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงกับสถานีบริการ หรือขนส่งสินค้าผ่านสถานีบริการเป็นประจ า 

2)  กลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันซึ่งพักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีบริการ 
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ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจค้าปลีก LPG ภาคครัวเรือนบริษัทคือ กลุ่มผู้ใช้ก๊าซหุงต้มในกิจกรรมภาคครัวเรือนหรือ
กลุ่มพาณิชย ์ซึ่งได้แก ่

1)  กลุ่มโรงบรรจุก๊าซ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนบรรจุก๊าซ LPG ลงถังบรรจุก๊าซเพื่อกระจาย
สินค้าให้กับร้านค้าก๊าซและจ าหน่ายก๊าซให้กับกลุ่มพาณิชย์ต่อไป 

2)  กลุ่มสถานีบริการก๊าซ LPG ส าหรับเพื่อใช้เป็นก๊าซหุงต้มในกิจกรรมภาคครัวเรือนที่บรรจุก๊าซในถึงบรรจุก๊าซ 
(Cylinder)  

3)  กลุ่มอุตสาหกรรม ส าหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีปริมาณการสั่งซื้อก๊าซเป็นจ านวนมาก 

โดยบริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายแก๊ส LPG ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างโครงข่ายลูกค้าของ
บริษัทให้มีความมั่นคง ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย รวมถึงบริการที่เป็นมาตรฐาน 

 ช่องทางจ าหน่าย 

ส าหรับ LPG ส าหรับรถยนต์ บริษัทลงทุนเพิ่มสถานีบริการแก๊ส LPG ประเภท COCO อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทาง
จ าหน่ายน้ ามันให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มสถานีบริการแก๊ส  LPG 
ประเภท COCO จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกับสถานีบริการน้ ามัน ทั้งนี้ บริษัทให้ความสนใจที่จะเช่าสถานีท่ีมี
ทั้งสถานีบริการน้ ามัน และแก๊ส LPG อยู่ในที่เดียวกัน และเป็นสถานีบริการที่เจ้าของสถานีไม่ประสงค์ที่จะด าเนินกิจการ
ต่อ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข และความต้องการของเจ้าของสินทรัพย์ เช่น ระยะเวลาการให้เช่า อัตราค่าเช่าสินทรัพย์ การ
ปรับขึ้นค่าเช่า เป็นต้น ประกอบกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการลงทุน  

ในส่วนของ LPG ภาคครัวเรือน และการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ 
การจ าหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และการจ าหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการ
จ าหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถัง
บรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้
ก๊าซ LPG ในปริมาณมาก ส่วนการจ าหน่ายในลักษณะของถังบรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG 
และจ าหน่ายต่อให้กับลูกค้าผ่านร้านค้าก๊าซ LPG บรรจุถัง 
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จ านวนสถานีบริการแก๊ส LPG แยกตามประเภทของสถานีบริการ และจ านวนร้านจ าหน่ายก๊าซ LPG บรรจุถัง 
 

 
ที่มา: บริษัท 
หมายเหตุ:  Gas shop หมายถึงร้านค้าแก๊สบรรจุก๊าซหุงต้มภายใต้แบรนด์ “พทีี” 

Stand Alone หมายถึงสถานีบริการแอลพีจีที่ตั้งอยู่เด่ียวๆ  

Mix หมายถึงสถานีบริการ 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 

 
 
 
 

27 50 77 108 125 31
36

48
75 81

99

0
50

100
150
200
250
300
350

2559 2560 2561 2562 2563

สถำนี

Gas shop Stand Alone Mix

 2563 2562 2561 2560 2559 
ปริมาณ 

(ล้านลิตร) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

สถานีบริการน้ ามัน 1,352.85 21.71  1,894.43   26.93   2,167.42   29.18   2,442.96  32.07  2,715.57  34.79 
ครัวเรือน 3,760.29 60.36  3,935.34   55.94   4,007.67   53.95   3,982.66  52.29  3,907.91  50.07 

อุตสาหกรรม 1,116.96 17.93  1,205.38   17.13  1,252.97   16.87   1,182.14  15.52 1,111.46 14.24 
อื่นๆ - - - - - -  9.05  0.12 69.63 0.89 

ปริมาณรวมท้ังสิ้น 6,230.10 100.00 7,035.15 100.00 7,428.07 100.00 7,616.81 100.00 7,804.58 100.00 
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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
ชุมชนเพือ่จ าหน่ายแก๊สให้กับผู้ใช้รถยนต์ในชุมชนนั้นๆ เป็นต้น 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทประกอบธุรกิจค้าแก๊ส LPG ภายใต้เครื่องหมาบการค้า “พีที” ซึ่งได้รับใบอนุญาติให้เป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้
สามารถจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้กับภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม โดยจัดจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ 
โรงบรรจุกแก๊ส และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันผลิตภณัฑ์ของผู้ค้ามาตรา 7 ในธุรกิจแก๊ส LPG มีคุณลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างไปยังกลยุทธ์ทางการตลาด และประสิทธิภาพการให้บริการ 
โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การสร้างเครือข่ายลูกค้าให้ครอบคลุม น าเสนอการให้บริการที่ตอบโจทย์สูงสุด 

บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ และสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกันกับสถานีบริการน้ ามัน เช่น การแจกน้ าดื่ม หรือสินค้าส่งเสริมการขายอื่นให้กับลูกค้าที่เติมแก๊สครบจ านวนท่ี
ก าหนด นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ได้ที่สถานีบริการแก๊ส LPG เพื่อสะสมแต้ม และแลก
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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 รวมถึงมี QR Code ตรวจสอบข้อมูลสถานะถังแก๊สแบบ real-time 
นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenergy.co.th) Call Center และโซเชียล
มีเดียซึ่งได้แก่ Facebook Page (www.facebook.com/ptstation) และ Line Official (PT Station) ในการสื่อสาร
ข้อมูลของบริษัท และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการตลาดกับลูกค้า และบุคคลทั่วไป 

ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ 

 
ที่มา: บริษัท 

 

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน  

บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน เนื่องจากบริษัทให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของการใช้พลังงาน และเพื่อต้องการปิด
ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนพลังงานจากปิโตรเลียมในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนยังเป็นการ
สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้ ามัน อ้อย และมันสัมปะหลัง รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐอีกด้วย โดยบริษัทได้ลงทุนในพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจพลังงานไบโอดีเซล และ
ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากขยะ 

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  
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ปัจจุบันโรงงานนี้ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเท่ากับ 0.52 ล้านลิตรต่อวัน1/ และผลิตน้ ามันพืชเพื่อการบริโภค 0.18 ล้านลิตรต่อวัน2/ 
โดยไบโอดีเซล B100 ที่ได้จะถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมในน้ ามันดีเซล ตามสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ปริมาณ
การใช้ไบโอดีเซลที่บริษัทต้องการใช้ในปี 2563 อยู่ที่ 0.90 – 1.00 ล้านลิตร ต่อวัน โดยบริษัทมีการวางแผนเพิ่มก าลังการผลิต
ของโรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไบโอดีเซลที่เพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตัวของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท 

ในส่วนของธุรกิจพลังงานเอทานอล และธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากขยะ นั้นอยู่ในระหว่างการศึกษาตลาด และความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการพลังงานของคนในประเทศ และเพื่อให้การลงทุนธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยค านึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน 

หมายเหตุ: 1/density ของน้ ามันไบโอดีเซล = 0.863 ล้านลิตร 

 2/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 
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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 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทเน้นการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการขนส่งน้ ามันของบริษัท โดยบริษัทก าหนดให้พนักงานขับรถมี
หน้าท่ีตรวจทานความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายน้ ามัน บริษัทมีการใช้ซีลน้ 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 
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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  

บริษัทจะเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะส าหรับการลงทุนแบรนด์คอฟฟ่ี เวิลด์ และแบรนด์อื่นๆ ดังกล่าว โดยพิจารณาจาก  

1) กลุ่มลูกค้า และจ านวนลูกค้าในพ้ืนท่ี  
2) ท าเลที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ห้างสรรพสินค้าช้ันน า และคอมมูนิตี้มอลล์   
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 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 2563 มีจ านวนทั้งหมด 274 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ ามันพีทีทั่วทุก
ภาคของประเทศ เพิ่มขึ้น 32 สาขา จากปี 2562 บริษัทยังคงมีแผนท่ีจะเพิ่มจ านวนสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยให้มากขึ้น
ทั้งในสถานีบริการน้ ามันพีที และนอกสถานีบริการน้ ามันพีที 

ในส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ GFA ในปี 2563 มีจ านวนทั้งหมด 60 สาขา โดยจะตั้งอยู่ใน
ห้างสรรพสินค้าช้ันน า และสนามบินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีการปิดสาขาภายใต้แบรนด์ GFA เนื่องจากผลกระทบ
ของมาตรการล็อคดาวน์เพ่ือลดการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจ านวนสาขา
ของ GFA ให้ครอบคลุมมากขึ้นท้ังในและต่างประเทศ 
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ที่มา: บริษัท 
หมายเหตุ: 1. บริษัทมกีารปรับการนับจ านวนสาขา GFA จากเดิมนับจ านวนสาขาตามแบรนด์แมจ้ะตั้งอยู่ในโลเคชั่นเดียวกัน โดยเปลีย่นมาเป็น

การเป็น 1 สาขาหากอยู่ในโลเคชั่นเดียวกัน 
 2. บริษัทมีการปิดสาขาครัวบ้านจิตร เพือ่ปรับปรุงรูปแบบธุรกจิให้ตอบสนองความสนองของลูกค้าให้ตรงมากยิ่งขึ้น 

 สภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
นอกบ้านของคนไทย โดยสถิติการบริโภคภาคครัวเรือนของประชากรไทยตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2563 (9 เดือนแรก) มี
รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

สถิติการบริโภคภาคครัวเรือนของประชากรในประเทศไทย (โดยใช้ดัชนีราคา ณ ปี 2554 เป็นปีฐาน) 
หน่วย: ล้านบาท 

ปี ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของ

ประชากร 

ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหาร ค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองด่ืมที่

ไม่มีแอลกอฮอล ์

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 
2563 (9 เดือนแรก) 4,346,016 625,108 173,132 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

53 
135 

198 242 274 
77

79
87 60

53

212

277
329 334

0
50

100
150
200
250
300
350

2559 2560 2561 2562 2563

ร้ำนกำแฟพันธุ์ไทย GFA



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 – หน้า 39 
 

การบริโภคภาคครัวเรือนภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนทุกปี โดยในปี 2554 มูลค่าการบริโภคภาคครัวเรือนเท่ากับ 
4,787,151 ล้านบาท และ ณ สิ้นสุดเดือน 9 ปี 2563 มีการบริโภคภาคครัวเรือนจะอยู่ที่ 4,346,016ล้านบาท จากข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

นอกจากการบริโภคโดยรวมของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นแล้ว การบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็มี
แนวโน้มพี่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดย ณ สิ้นสุดเดือน 9 ในปี 2563 มูลค่าการบริโภคอาหาร และการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่ใช่
แอลกอฮอล์จะเท่ากับ 625,108 ล้านบาท และ 173,132 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการประมาณการการบริโภคภาค
ครัวเรือนและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี 

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 
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จ านวนสาขา PRO TRUCK และ AUTOBACS 

 

8) ธุรกิจการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

ส าหรับธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money บริษัทได้ท าการจัดตั้ง บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด และ บริษัท 
แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมศักยภาพกาพของระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน 
PT Max Rewards ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลสมาชิกลูกค้าของผู้ใช้บริการและสินค้า ภายใต้การดูแลของบริษัทผ่านบัตร PT Max 
Card โดยพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ซึ่งรวบรวมสิทธิประโยชน์มากมายหลายประเภท ทั้งการสะสมคะแนนผ่านทุก
ยอดการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์มากมายหลายประเภท ทั้งหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดช้อปปิ้งและ
ท่องเที่ยว ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถแลกเป็นคะแนนสะสมระหว่างพาร์เทอร์กว่าอีก 100 ร้านค้าท่ีร่วมรายการ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัตร PT Max Card และแอปพลิเคชัน PT Max 
Rewards เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) เข้าไว้ด้วยกัน โดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้น าระบบ
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มบริษัทพลังงาน ตอบโจทย์การก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล 

โอกาสในการเติบโต 

การขยายตัวของจ านวนสมาชิกผู้ใช้งานบัตร PT Max Card และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
สร้างการเติบโตของธุรกิจการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยพัฒนาฐานข้อมูลในเชิงลึกและกว้างได้มากขึ้น สร้างความ
แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ น าไปสู่การขยายบริการ O2O โซลูช่ันอย่างเต็มรูปแบบ  

 

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

2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้  

โครงสร้างรายได้จากการขายและการบริการ 
และรายได้อื่น 

2563 2562 2561 

ธุรกิจ 
ด าเนินการ

โดย 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) ธุรกิจน้ ามันเช้ือเพลิง และ
ธุรกิจค้าปลีก 

       

1.1) ธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง        

 รายได้จากธุรกิจค้ า
ปลีกน้ ามันเ ช้ือเพลิง
ผ่ า น ส ถ า นี บ ริ ก า ร
น้ า มั น ข อ ง บ ริ ษั ท 
(COCO) 

PTC และ 
OLP 

84,915.81 80.8 97,131.40 80.8 88,897.90 82.2 

 รายได้จากธุรกิจค้าส่ง
น้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ
ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน
ของบริษัท (DODO) 

บริษัท และ
บริษัทย่อย 
(ยกเว้น 
PTC) 

11,228.50 10.7 12,074.68 10.0 11,017.48 10.2 

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

บริษัท และ
บริษัทย่อย 
(ยกเว้น 
PTC) 

4,052.83 3.9 6,818.19 5.7 4,922.16 4.6 

1.2) ธุรกิจค้าปลีก หรือรายได้
จากการขายสินค้าผ่านร้าน
สะดวกซื้อ Max Mart 

PTC 1,070.94 1.0 1,084.37 0.9 724.17 0.7 

2) รายได้จากธุรกิจค้าจ าหน่าย
แก๊ส LPG 

ATL และ 
OLP 

1,890.27 1.8 1,706.59 1.4 1,223.03 1.1 
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โครงสร้างรายได้จากการขายและการบริการ 
และรายได้อื่น 

2563 2562 2561 

ธุรกิจ 
ด าเนินการ

โดย 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3) รายได้จากธุรกิจให้บริการ 
(บริการขนส่ งและขนถ่าย
น้ ามันเช้ือเพลิง และบริการ
คลังสินคา้) 

บริษัท และ
บริษัทย่อย 

129.76 0.1 122.98 0.1 101.45 0.1 

4) รายได้จากการขายสินค้าจาก
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

PUN, GFA 
และ JTC 

490.42 0.5 580.56 0.5 483.79 0.4 

5) รายได้อื่น* 
 

บริษัท และ
บริษัทย่อย 

1,299.76 1.2 772.69 0.6 759.81 0.7 

รวมรายได้ 
 

105,078.30 100.0 120,291.46 100.0 108,129.79 100.0 

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

และ 4) รายได้พิเศษ เช่น รายได้ชดเชยจากการปรับลดราคาน้ ามัน และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 

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 และหน่วยงานราชการจัด
ฝึกอบรมเรื่องการป้องกันภัยต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และบริษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีในการเข้าร่วมระงับเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท่ีเกิดจากปัจจัยต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) โดยบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น เพื่อให้พนักงานทุก
ระดับถือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน ควบคู่ไปกับกระบวนการ
ก าหนดกลยุทธ์องค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมากระทบกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงจากบริบทท้ังภายในและภายนอก
องค์กร และความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งหวังที่จะลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะท างานบริหารความเสี่ยงองค์กรก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนิ นงานเกิดผล
ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวขององค์กรอย่างยั่งยืน 

บริษัทได้ทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สามารถตอบรับกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจมีดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

3.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน 

ในธุรกิจสถานีบริการน้ ามันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน จากการที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมีการพัฒนาสินค้าและรูปแบบการ
ให้บริการ การขยายสาขา ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนก าไรจากธุรกิจ Non-Oil การแข่งขันในด้าน Promotion ที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน และขยายฐานลูกค้าบัตรสมาชิก เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงจากการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

 บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริษัทได้เปิดบริการ PT Max Service ซึ่งถือ
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยท่ีมีบริการส่งน้ ามันฉุกเฉิน “สด ใหม่ ดิลิเวอรี” และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินท่ัวไปบนท้อง
ถนนตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อแก้ปัญหารถน้ ามันหมด แบตหมด รถเสียระหว่างการเดินทางของลูกค้า ซึ่งเป็นการส่ง
มอบการบริการให้แก่ลูกค้าได้ทั่วพ้ืนท่ีของสถานีบริการน้ ามัน PT ที่มีอยู่กว่า 2,000 แห่ง 

 การขยายสถานีบริการน้ ามันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในท าเลที่มีศักยภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ  

 บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มพันธมิตรที่มีความหลากหลายเข้ามาเช่าพื้นที่เชิง
พาณิชย์มากขึ้น และขยายผู้เช่าประเภท Interbrand ไปในสถานีบริการที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
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 ท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการท า Co-Promotion กับพันธมิตรรายใหญ่ๆ เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการใช้บัตรสมาชิก 
PT Max Card เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้บริษัทอีกทางหนึ่ง 

 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการลูกค้ามีการเพิ่มน้ ามัน B10 ให้มีจ าหน่ายในสถานีบริการเพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าและเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้วย 

 เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและจัด Promotion ของธุรกิจ Non-Oil  

เพื่อเป็นการตอกย้ าในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ บริษัทจึงได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานของ
สถานีบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านบริหารและควบคุมการด าเนินงานในสถานบริการ บริษัทได้จัดท าแผนส าหรับรับพนักงาน
ประจ าสถานีบริการล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการขยายสถานีบริการในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนากระบวนการ
ให้บริการลูกค้า โดยสร้างทีม PT Service Master ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะ ในด้านคุณภาพการให้บริการ 
บริษัทได้มีนโยบายการสรรหาพนักงานประจ าสถานีบริการที่ยังคงให้ความส าคัญกับบุคลากรในพ้ืนท่ี โดยการประกาศรับสมัคร
พนักงานที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานีบริการที่จะเปิดใหม่ โดยบริษัทจะพิจารณารับคนในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีบริการเป็น
พนักงานประจ าสถานีบริการเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานประจ าสถานีบริการมีความเข้าใจ และสามารถให้บริการคนในพื้นที่ได้
อย่างเหมาะสม อีกท้ังยังช่วยลดอัตราการลาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษัทยังได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและ
ฝึกงานภายในสถานีบริการ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการผ่าน Call Center 1614 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ถือเป็นมาตรการส าคัญที่จะผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ 

ทั้งนี้ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรและกระบวนการด าเนินงานเป็นส่วนประกอบหลักในการก าหนดขีดความสามารถที่จ ะน า
ความส าเร็จมาสู่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดงานที่ซ้ าซ้อนและงานไม่ท าให้เกิดมูลค่า โดยได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตลอด
สายห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้
ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการจัดกลุ่มคู่ค้ารายส าคัญจากเกณฑ์ที่
บริษัทก าหนด เพื่อจัดล าดับการบริหารจัดการคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทคู่ค้า อีกทั้งยังมกีารประชุมและเยี่ยมชมสถานประกอบการของ
บริษัทคู่ค้าเพื่อปรับปรุงการท างานร่วมกัน การเสริมสร้างความร่วมมือกันในการด าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
พัฒนาการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อน าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน  ามัน 

ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานของตลาด เสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการก าหนดสัดส่วนการผลิตน้ ามันของกลุ่มประเทศในกลุ่มโอเปก 
ปริมาณน้ ามันส ารองในแต่ละประเทศ รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ความผันผวนของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก อาจส่งผลโดยตรงต่อราคาจ าหน่าย
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น้ ามันเช้ือเพลิง ทั้งราคาขายปลีกและขายส่ง ท าให้ความต้องการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง และปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง
อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และยังส่งผลต่อมูลค่าสินค้าคงคลังที่ส่วนใหญ่เป็นน้ ามันเช้ือเพลิง ความผันผวนของราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงจึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทได้ 

บริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายน้ ามันให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการใช้น้ ามันอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ ผู้ใช้น้ ามันรายย่อยที่
ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิงในการด 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 และมีการ
พัฒนาเครื่องมือท่ีเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ ามัน อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงจากธุรกิจน้ ามัน ที่มีความ
ผันผวนสูงตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก บริษัทจึงด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายทาง
ธุรกิจ โดยการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจ Non-Oil และ Renewable Energy เพิ่มสัดส่วนธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างสม่ าเสมอ 
และหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งน้ ามัน รวมทั้งต้นทุนในส่วนอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการผลการด าเนินงาน และลดผลกระทบใน
การด าเนินธุรกิจจากความผันผวนของราคาน้ ามัน 

3.3 ความเสี่ยงในการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ 

บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ ามัน Non-oil และ Renewable energy 
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ ในส่วนของการขยายการลงทุนในธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน ใน
สภาวะที่มีการแข่งขันสูงจากผู้ประกอบการรายอื่น ส่งผลกระทบท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเช่าสถานีบริการใหม่สูงขึ้น
เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ในการลงทุนพัฒนาสถานีบริการน้ ามันใหม่แต่ละแห่ง บริษัทจะส ารวจและวิจัยตลาด วิเคราะห์
คู่แข่ง ศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างถี่ถ้วน อีกทั้งยังพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกให้
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อก าหนดรูปแบบของสถานีบริการ พื้นที่เชิงพาณิชย์ และบริการอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า เมื่อสถานีบริการน้ ามันเปิดด าเนินการ บริษัทจะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม เช่น 
ยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อสอบทานผลส าเร็จหากผลการด าเนินงานไม่บรรลุตาม
เป้าหมายจะด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 

อย่างไรก็ตามในส่วนของการลงทุนต่างๆ ในธุรกิจใหม่ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในแบบโครงการที่ด าเนินการ
เอง และโครงการที่เป็นการร่วมลงทุน อาจมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนด
ไว้ หรือต้นทุนการด าเนินโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ท าให้ลดความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ หรือโครงการใหม่
อาจเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลกระทบเชิงลบต่อรายได้รอการรับรู้ของบริษัทเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถสร้าง
กระแสเงินสดกลับเข้าบริษัทตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว บริษัทได้น ากระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงโครงการ โดยก าหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ทุกโครงการ และการวิเคราะห์ใน
รายละเอียดด้านกฎหมาย ด้านการเงิน นโยบายของภาครัฐ และประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ เช่น 
ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านภาษี ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหา
วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และผู้รับเหมา ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่ออาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน 
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และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนในโครงการใหม่ทุกโครงการ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว ้

นอกจากนี้ บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ
บริษัท รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของการลงทุน ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมือในการติดตามสถานะการด าเนินโครงการ
ลงทุน และน าเสนอรายงานความคืบหน้าโครงการให้คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดท า Execution Plan 
ของโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่จะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสามารถท าได้อย่างรวดเร็วทันกาลและมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความมั่นใจว่าเงิน
ลงทุนของบริษัทจะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุด 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

3.4 ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทั้งการขยายธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตยิ่งขึ้น และการเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ 
การลงทุนในธุรกิจพลังงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น หากไม่สามารถจัดเตรียมบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีความพร้อมรองรับได้ทันต่อการเติบโตและเพียงพอกับความต้องการของบริษัท อาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้สามารถปรับและขยายการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม บริษัทจึงต้องจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมส าหรับการเติบโตของธุรกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงต้องพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้รองรับกับธุรกิจที่มีอยู่
เดิม และธุรกิจใหม่ที่มีการขยายไปในอนาคต เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจึงได้ยกระดับการพัฒนาบุคลากร
อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องต่อการขยายตัวทางธุรกิจ ดังนี้  

 การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงาน และเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆ โดยบริษัทให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมแก่พนักงาน
ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้มีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานเติบโตไปพร้อมๆ กับความส าเร็จของบริษัท 

 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบโดยแบ่งออกเป็น กลุ่มผู้บริหาร (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มผู้น า เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
และกลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการแผนกอาวุโสหรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหารและพัฒนางานตามความจ าเป็น
ของการด าเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายงาน มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลการที่มี High Potential รวมถึงการพัฒนา
ทักษะด้าน Innovation ด้าน Design Thinking อย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อรองรับทิศทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคคลการที่มี High Potential ส าหรับต าแหน่งงานส าคัญของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) ซึ่งจะท าใหห้น่วยงานสามารถด าเนินงานได้อยา่งต่อเนือ่ง เมื่อต าแหนง่
งานส าคัญนั้นเกิดว่างขึ้น 

 บริษัทมีการส ารวจความผูกพันของพนักงานที่ท างานในองค์กร (Engagement Survey) เพื่อน าผลการส ารวจและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กรและลดอัตราการลาออกของพนักงาน 
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นอกจากนี้ บริษัทได้น าแนวทางและกลไกในการบริหารสายอาชีพมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมพนักงานทุกระดับ
ให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีองค์กรก าหนดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจและสร้างคุณค่าให้แก่
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงานตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนา
ตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทาง
ของบริษัท ในรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบตาม Career Path เพื่อให้
พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความช านาญจากประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงาน
ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถ ความ
ต้องการของพนักงาน และความต้องการขององค์กรนั้น นอกจากพนักงานจะมีความพร้อมส าหรับการเติบโตเป็นผู้บริหารใน
อนาคตแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ให้สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในที่สุด นอกจากนี้ในด้านการเรียนรู้ของพนักงานภายในองค์กร ได้ก าหนดแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริหารและพนักงานได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ
ท างาน ด้วยความเช่ือมั่นในพลังแห่งการเรียนรู้จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

3.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ภัยคุกคามต่างๆ ในปัจจุบันมีโอกาสที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึนเมื่อใดก็ได้ ซึ่งอาจส่งผลท าให้บริษัทไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การก่อความไม่สงบทางการเมือง การก่อการร้าย  โรคระบาด ความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์ในการท างาน และภัยอันตรายอื่นๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์ได้  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงและ
อาจท าให้ธุรกิจหยุดชะงักไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง เทคโนโลยี และ
ปัจจัยอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเฝ้าติดตามความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบท าให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักได้ 
เพื่อช่วยลดความสูญเสีย ปกป้องภาพลักษณ์ช่ือเสียง กิจกรรมส าคัญทางธุรกิจ และเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของภัย
คุกคามดังกล่าว บริษัทได้น าการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ โดยในปี 2563 ได้มีการทบทวนแผน BCP ให้
ครอบคลุมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรุนแรงของ
การแพร่ระบาด มาตรการของภาครัฐ เป็นต้น และมีการทดสอบแผนเพื่อน ามาปรับปรุงให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงาน ณ ท่ีพัก (Work from Home) ตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันและลดโอกาสการติดเช้ือไวรัสให้กับพนักงาน ทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของ
ภาครัฐด้วย ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน Work from Home ให้กับ
พนักงานอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิดและ
ทบทวนมาตรการในการด าเนินงานเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อย่างทันถ่วงที และเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัท
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นด้วย 
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3.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ตลอดจนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่งท าให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศหดตัวลงอย่างมากจากการที่นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางเข้ามาใน
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหลายประเภท ซึ่งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจนี้ท าให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
ตามสภาพเศรษฐกิจ ผู้บริโภคไม่จับจ่ายใช้สอย อีกทั้งการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงอย่างมาก ส่งผลให้อุป
สงค์และอุปทานของน้ ามันมีความผันผวนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
หลักของบริษัท ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีมีความส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง  

บริษัทได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่าง
ใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด จนกระทั้งการแพร่ระบาดขยายวงกว้างไปในหลายประเทศมากขึ้น บริษัทได้ประเมิน

สถานการณ์ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น Business Operation 󠄏ในส่วนของสถานี
บริการน้ ามัน การขนส่งน้ ามัน ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงาน ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อก าหนดมาตรการและแผนรองรับการด าเนินธุรกิจ ส าหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านปฏิบัติการ 
(Operation) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และสถานะทางการเงิน (Financial Status)  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายทางการเงิน และแผนการด าเนินงานของบริษัท เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาว อาทิ  

 ทบทวนแผนการสั่งซื้อน้ ามันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  
 ทบทวนแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
 เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทในเครือและขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 
 ก าหนดมาตรการลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก อาทิ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเ กิดจาก
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายในช่วงสถานการณ์ COVID-19  

นอกจากน้ี บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ในกรณีที่อาจเกิดการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ข้ึนอีก และอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าเดิม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถด าเนินได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

3.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ความเสี่ยงที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน
อันเนื่องมาจากความซับซ้อนของบทบัญญัติทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง ความเข้าใจท่ีคาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติ หรือแม้กระทั่งกฎหมายใหม่ๆ ที่ออกมา 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 รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมและ
สัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ข้อมูล และติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการด าเนินการรองรับ
กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ บริษัทได้จัดตั้งคณะท างานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อติดตามและก าหนดมาตรการด าเนินการในส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้
บริษัทได้ก าหนดให้มีการสอบทาน และติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ และการควบคุมดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท  

ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาลที่ดี  และ
กระบวนการควบคุมภายในท่ีรัดกุม โดยได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่ชัดเจนและเคร่งครัดในการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าว บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) บริษัทได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิ
บาล และสอดคล้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดเพิ่มเติมฐานความผิดส าหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย บริษัทได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการท างานที่ส าคัญที่อาจเกิดการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริตโปร่งใส และ
ป้องปรามการปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน พร้อมท้ังเปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสและข้อแสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Whistle blowing) และมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็น
ธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) 

3.8 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอาจมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และท าให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา อาทิ รถขนส่ง
น้ ามันที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา บริษัทจึงให้ความส าคัญในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงานที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ 
ของบริษทัในด้านต่างๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี ้

 การจัดท าโครงการปาล์มน้ ามันครบวงจรเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 โครงการก่อสร้างสถานีบริการแบบประหยัดพลังงาน 

 โครงการติดตั้ง Solar rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าส าหรบัใช้ในสถานีบริการน้ ามัน เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 
และพลังงานทดแทน 

 การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ที่สถานีบริการน้ ามันเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 การเปิดจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 ในสถานีบริการน้ ามัน ส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถขนส่งพีที ที่
สถานีบริการน้ ามัน PT เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนของภาครัฐ และเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้
น้ ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มากข้ึน เป็นการช่วยลดมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ 
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 โครงการการใช้ยางหล่อดอก ส าหรับหัวลากรถบรรทุก พร้อมท้ังหางเทรลเลอร์ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยาง
ให้คุ้มค่าได้มากข้ึน และช่วยลดขยะของยางท่ีไม่ใช้งานแล้ว และยังสามารถช่วยลดปริมาณในการใช้ยางใหม่ได้ 

 โครงการอบรมการขับขี่ให้ประหยัดน้ ามันกับพนักงานขับรถขนส่งน้ ามัน รวมถึงศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
และธุรกิจเอทานอล 

 ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ ามัน (Vapor Recovery Unit) หรือ VRU ที่คลังน้ ามัน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง และรถ
ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับพ้ืนท่ีที่มีการควบคุมไอน้ ามัน 

 บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน 
และสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย โดยจัดหาบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานีบริการ 

 กิจกรรมลดค่าใช้จ่ายน้ าประปาในสถานีบริการ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยท าการคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องกรองน้ าเพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ าประปา รวมถึงสนับสนุนให้มีการน า
น้ ากลับมาใช้ใหม่ ผ่านแนวคิด 3R (Reuse Reduce Recycle)  

 บริษัทมีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส านักงานใหญ่ ให้พนักงานปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อ
เลิกการใช้งาน หรือหมดความจ าเป็นต้องใช้งาน และก าหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน 

3.9 ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคม  

บริษัทประกอบกิจการในธุรกิจพลังงานประเภทน้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ LPG โดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และจัดท าแผนรองรับเพิ่มเติม อีกทั้งพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมพบว่าพื้นที่เสี่ยงที่ต้องมีการป้องกันและควบคุมอย่างมีนัยส าคัญคือ คลังน้ ามัน สถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการ
แก๊ส LPG และรถขนส่งน้ ามัน เนื่องจากน้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ LPG เป็นวัตถุไวไฟ หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท
เลินเล่อ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การรั่วไหล การระเบิด และไฟไหม้ เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
รวมถึงสิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันอันตรายก่อนท่ีจะเกิดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีฝ่ายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมท าหน้าท่ีวิเคราะห์ และตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการแก๊ส LPG คลังน้ ามัน และรถ
ขนส่งน้ ามัน นอกจากนี้ บริษัทมีการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยจัดท าระบบควบคุมความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
อาทิ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตราย (Kiken Yochi Training) การก าหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key 
Risk Indicator) เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยในกิจกรรมควบคุมที่ส าคัญ การใช้ระบบ Behavior Based Safety เพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้น าระบบความปลอดภัยมาใช้ในงานขนส่งน้ ามัน ได้แก่ การจัดท าระบบการ
อบรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสมรรถนะพนักงานขับรถ การใช้ระบบ GPS และระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจากระบบ GPS ใน
รถขนส่งเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง และติดกล้องวงจรปิดในรถขนส่งน้ ามัน เพื่อตรวจประเมินพฤติกรรมการขับขี่ และ
น ามาใช้ในการฝึกอบรมหรือถอดบทเรียนให้กับพนักงานใหม่ ส าหรับในด้านความปลอดภัยสถานีบริการน้ ามันและสถานี
บริการแก๊ส LPG ได้มีการจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือวิธีป้องกันภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้นให้กับพนักงานประจ าสถานี 
รวมถึงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ในด้านความปลอดภัยคลังน้ ามัน ได้มีการช้ีแจงพนักงานเรื่อง
กฎระเบียบความปลอดภัยก่อนเข้าเขตพื้นที่ไวไฟ การก าหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน งานเข้าไปในพื้นที่
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ปฏิบัติงานภายในคลังน้ ามันก่อนได้รับอนุญาต การห้ามน าสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด 
และการก าหนดมาตรการส าหรับป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ ามันลงสู่แม่น้ าส าหรับคลังน้ ามันที่สามารถรับน้ ามัน
ทางน้ า ซึ่งได้แก่ คลังน้ ามันแม่กลอง และคลังน้ ามันชุมพร นอกจากน้ี เพื่อให้พนักงานของบริษัท ตลอดจนหน่วยงานช่วยเหลือ
สนับสนุนทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ บริษัทจึงให้
ความส าคัญกับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท าระบบ ISO 14001 มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO 
45001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System) ที่คลังแม่กลองและส านักงานใหญ่
ขึ้นด้วย อีกทั้งบริษัทยังได้มีการท าประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตของพนักงาน สินค้า และทรัพย์สินของ
บริษัท นอกจากน้ี บริษัทได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่ใกล้กับคลังน้ ามันอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่าบริษัทได้ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุภายในสถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการแก๊ส LPG คลังน้ ามัน และรถ
ขนส่งน้ ามัน ให้อยู่ในระดับต่ า และป้องกันผลกระทบและความเสียหายที่อาจมีต่อบริษัท ชุมชน และสังคมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี นัยส าคัญ จากผลของการ
ด าเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภยัต่อชุมชนและสงัคมสง่ผลให้จ านวนอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิต และอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคม ยังคงมีความท้า
ทายจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
เข้มงวดมากข้ึน 

ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ นในอนาคต (Emerging Risk) 

3.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

ในการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่มักจะวนเวียนอยู่กับประเด็นความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นแล้ว 
ความเสี่ยงส่วนท่ียังไม่เคยเกิดขึ้นมักจะมองไม่ค่อยเห็น จนกระทั่งประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้นกลายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 
(Actual Risk) ซึ่งนับวันบรรดาประเด็นความเสี่ยงที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต จะกลายเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จริงในภาคปฏิบัติมากข้ึน และมีประเด็นความเสี่ยงบางอย่างที่ได้กลายเป็นเหมือนประเด็นความเสี่ยงระดับพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับ
หลากหลายภาคเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นประเด็นความเสี่ยงโดยเฉพาะของบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยตรงเพียงบริษัทเดียว 

เมื่อพิจารณาจากสภาพการณ์เช่นนี้ บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk) 
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทันต่อความท้าทายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดมากขึ้น ซึ่งอาจจะท าให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน รวมถึงความเช่ือมันและความน่าเช่ือถือของบริษัทได้ เพื่อจัดการกับความ
เสี่ยงที่เกิดใหม่บริษัทได้ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เทคโนโลยี 
และอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงใหม่ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) ก าลังเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น เพราะทุกธุรกิจต่างก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในเรื่องของวิวัฒนาการ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และพลังงานทางเลือกที่เริ่มมีบทบาทมากข้ึนในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ตลาดของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและให้
การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) มากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ความต้องการในการใช้
น้ ามันลดลงในอนาคต บริษัทจึงด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการขยายการ
ลงทุนสู่ธุรกิจ Non-Oil และมีโครงการติดตั้ง EV Charger ในสถานีบริการน้ ามันของบริษัทเพื่อศึกษาการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าท่ีใช้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าท่ีอาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท 
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญของบริษัทในการรองรับกระบวนการทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ ของบริษัท ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทต้องเตรียมการ
รองรับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของบริษัท
ให้รองรับกับการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยก าหนดนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาพรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (IT security policy) 
เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) และยังมีการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ มาวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างานต่างๆ การจัดท าแผนฉุกเฉินและกู้คืนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) เพื่อให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ให้หยุดชะงักเมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้น และมีการทดสอบรวมทั้งทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัท และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าตัดจ าหน่ายสะสม เท่ากับ 11,082.02 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์       
ไม่มีตัวตนแสดงได้ดังนี้ 
 

ประเภท/ลักษณะสนิทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าตามบัญชสีุทธ ิ

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์ถาวร   
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 1,401.49 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 5,112.12 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 3,060.80 
4. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 201.77 
5. ยานพาหนะ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 937.58 
6. งานระหว่างก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 139.39 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
7. ค่าซอฟท์แวร์ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 228.87 

รวมท้ังหมด  11,082.02 
 
ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มตีัวตนที่ส าคัญ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์ส าหรบัด าเนินธุรกิจของกลุม่
บริษัท 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 ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง  และ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันชุมพร  
 จังหวัดชุมพร 

       เนื้อท่ีรวม 18-3-63.8 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

26.54 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง  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 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

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

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

3.87 ล้านลิตร 
 
 
 

 

บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง  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 ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง  และ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เนื้อท่ีรวม 8-0-34.5 ไร่ 

ไม่ได้ด าเนินงาน 1/ 19.80 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
และ เครื่ องมือและอุปกรณ์
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
เครื่องมือ และอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก  
เนื้อท่ีรวม 7-2-58.2 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

7.69 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ า ง และ 
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
เครื่องมือ และอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

คลังน้ ามันสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
เนื้อท่ีรวม 21-3-80 ไร่ 

คลังน้ ามันและส านักงาน
ขายประจ าคลัง 

4.83 ล้านลิตร บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ า งและ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 

ไม่มีภาระผูกพัน 

ส านักงานขายศรีราชา  
 จังหวัดชลบุรี 

 

ส านักงานขาย (ส านักงาน
ขายตั้ งอยู่ ในพื้นที่ 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 ามันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่าวไม่สูงมาก 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 จัง หวัด
สระบุรี 
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4.1.2 สถานีบริการน้ ามันและแก๊ส LPG ประเภท COCO 
 

สถานีบริการน้ ามัน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานีบริการน้ ามันและ แก๊ส LPG  ประเภท COCO มีจ านวนทั้งสิ้น 
1,808 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 ี
- สถานบีริการน้ ามันท่ี PTC และ OLP เช่าจากบุคคลอื่น 
o อายุสัญญาคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี  จ านวน   297 สถาน ี
o อายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 3 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี  จ านวน   413 สถาน ี
o อายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 10 ปี 1/   จ านวน  1,010  สถาน ี
o สัญญาที่หมดอายุอยู่ระหว่างการต่อสัญญา  จ านวน      14    สถาน ี

ภาระผูกพัน : สถานีบริการน้ ามันและ แก๊ส LPG  ที่ PTC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ปลอดภาระผูกพัน 

หมายเหตุ : 1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 รถขนส่งน้ ามันมีจ านวนทั้งสิ้น 514 คัน โดยแบ่งออกเป็นรถสิบล้อ

บรรทุกน้ ามันจ านวน 281 คัน และรถพ่วงบรรทุกน้ ามันจ านวน 233 คัน 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ : บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิรถบรรทุกน้ ามันท้ังหมด 
ภาระผูกพัน : - มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน จ านวน 215 คัน 

- ปลอดภาระผูกพัน จ านวน 299 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 า ยุ สั ญ ญ า  แ ล ะ ก า ร
ยกเลิกสัญญา 1/ 

: o บริษัท และไทยออยล์ลงนามในสัญญาเมือ่วันท่ี 29 มิถุนายน 2558 โดยสัญญาจะมีผลบังคบั
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) เพื่อค้ าประกัน หรือใช้น้ ามันเ ช้ือเพลิงที่ฝากกับไทยออยล์ เป็น
หลักประกัน (Oil Pledge) 

การแจ้ งปริ มาณน้ ามัน
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 ายืนยันความต้องการผลิตภัณฑ์ของไทยออยล์ถือเป็นท่ีสุด 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 ท่ีรัฐก าหนด 4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และ 5) ส่วนเพิ่ม (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 ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 ได้แก่ บริษัท 
ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น (PTC) แต่ละบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงกับไทยออยล์โดยตรงเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ 
สาระส าคัญของสัญญาซ้ือขายน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทย่อยที่ท 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 า ยุ สั ญ ญ า  แ ล ะ ก า ร
ยกเลิกสัญญา 1/ 

: o สัญญาระหว่างบริษัท และเอสโซ่ มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 โดยสัญญาจะมีผลบังคับ
โดยสมบูรณ์ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการต่ออายุ
สัญญา 

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

การแจ้ งปริ มาณน้ ามัน
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 ที่รัฐก 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 า ยุ สั ญ ญ า  แ ล ะ ก า ร
ยกเลิกสัญญา 1/ 

: o สัญญาระหว่างบริษัท และไออาร์พีซี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสัญญาจะมีผล
บังคับโดยสมบูรณ์ จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

หลักประกัน 1/ : o ไม่มีเง่ือนไขที่ก าหนดให้บริษัทย่อยที่ท าสัญญาต้องมอบหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร       
(Bank Guarantee) เพื่อค้ าประกัน หรือใช้น้ ามันเ ช้ือเพลิงที่ฝากกับไออาร์พีซี เป็น
หลักประกัน (Oil Pledge) 

การแจ้ งปริ มาณน้ ามั น
เช้ือเพลิงที่บริษัทต้องการ
และปริมาณน้ ามันที่ไทย
ออยล์สามารถส่งมอบได้ 1/ 

: o ผู้ซื้อจะซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ตกลงกันรายเดือน ทั้งนี้ให้นับรวมถึงปริมาณรับน้ 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 ท่ีรัฐก าหนด 4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และ 5) ส่วนเพ่ิม (Premium) ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัท และไออาร์พีซี 

o ส าหรับการรับน้ ามันท่ีจุดจ่ายน้ ามันอื่นหรือผ่านระบบขนส่งทางเรือ ราคาขายส่งจะบวกเพิ่ม
ค่าขนส่งตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

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

หมายเหตุ : 1/ บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 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 ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 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 และสิ้นสุดตามวันท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่า 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 ทั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่า
คลังน้ ามันระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันปักธงชัย แสดงได้ดังนี้ 
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คูส่ัญญา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา (“ผู้ให้เช่า”) 1/ 

อายุ สัญญา 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 และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าคลังน้ ามันตามระยะเวลาที่มีการตอ่อายุสัญญาออกไป
นั้น ยังคงให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าคลังทุกประการ ยกเว้น ในส่วนของ
อัตราค่าเช่า ซึ่งท้ังสองฝ่ายตกลงให้ปรับเพิ่มขึ้นได้เพียงครั้งเดียว ในอัตราร้อยละ 10 ของอัตรา
ค่าเช่าเดิมในปีสุดท้าย 

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 เป็นที่ตั้งของคลังน้ ามันนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์         
(“ผู้ให้เช่า”) 1/ 

อายุ สัญญา 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 และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเช่าคลังน้ 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 ทั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของ
สัญญาเช่าคลังน้ ามันระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคลังน้ ามันนครสวรรค์ 
แสดงได้ดังนี้ 

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

อายุ สัญญา 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 เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ให้เช่า”) 1/ 

อายุ สัญญา และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o บริษัท และผู้ให้เช่าลงนามการต่อสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสัญญามีอายุ 3 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และสิ้นสุดในวันท่ี 31 มกราคม 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ต่ออายุสัญญา 

o บริษัทมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้ โดยระยะเวลาการต่ออายุสัญญาในแต่ละครั้งเท่ากับ 3 ปี 
ในการต่ออายุสัญญา บริษัทจะต้องแจ้งเป็นหนังสือขอต่ออายุสัญญาไปยังผู้ให้เช่าอย่างน้อย 
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90 วัน  ก่อนหมดอายุของสัญญา และบริษัทจะต้องลงนามในสัญญาฉบับใหม่อย่างน้อย 30 
วัน ก่อนหมดอายุของสัญญา 

หลักประกัน : o บริษัทตกลงมอบเงินประกันความเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่
ผู้ให้เช่า ส าหรับความเสียหาย หรือความสูญหายที่ผู้ให้เช่าอาจได้รับจากการผิดสัญญา 
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ ที่บริษัทได้ให้ไว้ตามสัญญานี้ 

ภาระหน้าที่ตามสัญญา : o ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทเช่า และใช้พื้นท่ีในอาคารรวมทั้งใช้บริการส่วนกลาง อันได้แก่ เครื่อง
อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์เสริมทั่วไปซึ่งอยู่ใน หรือติดตั้งในพื้นที่เช่าตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา 

o บริษัทตกลงใช้พื้นที่เช่าเพื่อเป็นสถานประกอบการส านักงานของบริษัทเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น และไม่ใช้พื้นที่เช่าเป็นที่เก็บ หรือน าเข้ามาในอาคาร และ/หรือพื้นที่เช่า ซึ่งวัตถุ
เช้ือเพลิง 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 าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามนั จึงได้ตกลงท าสัญญา
เช่าสถานีบริการน้ ามัน และท าสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับภูบดินทร์ ณ ขณะนั้นภูบดินทร์จึงเป็นเพียง
ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายหนึ่งของบริษัทเท่าน้ัน ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท จนกระทั่งในปี 2549 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากผู้ถือ
หุ้นของภูบดินทร์เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และผู้ถือหุ้นภูบดินทร์ได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากสถาบัน
การเงิน ท าให้ภายหลังการเข้าร่วมทุนของผู้ถือหุ้นของภูบดินทร์ดังกล่าว จึงท าให้ภูบดินทร์มีสถานะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
จากเดิมที่เป็นเพียงตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันเท่านั้น 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 ก่อนท่ีสัญญาจะสิ้นสุดลง 

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

หลักประกัน : o ผู้เช่าตกลงมอบเงินประกันการเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่บริษัทใน
บรรดาความเสียหายต่างๆ ที่อาจมีขึ้นในภายหน้า 

o หากผู้เช่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกัน บริษัทมีสิทธิริบเงินประกัน และ/หรือ หัก
เงินประกันเพื่อชดเชยความเสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าทราบก่อน หากเงิน
ประกันความเสียหายที่วางไว้ก่อนไม่เพียงพอ ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหาย ส่วนท่ีเหลือจนครบถ้วน 
และผู้เช่าต้องน าเงินประกันมาวางไว้กับบริษัทให้ครบตามที่ระบุไว้ในสัญญาภายใน 7 วันนับแต่
วันท่ีบริษัทหักเงินประกันชดเชยความเสียหายทุกครั้ง 

ภ า ร ะ ห น้ า ที่ ต า ม
สัญญา 

: o ผู้เช่าจะต้องสั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากบริษัทตามราคาที่บริษัทก าหนด และสั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
ทุกประเภทรวมกันไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นประจ าทุกเดือน หากผู้เช่าไม่สั่งซื้อน้ ามัน
เช้ือเพลิงตามปริมาณที่ตกลงไว้ในสัญญา ผู้เช่าตกลงยินยอมช าระค่าปรับให้กับบริษัทตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ โดยคิดค านวณจากปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ครบจ านวนตามสัญญา 
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หมายเหตุ : 1/ บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด (“ภูบดินทร”์) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
4.2.3 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ ามันของบริษัท  

สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพ่ือด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามันระหว่าง PTC กับ เจ้าของท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

PTC ซึ่งประกอบธุรกิจค้าน้ ามันเช้ือเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ ามัน PT ด าเนินการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถานีบริการ
น้ ามันจากเจ้าของสถานีบริการน้ ามันที่ไม่ประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป เพื่อน ามาปรับปรุง และเปิดให้บริการเป็นสถานีบริการ
น้ ามัน PT (สถานีบริการน้ ามันประเภท COCO) ทั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อด าเนินธุรกิจสถานี
บริการน้ ามัน แสดงได้ดังนี ้
 

คู่สัญญา : บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (“PTC”) 
เจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (“ผู้ให้เช่า”) 

อายุ สัญญา 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 ามันเช้ือเพลิง และท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิง
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 ต่อไปภายใต้เง่ือนไขสัญญา
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 าหน่ายน้ 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 สัญญา 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 ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ 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 
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o บริษัทจะให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ตัวแทนจ าหน่ายส าหรับการขออนุญาตเป็นผู้ค้า
น้ ามันประเภทสถานีบริการน้ ามัน และขอใบอนุญาตอื่นๆ ท่ีจ 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 เนือ่งจากผู้ค้าน้ ามันประเภท Jobber สั่งซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงในลักษณะครั้งต่อครั้ง จึงไม่มีความจ าเป็นต้องท า
สัญญา ท้ังนี้ สรุปสาระส าคัญของสัญญาซื้อขายน้ ามันเชื้อเพลิง แสดงได้ดังนี้ 

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

อายุ สัญญา และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในสัญญา และสิ้นสุดในวันที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้อายุ
สัญญาแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อแต่ละราย 

o คู่ สัญญาทั้ งสองฝ่ ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้  โดยแจ้ ง ให้คู่ สัญญาอีกฝ่ 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 ามันเช้ือเพลิงที่ซื้อไปและ/
หรือจากการที่ผู้ซื้อเกิดความรับผิดตามสัญญาที่จะต้องช าระหนี้สิน ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ให้แก่บริษัท และ/หรือจากการที่ผู้ซื้อผิดนัดไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่
ต้องสั่งซื้อในแต่ละเดือน 

: o ผู้ซื้อตกลงซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงประเภทที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นประจ าทุกเดือนตลอดอายุของ
สัญญา โดยปริมาณการสั่งซื้อต่อเดือนไม่น้อยกว่าท่ีตกลงไว้ในสัญญา 

ร าคาจ าหน่ ายน้ ามั น
เชื้อเพลิง 

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

4.2.6 สัญญาท่ีส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น 

สัญญาให้บริการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ 

บริษัทมีคลังน้ ามันเป็นของตนเองเป็นจ านวนมากโดยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ปริมาณความจุน้ ามันรวมของทุกคลังมีมากกว่า
ความต้องการส ารองน้ ามันของบริษัทเพ่ือด 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 สัญญา และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o สัญญามีอายุ 1 ปี นับจากวันที่บริษัทได้รับมอบน้ ามันเช้ือเพลิงในครั้ งแรกจาก
ผู้รับบริการ ท้ังนี้ ผู้รับบริการอาจจะแสดงความจ านงขอต่ออายุสัญญาฉบับนี้ออกไปโดย
มีก าหนดคราวละไม่เกิน 1 ปี ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวถึงบริษัทให้ทราบล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุสัญญาออกไป 
ทั้งสองฝ่ายจะต้องท าความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการให้บริการตาม
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 ามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาไว้ในถังน้ 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
เช้ือเพลิงจากเรือเข้ามาจัดเก็บไว้ในถังน้ 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 ามันเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 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 สัญญา 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 ามันเช้ือเพลิงอีกต่อไป 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 ส่วนท่ีเหลือจนครบถ้วน และผู้รับจ้างต้องน าเงินประกันมาวางไว้กับPTGLG ให้
ครบตามที่ระบุไว้ในสัญญาภายใน 7 วันนับแต่วันที่PTGLG หักเงินประกันชดเชยความ
เสียหายทุกครั้ง 

ภาระหน้าที่ตามสัญญา : o ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงทุกประเภท 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 ามันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จตรงตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัท PTC กับบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 

PTC ว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท จากโรงกลั่นน้ ามันของ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ไปยังบรรดาคลังน้ ามันสาขา
ต่างๆ เพื่อส่งมอบน้ ามันเช้ือเพลิงดังกล่าวแก่ PTC โดย บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด จะจัดหารถบรรทุกน้ ามันเช้ือเพลิงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดี, พนักงานขับรถบรรทุกน้ ามันเชื้อเพลิงฝีมือดี, วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดมาเอง 
เพื่อให้การขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ สรุป
สาระส าคัญของสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง แสดงได้ดังนี ้

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

อายุสัญญา และการ
ยกเลิกสัญญา  

: o PTC และผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเมือ่วันท่ี 10 มีนาคม 2559 โดยสัญญามีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการต่ออายุสัญญา 
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o ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าว
ให้ PTC ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท่ีสัญญาจะสิ้นสุดลง 

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 ผู้รับจ้างตกลงมอบเงินประกันการว่าจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ 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 ามันเชื้อเพลิงดังกล่าว
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 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุน้ และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนัยส าคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 

ช่ือบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือย่อหลักทรัพย ์ PTG 
สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ ่ เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  

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

เว็บไซต ์ www.ptgenergy.co.th 
ทะเบียนนิติบุคคล 0107538000703 
ประเภทธุรกิจ 1.  ธุรกิจค้าส่งน้ ามันใหส้ถานีบริการน้ ามันที่บริษัทในเครือเป็นผู้บรหิารงาน (สถานีบริการน้ ามันประเภท COCO) 

2.  ธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ 
    1) ตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัทเพ่ือจ าหน่ายภายในสถานีบริการน้ ามันท่ีตัวแทนจ าหน่ายน้ ามนัของบริษัท 
    เป็นผู้บริหาร (สถานีบริการน้ ามนัประเภท DODO)  
 2) ผู้ค้าน้ ามันรายอื่น  
 3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทีต่อ้งใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินธุรกิจ 
3. ธุรกิจการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 1,670,000,000 
ชนิดของหุ้น สามัญ 
จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได้ทั้งหมด (หุ้น) 

1,670,000,000 

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) - 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

กลุ่มธุรกจิน้ ามันเชื้อเพลิง และธุรกิจค้าปลกี       
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
ช่ือย่อ : 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. ผู้ค้ าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 
2. ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบรกิารน้ ามัน 
 

439,980,000 
 

สามัญ 6,000,000 73.33 99.99 
 

บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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 ผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.98 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั 
ช่ือย่อ : 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 ผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.97 

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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 ผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.98 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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 ผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.98 

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั 
ช่ือย่อ : 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 ผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.97 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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 ผู้ค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 
 

100,000,000  สามัญ 1,000,000 100 59.99 

กลุ่มธุรกจิค้าส่งและค้าปลีกแก๊ส LPG 
บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด 
ช่ือย่อ : ATL 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3210-12 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105554147681 ผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 500,000,000 
 

สามัญ 5,000,000 100 99.99 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 
ช่ือย่อ : OLP 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ  
ช้ันท่ี 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3310-12 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105555130588 ผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 100,000,000 
 

สามัญ 1,000,000 100 99.99 
(ถือหุ้นผ่าน

บริษัท 
แอตลาส  
เอ็นเนอย ี
จ ากัด) 

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน       
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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 ผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 
การผลิต และ/หรือจ าหน่ายพลังงานทางเลือก 
 

100,000,000 สามัญ 1,000,000 100 99.99 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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  และจ าหน่ายเอทานอล               
น้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากกากมันส าปะหลัง หรือแป้ง 
หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับแป้ง โรงงานผลิต          เอ
ทานอล โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส โรงไฟฟ้าชีวมวล และ
โรงไฟฟ้าทุกประเภท 
 

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

กรีน  
เอ็นเนอยี 
จ ากัด) 

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
ช่ือย่อ : PPPGC 
 
เลขท่ี : 321 หมู่ที่ 5 ต าบลช้างแรก 
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 
 
โทรศัพท์ : 077 277 777 

0845556003192 ด าเนินธุรกิจด้านโรงสกัดน้ ามันปาล์ม โดยผลิต และ
จัดจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด และ
ธุรกิจด้านโรงผลิตน้ ายางข้น และน้ ายางแปรรูป 
รวมถึงโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล (Bio-gas) จากของเสียที่
ได้ จากกระบวนการผลิตน้ า มันปาล์มดิบ และ         
การแปรรูปน้ ายาง 

1,600,000,000 สามัญ 1,600,000 1,000 40.00 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จ ากัด 
ช่ือย่อ : PP5 
 
เลขท่ี : 62/45 ถนนสายเอเซีย ต าบลบ้านพร ุ
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250 
 
โทรศัพท์ : 074 216 342 
โทรสาร : 074 217 075 

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

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

กรีน  
เอ็นเนอยี 
จ ากัด) 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง       
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 
ช่ือย่อ : 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 ขนถ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ
ผลิ ตภัณฑ์ปิ โ ตร เลี ยม  และสินค้ าทุกประ เภท                  
รวมถึงคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ                         
ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

400,000,000 สามัญ 4,000,000 100 99.99 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด 
ช่ือย่อ : FPT 
 
เลขท่ี : 424 ถนนก าแพงเพชร 6            
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210 
 
โทรศัพท์ : 0 2574 6180 
โทรสาร : 0 2574 6101 

0105534068662 ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ    
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมตลอดถึง
การขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ซึ่งต่อเนื่องจากการ
ขนส่งทางท่อด้วย 

3,660,663,580 สามัญ 732,132,672 5 9.55 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อ : 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 

258,958,387 สามัญ 517,916,773 0.50 24.00 
(ถือหุ้นผ่าน 
บริษัท พีทีจี  
โลจสิติกส์ 

จ ากัด) 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ 
บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูช่ัน จ ากัด 
ช่ือย่อ : ESS 
 
เลขท่ี : 27/70 หมู่ที่ 4 ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
 
โทรศัพท์ : 0 2024 8663-4, 0 2101 1743 
โทรสาร : 0 2101 1744 

0135559015813 ประกอบธุรกิจระบบการบริหาร และจัดการอุปกรณ์ 
และเครื่องจักร รวมทั้งให้บริการโปรแกรม ค าสั่ง และ
ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว 

10,000,000 
 

สามัญ 100,000 100 60.00 

บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมช่ัน จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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 อ งควบคุม           
การท างานตู้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

5,500,000 สามัญ 55,000 100 59.99 
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ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร        
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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 ประกอบธุรกิจจ าหน่าย กาแฟ ชา เครื่องดื่ม และ
อาหารภายใต้แบรนด์ “กาแฟพันธุ์ไทย” 

300,000,000 สามัญ 3,000,000 100 99.99 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่ือย่อ : 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 สถานบริการจ าหน่าย 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 
จ ากัด) 

บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากดั 
ช่ือย่อ : JTC 
 
เลขท่ี : 36/29 หมู่ที่ 13 ต าบลบึงค าพร้อย 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
 
โทรศัพท์ : 08 4910 0100 

0135560018359 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งอาหารปรุงส าเร็จ       
เบเกอรี่  เครื่ องดื่ ม  อาหารแช่แข็ ง  ผลไม้  และ            
บรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุอาหาร 

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

บริษัท กาแฟ           
พันธุ์ไทย 
จ ากัด) 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

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

0105549059982 ประกอบธุรกิจการศูนย์บริการและซ่อมบ ารุ ง                
ส าหรับรถยนต์ (Car Service Center) ภายใต้แบรนด์ 
Autobacs 

169,900,000 สามัญ และ 
บุริมสิทธิ 

16,990,000 10 76.52 

บริษัท สามมติร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ช่ือย่อ : PTSC 
 
เลขท่ี : 39 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม  
ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
 
โทรศัพท์ : 0 2420 0027 
โทรสาร : 0 2420 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 บ า รุ ง                   
ส าหรับรถบรรทุกและรถเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
(Commercial Car Service Center) ภายใต้แบรนด์ 
PRO TRUCK 

100,000,000 สามัญ 1,000,000 100 40.00 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท และสถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ทะเบียนนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก 
และจ าหนา่ยได ้

ทั้งหมด 
(หุ้น) 

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส ์        
บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากดั 
ช่ือย่อ : MAX 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ    
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105563162337 ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) การให้บริการโอนเงิน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money Transfer) 
การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รบับัตร (Payment 
Facilitating) และการให้บริการรับช าระแทน (Bill 
Payment) 

200,000,000 สามัญ  
 

2,000,000 100 99.99 

บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จ ากัด 
ช่ือย่อ : MSS 
 
เลขท่ี : 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ เอ    
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
โทรศัพท์ : 0 2168 3377-88 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

0105563161969 ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ออก
หรือผู้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ขายสินค้าหรือ
บริการเขิงพาณิชย ์

1,000,000 สามัญ 10,000 100 99.96 
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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 

ผู้สอบบญัชี 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 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วเท่ากับ 1,670 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
1,670.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีสัดส่วนหุ้น free float ร้อยละ 56.78 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล าดับแรก 1/ 2/ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ 3/ 516,807,935 30.95% 
- บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ำกัด 419,504,000 25.12% 
- นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร 41,400,000 2.48% 
- นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร 26,400,000 1.58% 
- นำงฉัตรแก้ว คชเสนี 12,096,870 0.72% 
- นำงกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ 6,193,240 0.37% 
- นำงสำวจันทวรัจฉร์ จันทรศำรทูล 4,603,300 0.28% 
- นำยเขมภพ คชเสนี 2,012,091 0.12% 
- นำงสำวลภัสอร คชเสนี 1,770,100 0.11% 
- นำงสำวภัคจิรำ รัชกิจประกำร 1,609,000 0.10% 
- นำยสหัสชัย คชเสน ี 928,200 0.06% 

2. กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช 4/ 143,643,600 8.61% 
- นำยพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช 100,300,000 6.01% 
- นำยวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช 43,343,600 2.60% 

3. กลุ่มครอบครัววิจิตรธนารักษ์ 5/ 84,481,900 5.06% 
- นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์ 83,259,900 4.99% 
- นำยวุฒิชัย วิจิตรธนำรักษ์ 1,222,000 0.07% 

4. กลุ่มครอบครัวนิธยานุรักษ์ 6/ 83,496,840 5.00% 
- นำงจรัสลักษณ์ นิธยำนุรักษ์ 77,849,140 4.66% 
- นำยกมลเอก โถสกุล 3,287,700 0.20% 
- นำยศนิสิทธิ์ นิธยำนุรักษ์ 2,220,000 0.13% 
- นำยธนำวิชญ์ โถสกุล 140,000 0.01% 

5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 17,560,500 1.05% 
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 17,560,500 1.05% 
7. นางเพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์ 16,791,800 1.01% 
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,231,100 0.97% 
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 15,924,600 0.95% 
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 13,937,421 0.83% 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 926,436,196 55.48% 
รวม 1,670,000,000 100.00% 

ที่มา: บริษัท 
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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) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซ่ึงเป็นพี่ชายของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ     
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) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ ซ่ึงเป็นน้องสาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 10) นายสหัสชัย คชเสนี 
ซ่ึงเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 11) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 

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

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

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

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
 
บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ านวน 8 ชุด* ในนามของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 6,800 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 

หุ้น
กู้คร้ัที ่

มูลค่าที่ออก 
(ล้านบาท) 

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่
ถอน (ล้านบาท) 

อายุหุ้นกู ้ วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

อันดับความ
น่าเชื่อถือคร้ัง

หลังสุด 
1/2559 1,500 - 3 ปี 20 กุมภาพันธ์ 2562 4.25 BBB+ 

2/2559 100 - 3 ปี 8 กรกฎาคม 2562 3.80 BBB+ 

3/2559 100 - 3 ปี 1 สิงหาคม 2562 3.80 BBB+ 

1/2560 1,000 - 3 ปี 28 กันยายน 2563 3.38 BBB+ 

2/2560 700 700 5 ปี 15 ธันวาคม 2565 3.75 BBB+ 

1/2562 1,400 1,400 3 ปี 7 กุมภาพันธ์ 2565 3.63 BBB+ 

1/2563 1,000 1,000 3 ปี 10 กรกฎาคม 2566 3.60 BBB+ 

2/2563 1,000 1,000 2 ปี 6 เดือน 18 มีนาคม 2566 3.59 BBB+ 

รวม 6,800 4,100     

หมายเหตุ : *หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 
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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 

13/08/63 27/08/63 21/10/63 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/62-31/12/62 
17/04/63 12/03/63 15/05/63 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/62-31/12/62 
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 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงและแก๊สผ่านสถานีบริการและ
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart บริษัท บีพีทีจี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงและแก๊สผ่านสถานี
บริการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากัด ซึง่เป็น
บริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด และบริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจผลิตพลังงานทางเลือก และบริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูช่ัน จ ากัด และบริษัท อินโนลิเจนท์ ออโต
เมช่ัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจบริหารและจัดการระบบในสถานีบริการ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี เงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงิน
ส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต 
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 2 – หน้า 4 
 

บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด และ
บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายพลังงานเช้ือเพลิงตามมาตรา 10 และบริษัท แอตลาส เอ็น
เนอยี จ ากัด และบริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายแก๊ส LPG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนส ารองตาม
กฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ
ในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                    บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 - หน้า 5 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายจัดซื้อ 
ฝ่ายบัญชี 

 และ
การเงิน   

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่าย
การตลาด
และลูกค้า
สัมพันธ์ 

ฝ่าย 
การขาย 

ฝ่าย 
วิศวกรรม 

ฝ่าย 
โลจิสติกส์

น้้ามัน 

ฝ่ายก้ากับ
ดูแล

กิจการ  

ฝ่าย
กฎหมาย       

ฝ่าย
สื่อสาร
องค์กร 

ฝ่ายนโยบาย
และ 

กลยุทธ์
องค์กร 

ฝ่ายความ
ปลอดภัย

และ
สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายประกัน
และบริหาร

ระบบ
คุณภาพ 

ฝ่าย 
ปฏิบัติการ 

ส้านักกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ส้านักเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิาร 

ฝ่าย 
Business 

Intelligence 

ฝ่าย
บริหาร 
Supply 
Chain 

สายงาน Office of Transformation 
and Innovation 

Transformation 
Management 
Office Division 

Business 
Transformation 

Division 

Digital 
Transformation 

Division 

People and 
Organization 

Transformation 
Division 

 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  
มีกรรมการ จ้านวน 10 คน ประกอบด้วย  

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

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 
1. พลต้ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท 25 พฤษภาคม 2555 
  กรรมการอิสระ 27 เมษายน 2555 

2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 29 มีนาคม 2555 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 13 พฤษภาคม 2557 
  ประธานกรรมการก้ากับดูแลกิจการ 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 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 
  กรรมการก้ากับดูแลกิจการ 13 พฤศจิกายน 2557 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25 กุมภาพันธ์ 2559 

9. นายไกรรวี ศิริกุล กรรมการบริษัท 23 ธันวาคม 2559 
  กรรมการก้ากับดูแลกิจการ 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 และมีประสบการณ์ท้างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
2/ เป็นกรรมการซ่ึงมีอ้านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
3/ เป็นกรรมการซ่ึงมีอ้านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
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8.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ 
จ านวนหุ้นทีถ่ือ/เปลี่ยนแปลง จ านวนหุ้นเพ่ิม 

(ลด) ระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25631/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25622/ 

กรรมการบริษัท 
1. พลต้ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ - - - 

 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 100,000 100,000 - 
 คู่สมรส 15,000 15,000 - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

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

4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ 180,000 20,000 160,000 
 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. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ 5,000 15,000 (10,000) 
 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 2563 

              2/ ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
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ล าดับ รายชือ่ผู้บริหาร 
จ านวนหุ้นท่ีถอื/เปลีย่นแปลง จ านวนหุ้นเพ่ิม 

(ลด) ระหว่างป ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 25631/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25622/ 

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

2. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 495,274 495,274 - 
 คู่สมรส 5,692,900 5,692,900 - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

3. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์ 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4. นายธาตรี เกิดบุญส่ง - - - 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

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

6. นายชัยทัศน์ วันชัย 3,031 3,031 - 
 คู่สมรส 23,600 10,000 13,600 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 168,000 (168,000) 

7. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ 70,000 - 70,000 
 คู่สมรส - - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

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

9. นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

10,000 
- 
- 

300,000 
- 
- 

(290,000) 
- 
- 

10. นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

11. ดร. วัชรวี จันทรประกายกุล 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

12. ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห ์
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด้ารงต้าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 

13. นายธวัชชัย ศรีรัตนวงศ์ 
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 
- 

(ยังไม่ได้ด้ารงต้าแหน่ง) 
- 
- 

- 
- 
- 

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
                      2/ ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
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8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด้าเนินธุรกิจ และ       
ตามจ้านวนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ท้าหน้าที่กรรมการบริษัท แต่ต้องมีจ้านวนไม่น้อยกว่า       
5 คน และมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive 
Director) ที่สะท้อนอ้านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสาม
ของจ้านวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส้านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”) 

2. คณะกรรมการบริษัทจะท้าการเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบ และการด้าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ด้ารงต้าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว 
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก้าหนดนโยบายการก้ากับดูแล และการบริหารงานประจ้าออกจากกันอย่างชัดเจน และ
ช่วยให้มีการถ่วงดุลอ้านาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ้านาจเบ็ดเสร็จ  

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
บริษัท โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการท้างานของ             
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม 
การจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจะต้องมีอ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพร้อมกันนี้
คณะกรรมการบริษัทพึงส่งเสริม และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

บริษัทมีการแยกอ้านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท้า
หน้าท่ีในการก้าหนดนโยบาย และก้ากับดูแลการด้าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท้าหน้าที่บริหารงาน
ของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก้าหนด ทั้งนี้ บริษัทก้าหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้
ด้ารงต้าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างการก้าหนดนโยบายการก้ากับดูแล และการบริหารงานประจ้าออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุล
อ้านาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ้านาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก้าหนดขอบเขตอ้านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อก้าหนดขอบเขตการด้าเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการบริษัทจ้านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากต้าแหน่งในทุกครั้งของการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในต้าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต้าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้น
จากต้าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จ้านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม 

 2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากต้าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด้ารงต้าแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ              
โดยอัตโนมัติ 

 3. นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 
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  (1) ตาย  
  (2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
  (5) ศาลมีค้าสั่งให้ออก 

4. กรณีต้าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท       
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าด้ารง
ต้าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต้าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนทดแทน 

5. กรรมการสามารถไปด้ารงต้าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย 
และวิธีปฏิบัติในการไปด้ารงต้าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

คุณสมบัติของกรรมการ 

คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ้ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ                     
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ       
ความซื่อสัตย์ 

3. สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเตม็หน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบรูณ์ 
สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่้าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นอย่างดี มีส่วนร่วม 
ที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจ         
ที่มีช่ือเสียง มีประวัติการท้างาน และจริยธรรมที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม 

4. มีความรู้ความสามารถท่ีส้าคัญต่อธุรกิจของบริษัท 

5. ไม่ควรด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ 

6. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก้าหนด หรือมีลักษณะ            
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 

7. น้าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 

8. หากกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นใน
เรื่องนั้น 

9. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

รวมทั้งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด 
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พราะราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายชื่อแทนบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัทได้ก้าหนดกรรมการผู้มีอ้านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ประกอบด้วย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ    
นายรังสรรค์ พวงปราง ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส้าคัญของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก้าหนดนโยบาย พิจารณา รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด้าเนินงานที่ส้าคัญของบริษัท ได้แก่ วัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน กลยุทธ์ในการด้าเนินธุรกิจ แผนงาน การลงทุน การท้าธุรกรรมที่มี
ผลกระทบต่อกิจการ ความเสี่ยง งบประมาณ การจ่ายเงินปันผล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 2. ก้ากับดูแลให้การจัดท้ากลยุทธ์ และแผนงานประจ้าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ       
โดยค้านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาส และความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกลไกท่ีท้าให้เข้า
ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

 3. สนับสนุนให้มีการจัดท้า หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนติดตามการด้าเนินการตามกลยุทธ์   
แผนงานประจ้าปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ และแผนงานประจ้าปีได้ค้านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การสื่อสารวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการด้าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส้าคัญ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร 

 4. ติดตามการด้าเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่้าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก้าหนด        
ในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยก้าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่ส้าคัญอื่นๆ ของบริษัท       
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การด้าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่าง   
มีประสิทธิผล 

 5. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช้าระหนี้ ดูแลให้บริษัทประกอบ
ธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ก้าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค้านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดูแล           
การรายงานผลการด้าเนินงานของบริษัท และให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมี        
ความเชื่อถือได้  

 6. ด้าเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และดูแลให้
กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศ และในระดับสากล และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล และเช่ือถือได้ 

 7. มีบทบาทส้าคัญในการด้าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยง                
ที่เหมาะสมเพียงพอ และก้ากับดูแลให้มีการประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดล้าดับ        
ความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรับทราบรายงานความเสี่ยงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินธุรกิจที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านความ
ยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) จาก 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 8. พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าท้า
ธุรกรรมที่มีนัยส้าคัญต่อบริษัท และการเข้าท้ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้าหนด 

 9. พิจารณา และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอื่นใด        
ที่เทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว และก้าหนดขอบเขต อ้านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งก้าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ้าปี เพื่อน้าไปใช้ในการก้าหนดค่าตอบแทน 

 10. ก้ากับดูแลให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอื่นใด           
ที่เทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว และฝ่ายจัดการ ด้าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การก้ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholder's Wealth) 

 11. พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด้าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร                
เข้าด้ารงต้าแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงก้าหนดขอบเขตอ้านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     
ชุดย่อยต่างๆ 

 12. พิจารณา และก้าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจ้าปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ้าปี ต้าแหน่ง 
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และพิจารณาจ้านวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทก้าหนด 
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ 

 13. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์         
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 14. ส่งเสริมให้มีการจัดท้าคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ขับเคลื่อนให้เป็นวัฒธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 
และก้ากับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ใน
การด้าเนินธุรกิจ เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทให้
ความส้าคัญในการห้ามให้ หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐ
และเอกชน และก้าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส้าคัญในลักษณะที่อาจท้าให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

 15. จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน้า
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนัก และให้ความส้าคัญกับการต่อต้าน   
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

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

 17. ก้ากับดูแลให้มีะรบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก้าหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษา   
ความลับ รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มี      
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ผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบ       
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

 18. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล            
โดยค้านึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก
ได้อย่างยั่งยืน 

 19. ก้ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการน้านวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า มาใช้ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด้าเนินงาน และการติดตาม
ผลการด้าเนินงาน 

 20. จัดให้มีรายงานประจ้าปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์          
ที่เกี่ยวข้องก้าหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่้าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการด้า เนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มการด้าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 21. ก้าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคล และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้ จัดการ และต้าแหน่งอื่นใดที่ เทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว                
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 22. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ้านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ้านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ้านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ้านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอ้านาจ
ดังกล่าวต้องจัดท้าเป็นลายลักษณ์-อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ้านาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอ้านาจนั้น ต้องไม่มี
อ้านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่
ก้าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

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

 24. มีอ้านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ         
ของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

สิทธิการออกเสียง 

ก้าหนดให้กรรมการบริษัท 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทคนใดมี
ส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น 
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อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจัดท้าหลักเกณฑ์อ้านาจอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่อกระจายอ้านาจในการบริหารจัดการ รวมทั้งก้าหนดอ้านาจในการตัดสินใจ และการด้าเนินการแก่     ผู้ ปฏิบัติ
หน้าท่ีในต้าแหน่งต่างๆ ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งต่างๆ ได้รับทราบถึงขอบเขตอ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการมีค้าสั่งอนุมัติเพื่อด้าเนินการใดๆ  

3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งต่างๆ สามารถน้าหลักเกณฑ์อ้านาจอนุมัติฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือ ออกค้าสั่งอนุมัติให้
ด้าเนินการในเรื่องใดๆ 

หลักเกณฑ์อ านาจอนมุัติประกอบด้วย 

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

การประชุม 

1. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตาม               
ความเหมาะสม โดยก้าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 3             
ของทุกปี รวมทั้งมีการก้าหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันท้าการ ก่อนถึงวันประชุม 
และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจ้าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท 
บริษัทอาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันท้าการ ก่อนถึงวันประชุมก็ได้ 

 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในการประชุม 

 4. ในกรณีที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวน
กรรมการทั้งหมด 

 5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ         
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) หรือฝ่าย
จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจ้าเป็น 
และเหมาะสมกับวาระการประชุม โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ 

 6. คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง                
ตามความจ้าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว 
รับทราบถึงผลการประชุม 

 7. เลขานุการบริษัทท้าหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดท้ารายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม           
ที่ต้องจัดท้าขึ้น และน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม พร้อมท้ังท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มี              
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 
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8.4 ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 25631/ 

หมายเหตุ : 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ได้มีการก้าหนดตารางการประชุมประจา้ปี 2563 ไว้ลว่งหน้า 

  2/ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
  3/ ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
  4/ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
  5/ ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

 6/ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ล าดับ รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 8 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 11 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 12 ครั้ง 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 
รวม 5 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการ 
รวม 5 ครั้ง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

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. พลต้ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ 8/8 - - - - - 1/1 1/1 1/1 1/1 
2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 8/8 11/11 - - 5/5 - 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 11/11 - - - 5/5 1/1 1/1 1/1 1/1 
5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ6/ 8/8 - 12/12 5/5 - - - 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 11/11 - - 5/5 5/5 1/1 1/1 1/1 1/1 

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

สัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีการทบทวนรายละเอียด และ         
การปฏิบัติตามกฎบัตร นโยบาย และหลักเกณฑ์ส้าคัญเป็นประจ้าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก ่

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านยิม (ทบทวนในทุกรอบปีบัญชี) 
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
4. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. กฎบัตรคณะกรรมการก้ากับดูแลกจิการ 
7. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. นโยบายการก้ากับดูแลกิจการทีด่ ี
9. นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
10. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
11. นโยบายการไปด้ารงต้าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน 
12. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
14. นโยบายการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
15. นโยบายการบริหารจัดการความยัง่ยืน 
16. นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
17. นโยบายการเข้าท้ารายการระหว่างกัน 
18. นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
19. นโยบายการพิจารณาเครดติและการติดตามเร่งรัดหนี้สิน 
20. นโยบายการก้ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
21. นโยบายในการจัดหาและคดัเลือกคู่ค้า 
22. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน (Whistle Blowing) 
23. คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) 
24. จรรยาบรรณธุรกิจส้าหรับบริษัทคูค่้า (Supplier Code of Conduct) 
25. ขอบเขต อ้านาจ และหนา้ที่ของประธานกรรมการบริษัท 
26. ขอบเขต อ้านาจ และหนา้ที่ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
27. นิยามกรรมการอสิระ 
28. แนวปฏิบัติการติดตาม การปฏิบัตติามจรรยาบรรณธุรกิจ 
29. หลักเกณฑ์อ้านาจอนุมตัิ  
30. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก้ากับดูแลการใช้ข้อมูลส้าคญัและการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร 
31. แผนงานด้านการกา้กับดูแลกจิการที่ด ี
32. แผนสืบทอดต้าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 
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8.5 ผู้บริหาร 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
5. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์ รับผิดชอบงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
6. นายธาตรี เกิดบุญส่ง ผู้อ้านวยการ ประจ้าส้านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
7. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ ผู้อ้านวยการ ประจ้าส้านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
8. นายชัยทัศน์ วันชัย ผู้อ้านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
9. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ ผู้อ้านวยการ ฝ่าย Business Intelligence 
10. นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อ้านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
11. นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล ผู้อ้านวยการ ประจ้าส้านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
12. นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ ์ ผู้อ้านวยการ ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสัมพันธ ์
13. ดร. วัชรวี จันทรประกายกลุ ผู้อ้านวยการ ประจ้าส้านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
14. ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห ์ ผู้อ้านวยการ ประจ้าส้านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
15. นายธวัชชัย ศรีรัตนวงศ ์ ผู้อ้านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

8.6 เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ          
ตามข้อก้าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท    
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 55 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.1605 

 ประวัติการศึกษา 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (MBA)   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 

 บริหารธรุกิจบัณฑิต (BBA) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 

 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  

 

 การฝึกอบรมอื่นๆ  
 

 

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภัย 
ปี 2563  หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง  

(Super วปส.) รุ่นท่ี 1 
 

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  
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 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ

พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 
 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ปี 2557 Going to Good to Great in IT Fraud 
 Prevention 
โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School  
ปี 2552 โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552 

 ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท 
  บริษัท แมกซ์โซลูชัน เซอร์วิส จ้ากดั 
 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
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  บริษัท แมกซ์ การ์ด จ้ากดั 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท สยามออโต้แบคส์ จา้กัด  
 

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ้ากดั 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
  บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ้ากัด 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ้ากดั 
2557 - 2561 กรรมการบริษัท   
  บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด 
2556 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ้านวยการ ส้านักเลขานุการ
  บริษัท / ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ้ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ้ากัด  
2555 - 2563 กรรมการบริษัท   
  บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ้ากัด 
2554 - 2563 กรรมการบริษัท   
  บริษัท แอตลาส เอ็นเนอย ีจ้ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ้ากดั  
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ้ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ้ากัด  
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่   
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ้ากดั 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท พีระมิด ออยล์ จ้ากัด 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 

 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
  บริษัท อาม่า มารีน จ้ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอืน่ 
(จ านวน 1 แห่ง) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
  บริษัท ขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้ากัด 
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ขอบเขตและหน้าที ่

1. การจัดท้าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และรายงานประจ้าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อก้าหนด รวมถึง
ข้อบังคับของบริษัท และหนว่ยงานท่ีมีอ้านาจตามกฎหมาย 

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส้าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท้าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานนั้น 

4. ให้ค้าแนะน้าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก้ากับดูแลในการด้าเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

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

6. ประสานกับหน่วยงานภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีก้ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแล
การเปิดเผยข้อมูล รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก้ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค้าแนะนา้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม ่

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎหมายก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                             บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 - หน้า 22 
 

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ้าปี 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 
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 ช้าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทาง
ให ้

4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
4.1 ประธาน 
4.2 กรรมการ 

 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ 
จะได้รับตามจ้านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอ่ืนๆ  
ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ  
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมี
จ้านวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี 

5. ประกันความรับผิดของกรรมการ  
     และผู้บริหารระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 

6.  ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่ม ี
 

คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 
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 ช้าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทาง
ให ้

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 
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 ช้าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทาง

ให ้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่มี 

 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 
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 2563 
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 2563 
                  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. พลต้ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ2/ 720,000.00 100,000.00 - - - - - 963,610.00 1,783,610.00 
2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์3/ 960,000.00 80,000.00 110,000.00 - 62,500.00 - - 770,890.00 1,983,390.00 
3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช4/ 960,000.00 80,000.00 - 120,000.00 - - - 770,890.00 1,930,890.00 

4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์5/ 840,000.00 80,000.00 110,000.00 - - 62,500.00 - 770,890.00 1,863,390.00 
5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ6/ 720,000.00 80,000.00 - 120,000.00 - - - 770,890.00 1,690,890.00 
6. นางฉัตรแก้ว คชเสน ี 720,000.00 80,000.00 - 120,000.00 - - 30,548.44 770,890.00 1,721,438.44 
7. นางจรัสลักษณ์ นิธยานรุักษ์ 480,000.00 80,000.00 - - - - - 770,890.00 1,330,890.00 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รตันวงษ ์ 840,000.00 80,000.00 110,000.00 - 50,000.00 50,000.00 - 770,890.00 1,900,890.00 
9. นายไกรรวี ศิริกลุ 480,000.00 80,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 43,264.80 770,890.00 1,474,154.80 
10. นายรังสรรค์ พวงปราง6/ 720,000.00 80,000.00 - 120,000.00 - - - 770,890.00 1,690,890.00 

รวม 7,440,000.00 820,000.00 330,000.00 480,000.00 162,500.00 162,500.00 73,813.24 7,901,620.00 17,370,433.24 

หมายเหตุ : 1/- จ่ายจากก้าไรกอ่นภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายตามงบการเงินรวม ประจ้าปี 2562 ที่ตรวจสอบแล้ว 

       - ประธานจะได้รับเพิ่มอกีร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรอืโบนัสที่กรรมการได้รับ  
       - กรรมการจะได้รับตามจ้านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษัทได้รับ  
  2/ประธานกรรมการบริษัท 
  3/ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก้ากับดูแลกจิการ  
  4/ประธานกรรมการบริหาร 
  5/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  6/ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2562-2563 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

1) ค่าตอบแทนประจา้ 17 9.17 10 7.44 
2) เบี้ยประชุม 17 2.06 10 2.00 
3) ค่าเดินทาง 3 0.09 2 0.15 
4) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั 10 7.90 10 3.61 
5) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 17 0.01 10 0.01 
รวมท้ังหมด 17 19.23 10 13.21 

หมายเหตุ : บริษัทมีการท้าประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (D&O) เป็นวงเงิน 300 ล้านบาท 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา 28 66.25 23 66.25 
2) เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ้า 

ในฐานะเป็นกรรมการบริหาร1/ 
- - - - 

3) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ กองทุนสา้รองเลี้ยงชีพ2/ 
กองทุนประกันสังคม และสวสัดิการอื่นๆ 

28 6.45 23 5.06 

รวมท้ังหมด 28 90.44 23 72.03 

หมายเหตุ : 1/ น้าไประบุไว้ในค่าตอบแทนกรรมการ 
 2/ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน 

 

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทมีแนวทางในการก้าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอ ส้าหรับการจูงใจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมาก
เกินควร ท้ังนี้ บริษัทก้าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยค้านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ้าปี และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่
ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการส้าหรับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท โดยให้ผู้
ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงมีการเปิดเผย
นโยบายและหลักเกณฑ์การก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รูปแบบและจ้านวนค่าตอบแทน ในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ้าปีในแต่ละปี 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2562 และปี 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) บริษัทและบริษัทย่อยจา่ยค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวม
กรรมการ และผู้บรหิารของบริษัท และบริษัทย่อย) ดังนี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา 17,261 2,638.79 17,016 2,388.16 
2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ กองทุนสา้รองเลี้ยงชีพ 

กองทุนประกันสังคม และสวสัดิการอื่นๆ 
17,261 153.12 17,016 164.25 

รวมท้ังหมด 17,261 2,791.91 17,016 2,552.41 
 
จ านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) จ้านวน 17,261 คน ประกอบ 
ไปด้วยบุคลากรในบริษัท จ้านวน 998 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จ้านวน 16,263 คน ทั้งนี้ พนักงานในแต่ละสายงานหลกั
สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อฝ่าย PTG บริษัทย่อย 

1 Business Transformation 17  

2 Digital Transformation 4  

3 People and Organization Transformation 17  

4 Transformation Management Office 7  

5 ฝ่าย Business Intelligence 14  

6 ฝ่ายกฎหมาย 10  

7 ฝ่ายการขาย 96  

8 ฝ่ายการตลาดและลูกคา้สัมพันธ์ 13  

9 ฝ่ายก้ากับดูแลกิจการ 10  

10 ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 31  

11 ฝ่ายจัดซื้อ 23  

12 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 57  

13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 89  

14 ฝ่ายบรหิาร Supply Chain 81  

15 ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล 83  

16 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 95  

17 ฝ่ายปฏิบตัิการ 215  

18 ฝ่ายประกันและบริหารระบบคณุภาพ 30  

19 ฝ่ายวิศวกรรม 55  
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ล าดับ ชื่อฝ่าย PTG บริษัทย่อย 

20 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 20  

21 ส้านักกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 26  

22 ส้านักเลขานุการบริษัท 5  
23 กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  1 
24 กลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้้ามันและ LPG  4 
25 ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการขาย  15 
26 ฝ่ายบรหิารพื้นที่เชิงพาณิชย ์  20 
27 ฝ่ายบรหิารมินมิาร์ท  890 
28 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีกรุงเทพและปริมณฑล  1,569 
29 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีกลาง  1,259 
30 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีตะวันตก  734 
31 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีตะวันออก  928 
32 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน  1,617 
33 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง  1,712 
34 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีใต ้  1,336 
35 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีเหนือ  2,035 
36 ฝ่ายสนบัสนุนสถานีน้้ามัน  234 
37 Operation Management Division  738 
38 Share Service Center Division  12 
39 Strategic Marketing Management Division  5 
40 ฝ่ายโลจสิติกส ์  1,087 
41 ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ในประเทศ  138 
42 ฝ่ายปฏิบตัิการสถานีและโรงบรรจกุ๊าซ  1,668 
43 ฝ่าย Supply Chain  6 
44 ฝ่ายขายและการตลาด  205 
45 ฝ่ายบัญชีและการเงิน  25 
46 ฝ่ายโรงบรรจุก๊าซ  24 
47 ส้านักกรรมการผู้จัดการ  1 
  รวม 998 16,263 

  
ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี – 

8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน  

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

นโยบายที่เรามุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมุ่งสู่การเป็นศูนย์อบรมและการเรยีนรู้ Academy ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และศักยภาพพนักงาน ภาวะผู้น า รวมถึงการบริหารจัดการความรู้และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเราด าเนินการอยู่ใน
แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และองค์กรระยะสั้น 3 ปีและระยะกลาง 5 ปี เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ
ขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ  

อีกทั้ง บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 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   ท้าทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  Continuous Improvement กล้าคิดกล้าท้า เรยีนรู้ สู่ความเป็นเลิศ  

ค่านิยมทั้ง 4 ประการ จะเป็นรากฐานของหลักการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่อยู่บนหลักการเดียวกัน เพื่อท าให้
เกิดพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

เราจึงช่วยกันผลักดัน และขับเคลื่อน โดยมีการจัดฝึกอบรม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และ
ประสบความส าเร็จ พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนา
องค์กร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศอย่างแท้จริง 

นโยบายการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน 

PTG Academy ให้ความส าคัญ และตระหนักว่าบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน และทุกระดับชั้นมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ 
และการพัฒนาองค์กร ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ บริษัทได้ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 PTG 
Academy จัดฝึกอบรมพนักงานได้พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของการด าเนิน
ธุรกิจในยุคปัจจุบัน และมีนโยบายในการพัฒนาระบบ และกระบวนการท างานท่ีบริษัทได้วางแผนไว้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
พนักงานทุกคนมีความรู้ และความสามารถอย่างครบถ้วนในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรเติบโต
ในแต่ละสายอาชีพ โดยมีกรอบนโยบายในการพัฒนา ดังนี้ 

1. ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพ้ืนฐาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวัฒนธรรม
การท างานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน (On Boarding Program) เพื่อให้
พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของ
บริษัท 
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3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการท างานของพนักงานให้มีความช านาญ เช่น หลักสูตร
มาตรฐานการบริการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้จัดการสถานีบริการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 

4. ฝึกอบรมพัฒนาด้านการบริหารคน งาน เพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น า การพัฒนาทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ เช่น หลักสูตร Problem Solving & Decision Making, หลักสูตร Improving Leadership 
Skill เป็นต้น  

5. ด าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ การท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และเกิดการ
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) ที่พนักงานสามารถเลือกเรียนได้ตามแนวทาง
ที่ถนัด และเลือกก าหนดรูปแบบ และหลักสูตรการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Personalized Learning) เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Speed of Change) สามารถพัฒนาทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้ประกาศนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยได้มีการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางธุรกิจ อันจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส และสามารถสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดถือปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบททางธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ควบคู่ไปกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

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

การประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

                                                

 

 

 

 

 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ไว้ท่ี http://ptgenergy.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ ข้อมูลผู้ถือหุ้น/
การประชุมผู้ถือหุ้น/ปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือช่ือ
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ตั้งแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พร้อมทั้งจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ามากกว่า 
30 วันก่อนการประชุม (1 กันยายน 2563) อันได้แก่ รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่น ามาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบ
ฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่แสดงสถานท่ีประชุม ฯลฯ ไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 
เป็นต้นไป พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายสุพจน์ พิทยพงษ์
พัชร์ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม โดยในปี 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม จ านวน 1,565 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จ านวน 87 คน และผ่านการ
มอบฉันทะ จ านวน 1,478 คน โดยมีจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทั้งหมด 1,187,978,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1364 ของจ านวน
หุ้นท้ังหมด 

4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2563 บริษัทได้
จัดประชุม ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานท่ีที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ส าหรับตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูล 
รวมถึงอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม มีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯอย่างเพียงพอ 
อีกทั้งได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬกิา เป็นต้นไป 

2) บริษัทได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงเพื่ออ านวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกภาพวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 

3) บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อท าหน้าที่ดูแลการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริษัท 

4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาระเบียบวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดท ารายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และน าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมท้ังด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื
หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน 14 วันหลังจากการประชุม (16 ต.ค. 2563) โดยสามารถดาวน์โหลดได้
บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2) บริษัทน าข้อเสนอแนะ และความเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 
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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 

2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร 

ก าหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมลูภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคล ที่ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังก าหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่มิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2563 ได้มีการเผยแพร่และสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงมีการสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือในการงดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ PTG เป็นรายไตรมาส 

แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส 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 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินงานตามนโยบายด้วยการด าเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งมี
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี (รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจ าปี 2563) 

พนักงาน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนโดยถือว่าพนักงานทุกระดับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงระบบและ
กระบวนการท างาน ตลอดจนการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างานที่จะช่วยเกื้อหนุนให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual 
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Development Plan) ประจ าปี เพื่อช่วยให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน มี
การน าระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) มาใช้ในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงเช่ือมโยงกับมุมมองตาม Balance Scorecard มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพื่อสร้างให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดให้มีการประเมินค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกช่วงอายุของพนักงาน รวมถึง พนักงานสามารถเลือกรับสวัสดิการได้ตามความต้องการของแต่
ละบุคคล เและสามารถแข่งขันกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และเพื่อรักษาบุคลากรอันมีค่าของบริษัท บริษัทได้มีการส ารวจ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ าทุกปี และน าผลส ารวจไปใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

ลูกค้า  

บริษัทมุ่งมันในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์
และบริการในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของลูกค้า และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน และให้
ความส าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทอย่างสูงสุด บริษัทจึงได้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถวางแผนเชิงรุกในการบริหารจัดการความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ตรง
ประเด็นความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน กรณีเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้
รับความพึงพอใจจากการบริการ รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ผ่านช่องทาง PT call 
center เบอร์โทร 1614 หรือ ทางอีเมล customer_service@pt.co.th 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่าง
แท้จริง ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ที่บริษัทเข้าด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่น หรือผู้พิการให้มีโอกาสในการท างานในองค์กร รวมทั้งจัดให้มีมาตการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานและ
สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทด าเนินการและควบคุมให้การด าเนินธุรกิจ มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ยังให้ความส าคัญต่อการ ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร เช่น การรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ และ
ร่วมกันคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วน าเข้าสู่กระบวนการ Recycle เพื่อผลิตเป็นกระดาษใหม่ การจัดห้องประชุมสีเขียว (Green 
Meeting) โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความส าคัญในขั้นตอนต่างๆ 
ของการประชุม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างจิดส านึก และพฤติกรรมที่ดีให้แก่พนักงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

คู่ค้า 

บริษัทค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหา
และคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ และรายปัจจุบัน หลักเกณฑ์ในการประเมิน และคัดเลือกคู่ค้าตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมาย และมาตรฐานสากล อีกทั้ง ในปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการตรวจประเมินคูค่า้
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ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงของคู่ค้าในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อร่วมก าหนดหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงให้การท างานของคู่ค้ามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของคู่ค้าของบริษัท สร้างความยั่งยืนในการ
ด าเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไป
ด้วยกัน 

ผู้ถือหุ้น 

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

หน่วยงานราชการ 

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

เจ้าหนี้ 

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อ
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเง่ือนไขข้อก าหนดของสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการช าระหนี้ 
เง่ือนไขการค้ าประกันต่างๆ หรือเง่ือนไขอื่นๆ รวมถึง การรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง อัน
จะท 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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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 

 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้เสี ย 
และสังคมโดยรวม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้ง
ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการปฏิบัติตามการติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานผลต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้มี
การติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการจัดการกรณีที่ฝ่าฝืนจริยธรรม 
และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยเนื้อหาท้ังหมด 5 ส่วน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีการสื่อสารให้บุคลากรทุก
ระดับของกลุม่บริษัทได้รับทราบ และเผยแพรผ่่านช่องทางเว็บไซตข์องบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนรับทราบในปี 2564 
ต่อไป 

การใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

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 

ส่วนที่ 1   
หลักการในการด าเนินธุรกจิ           

         ส่วนที่ 2                      
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และการรักษาข้อมูลอันเป็น

ความลับ 

 

         ส่วนที่ 3           
ความรับผิดชอบต่อ กลุ่ม

บริษัท พีทีจ ีเอ็นเนอยี และ
ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท 

 

ส่วนที่ 4   
การก ากับดูแลกจิการที่ดี 

ส่วนที่ 5  
นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี 
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 2. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยจะตรวจสอบผลงานของบุคคลภายนอกอย่างละเอียด 
ถี่ถ้วนก่อนที่ได้รับมา หรือท่ีจะน ามาใช้กับธุรกิจของบริษัท 

 3. ในการเข้าท าสัญญา หรือท านิติกรรมใดๆ ควรท าความตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน หากมี    
ข้อสงสัยให้หารือกับผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท 

 4. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือเพื่อขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 

 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 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่ง และมีคุณธรรม จึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ขึ้นเมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง 
และทางอ้อม และในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน นโยบายการให้ หรือรับ
ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้ครบถ้วน 
ครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันในทุกๆ ด้าน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ซึ่งได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (CAC) มาโดยตลอด โดยได้ร่วมลงนามในค าประกาศ
เจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้รับการ
ต่ออายุการรับรองเข้าป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และ
สิ้นสุดการรับรองในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน        
ตามที่ก าหนดไว้ในทันที 
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3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยใช้
นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่บริษัทก าหนดไว้      
ในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือไ ม่ปฏิบัติตาม
กฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท 

4. บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท โดยผ่าน
หลายช่องทาง เช่น อบรมพนักงานเข้าใหม่ การสื่อสารภายในองค์กรประจ าปี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่ องของผลกระทบ และ
ความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีซึ่งช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ในทันที 

5. บริษัทจะเผยแพร่ให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย         
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ผ่านทาง Website 
ของบริษัท และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้สื่อสารนโยบายเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติการต่อต้าน      
การทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่ คู่ค่าและลูกค้า รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน คู่ค้าทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติจริง  

6. บริษัทจัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท ต้องระบุช่ือในนามบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชั ดเจน 
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 าเนินธุรกิจในระดับ หน่วยงาน และ
องค์กร ก าหนดระดับความส าคัญของความเสี่ยง รวมทั้งจะต้องด าเนินการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ และประเมินระดับความเสี่ยงจาก       
การด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

11. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นมี
ประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
กฎระเบียบ 
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การให ้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นใด 

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 บริษัทได้มีการ
ประกาศงดรับ หรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสอื่นใด ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.ptgenergy.co.th และจดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงคู่ค้า ของกลุ่ม
บริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เป็นประจ าทุกปี 

การให้ หรือรับบริจาคเพ่ือการกุศล 

การให้ หรือรับบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้การ
บริจาคเพื่อการสาธารณะ เป็นต้น บริษัทสามารถกระท าได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการให้ หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ และจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจะก าหนด
ขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้
ตลอดเวลา 

การใหห้รือรับเงินสนับสนุน 

บริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการให้ หรือรับเงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะก าหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
สอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา การให้ หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็นไปเพื่อการสนับสนุน หรือมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ใช่การให้สินบน หรือเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง โดยต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฏหมาย
ที่ใช้บังคับ 

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 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทก าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ดังนี ้

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

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

3. ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายตามความจ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็น และข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดท าแผนงาน และการน ามาตรการ
ไปปฏิบัติ 

4. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการก ากับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน            
ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และทบทวน
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้เพียงพอเหมาะสม 

5. เมื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จดหมายธรรมดา จะน าส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่าข้อมูลจาก
การตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานท่ีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่า มีการกระท าผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรณยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต ปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทมีการสื่อสารและส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับ มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมี
การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต และอีเมล์ 

บริษัทจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ” ให้กับพนักงานและ
ผู้บริหาร (On Boarding) ของกลุ่มบริษัท และจัดอบรมหลักสูตร Enhance Value with Corporate Governance & Risk 
Management ให้แก่พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการก ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การ
บริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาความยั่งยืน 

ก าหนดให้พนักงานร่วมจัดท าแบบประเมินความตระหนักรู้ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  เพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิผลความตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการของพนักงาน และส่งเสริมการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และสื่อสารให้แก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยการส่ง
หนังสือเชิญให้คู่ค้าเพื่อให้คู่ค้ารับทราบและน าไปปฏิบัติ 

บริษัทได้ร่วมด าเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ของส านักงาน ป.ป.ช. ใน
ช่องทางการสื่อสารที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปลุกจิตส านึกให้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
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ระดับ เกิดความตระหนัก และให้ความส าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้เฝ้าระวังและรายงานการ
พบเห็นการคอร์รัปช่ัน หากท่านใดพบเห็นผู้ที่ทุจริตคอร์รัปช่ัน สามารถแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทาง Whistleblowing ได้ทันที 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    
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 ้

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 
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 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 

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

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

โดยในปี 2563 บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistle blowing) ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีจ านวน 21 เรื่อง ซึ่งได้มีการลงทะเบียนรับและยุติไปแล้ว รวมถึงได้มีการแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้วทั้ง 21 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
ได้ว่ากฎหมาย 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 
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 (3) รายงานเป็นประจ าทุกปี 
(4) กรรมการ และผู้บริหารต้องน าส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนมายังส านักเลขานุการบริษัท และจะต้อง
ส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3. การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางหลัก ต่างๆ ดังน้ี 
 (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 

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 

นักลงทนุสัมพนัธ์  

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 และช่องทาง LINE Official รวมถึงการ
จัดท ากิจกรรม เช่น การพบปะนักลงทุน 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 

- อีเมล: ir@pt.co.th 

http://www.ptgenergy@gmail.com
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- โทรศัพท์ 0 2168 3377 – 88 ต่อ 260 และ 274 

- โทรสาร 0 2168 3379 และ 0 2168 3389 

- Line: @ptgir 

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข้อมูล การเยี่ยมชมกิจการ และผลการด าเนินงานต่อนักลงทุน      
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตารางสรุปกิจกรรมการด าเนินงานของส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2563 
 

กิจกรรม จ านวน (คร้ัง) 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 
ประชุมผู้ถือหุ้นกู ้ 1 
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 
พบนักลงทุน (Company Visit) 15 
Opportunity Day (Thai version) (จัดโดย ตลท.) 4 
Opportunity Day (English version) (จัดโดย ตลท.) 2 
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

13 

การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Line IR PTG 34 
Road Show ในประเทศ และผ่านทาง Video Conference 17 
Conference Call 19 
พบสถาบันจัดล าดับความน่าเชื่อถือ 1 
งานแถลงข่าว 1 
สัมภาษณ์ 7 
งานนักลงทุนและนักข่าวเย่ียมชมโครงการ Palm Complex 3 
E-Newsletter 2 
การสอบถามข้อมูลผ่าน E-mail และโทรศัพท์ 7 ครั้ง ต่อ สัปดาห ์

 
งานนักลงทุนและนักข่าวเย่ียมชมโครงการ Palm Complex 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆ บริษัทได้จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการ 
ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 26 ตลุาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทได้น าคณะนักวิเคราะห์การเงิน จากโบรกเกอร์ชั้นน าหลายแห่ง เข้าเยี่ยม
ชม บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด “โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย” (โครงการปาล์มคอม
เพล็กซ์) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจ Non-Oil ของ PTG โดยมี นายชัยทัศน์ วันชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพีพี กรีน คอม
เพล็กซ์ จ ากัด  หรือ PPPGC ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต ณ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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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 2563 ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
ดังนี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชุม 

จ านวน (คร้ัง) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 11/11 100 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการตรวจสอบ 11/11 100 
3. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 11/11 100 

หมายเหตุ :  1/เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

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

รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(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  

 6. การสอบบัญช ี
(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ 

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

(2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง) 

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

(4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดท าเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข 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 

9. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และ

ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนา 
(2) ให้ความส าคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทก าหนดเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจ าของการ

ประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท 
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 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 ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษัทต่อ
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 ให้คณะกรรมการบริษั ท   
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจ านวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชักช้า โดย
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้น จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

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 
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  (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (8) เป็นบุคคลล้มละลาย 

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2) คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ 

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

 5. รับทราบการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และต าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว   

 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. แตง่ตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
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 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 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 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 2563 มีดังนี ้
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การเข้าร่วมประชุม 

จ านวน (คร้ัง) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 100 
2. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 100 
3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 100 
4. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 100 
5. ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 100 

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คือ นางสาวทิพปภา มีศิลป์ 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

2. พิจารณา และให้ความเห็นในการก 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 

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 
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4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ
บริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รายช่ือคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการ 

การเข้าร่วมประชุม 
จ านวน (คร้ัง) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 5/5 100 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 5/5 100 
3. นายไกรรวี ศิริกุล  กรรมการก ากับดูแลกิจการ 5/5 100 

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   

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 
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(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 2563 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 ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ 
 
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 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับ
ต าแหน่งดังกล่าว 

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

 4. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน        
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
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 5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงมี    
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้อง
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 าแหน่งอื่น
ใดที่เทียบเท่ากับต 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 และความรับผิดชอบ ประสบการณ์     
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน 

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

 4. กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์
พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างส าหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 5. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
ประจ าปี 

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

 7. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. เป็นกรรมการบริษัท 
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เรื่องการก ากับดูแลกิจการเป็นอย่างดี 
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในระดับสากลอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรับปรุงนโยบายด้านการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท 
4. มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านให้ มีความเหมาะสม เพื่อ

ก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ

และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเพียงพอ 
6. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

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 
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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 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่       
อย่างสม่ 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  
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2. เลขานุการคณะกรรมการบริษัทน าเสนอแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัตเิพือ่พิจารณาอนุมัต ิ

3. กรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อยประเมินตนเองเป็นรายคณะ และรายบุคคล อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

4. เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย           
ทัง้รายคณะ และรายบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยเพือ่พิจารณาผลประเมิน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

5. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทัง้รายคณะ และรายบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้  

ชื่อคณะกรรมการ 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

รายคณะ (ร้อยละ) 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

รายบุคคล (ร้อยละ) 
คณะกรรมการบริษัท 99.36 99.32 
คณะกรรมการตรวจสอบ 98.90 100 
คณะกรรมการบริหาร 100 100 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 99.00 95.56 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 100 100 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 97.67 100 

 

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ าปี 2563 เท่ากับร้อยละ 98.41 

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 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง 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 
กรรมการอิสระ 

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 ากับดูแลกิจการ  
กรรมการอิสระ 

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. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช กรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

DCP 197/2014 DAP 96/2012   
    

4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน    
กรรมการอิสระ                        

DCP 198/2014     AACP 23/2016  
BNCP 
5/2018 
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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. นายพิทกัษ์ รัชกจิประการ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

DCP 198/2014 DAP 92/2011 

 
 
 
 
 
 

 SFE 8/2010   

 

6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร  

DCP 198/2014 DAP 92/2011       

7. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ กรรมการบริษัท DCP 198/2014 DAP 96/2012       
8. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการก ากับดูแลกจิการ            
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ                                                   

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

9. นายไกรรวี ศิริกุล กรรมการบริษัท 
กรรมการก ากับดูแลกจิการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

DCP 259/2018 DAP139/2017       

10. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

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 2563 

รายชื่อกรรมการบริษัท หลักสูตรอบรม/สัมมนา 

1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 
โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ ากัด  
- Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 

2. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 
โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ ์
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงส าหรับผู้บรหิารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 1 

3. นายรังสรรค์ พวงปราง 
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นท่ี 1 

 
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 
 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 ในลักษณะที่เป็นบิดา 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 หรื อ  
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
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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
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา         
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต ่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น    
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ     
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 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 
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 
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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     
อย่างเหมาะสม และโปร่งใส 

 5. ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 

 6. ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ันที่ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ประธาน         
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าวน ามาตรการ      
ต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ันดังกล่าวไปปฏิบัติ  เพื่อให้มั่นใจว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าวได้ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต หรือ           
การคอร์รัปช่ัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

 8. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 

 9. ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ี
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 
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 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 
รวมทั้งต้องทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ 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 

 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 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
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     
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ซึ่งการเตรียมบุคลากรของบริษัทดังกล่าว ได้ถูกกระท าขึ้นเพื่อให้เกิดความพร้อมในการทดแทนส าหรับกรณีที่มีต าแหน่งผู้ บริหาร
สูงสุดขององค์กรว่างงานลง 

ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ 
ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่มีความจ 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 าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที 

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 

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. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดท าแผนการพัฒนา
รายบุคคลในการลด Competency Gap 

 5. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ท าหน้าท่ีดูแลการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย 

 6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการจัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่            
ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบตัิเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม 

 7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ 
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 8) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะทบทวนรายละเอียด และสรุปผลการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจ าทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

9.2 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแล
นโยบาย 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 
หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

 2. การด าเนินการคัดเลือกบุคคล และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร           
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

 3. ก าหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

 4. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไป    
ซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการอื่นที่ส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ย วข้อง และ/หรือ
ข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

 5. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม 

 6. ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่กลุ่มบริษัทไปร่วมลงทุนอย่างสม่ าเสมอ 
และให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

9.3 นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น 
 

การไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท 

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) 
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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 าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ      
ผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ันในนิติบุคคลอื่น 

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ยกเว้น เป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น      
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 
9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จ านวน 5 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 และ/หรือ 
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 และ/หรือ 
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 และ/หรือ 
4. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435 และ/หรือ 
5. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10456 

ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ 
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน     
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  นายพงทวี รัตนะโกเศศ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์                        
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตรายอื่นแทนได้ และก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 7,656,500 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงานสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจ านวน 1,739,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือ
ร้อยละ 29.40 เป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทท่ีเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 แสดงได้ดังนี้ 

ค่าธรรมเนียม ปี 2563 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี (บาท) 5,940,500 
ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส (บาท) 1,716,000 
รวมท้ังสิ้น 7,656,500 

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี : ไม่มี 

9.5 การประเมินการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด าเนินการของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการตาม
แบบประเมิน CGR มี 6 ข้อ ท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ โดยบริษัทจะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ดังน้ี 

หมวด ประเด็นที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ CGR เหตุผล 

การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 

B.13 
 

บริษัทได้ก าหนดวิธีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการ
ล งค ะ แ น น เ สี ย ง แ บ บ ส ะ ส ม 
(Cumulative Voting) หรือไม่  

ปัจจุบันบริษัทก าหนดวิธีการลงคะแนนแบบ one 
share one vote (ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้
เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามข้อบังคับ
ของบริษัท 

การค านึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย  

C.29 บริษัท ได้ จั ดท า รายงานแบบ
บูรณาการ (Integrated Report) 
หรือไม่  

บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาแนวทางและ
ความเหมาะสมในการจัดท ารายงานแบบบูรณาการ 

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

E.9 คณะกรรมการมี การก าหนด
นโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 
3 แห่งไว้ในนโยบายก ากับดูแล
กิจการของบริษัทหรือไม่ 

บริษัทได้ก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกิน 5 
แห่ง ซึ่งยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศ โดยปัจจุบันกรรมการแต่ละคนด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 3 แห่ง 

E.12 คณะกรรมการมี การก าหนด
นโยบายจ ากัดจ านวนปีในการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ
ไว้ไม่เกิน 6 ปีหรือไม่ 

นโยบายของบริษัทได้ก าหนดจ านวนปีในการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดย
ปัจจุบัน กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งไม่
เกิน 6 ปี 

E.35 คณะกรรมการ ได้ ใ ช้บริษัทที่
ปรึกษา (Professional Search 
Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ 
(Director Pool) ในการสรรหา
กรรมการใหม่หรือไม่ 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วง
ที่ผ่านมา  
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E.97 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่
เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง อ ย่ า งน้ อ ย  1 ค น 
หรือไม่ 

บริ ษั ท ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ด า เ นิ นก า ร  แต่ บ ริ ษั ท ไ ด้ ใ ห้
ความส าคัญต่อความเท่าเทียมกันของกรรมการ โดย
ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
กรรมการจ านวน 10 คน มีกรรมการอิสระ 4 คน 
และกรรมการที่เป็นผู้หญิง 2 คน   
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแล
เอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการเติบโตของ
ธุรกิจที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส่ และมีจรรยาบรรณ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็น
เลิศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการกิจการ
เพื่อสังคมที่บริษัทให้การสนับสนุนครอบคลุมในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ด้านภัยพิบัติ 
ตลอดจนสุขอนามัยของคนในชุมชน 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการ ได้ทบทวนและก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมุ่งเน้น
การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของบริษัทที่อยากส่งมอบคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท “อยู่ ดี มี 
สุข” (MAXITIZEN Enriching the quality of life, well-being and contentedness) ภายใต้กลยุทธ์หลักในการด าเนินงาน 3 
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ท่ีสะดวกสบายและมีคุณค่าให้แก่ลูกค้า กลยุทธ์การสร้างบุคลากรและองค์กร 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน และกลยุทธ์การสร้างความสมัพันธ์กับผูม้ีส่วนได้เสีย คนในชุมชน และ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดเผยผลการด าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ในประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงการตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals :SDGs) ที่บริษัทได้ด าเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบ โดยสามารถดู รายละเอียดเพิ่ม เติมได้ ในรายงานการพัฒนาความยั่ งยืน ประจ าปี  2563 และในเว็บไซต์  
https://www.ptgenergy.co.th หัวข้อ ความยั่งยืน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายใน ด้วยเล็งเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยป้องกัน บริหาร
จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบหลัก 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 หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
บริษัทได้มีการทบทวนรายละเอียดและการปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานท่ีส าคัญอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึง
มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในด้านการจัดหาและพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายในการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลต่อบุคลากรที่ท าความดี และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานท้ังหลักสูตรภายในและภายนอก ตลอดจนได้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยก าหนดขั้นตอนการ
สรรหาอย่างโปร่งใส 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 าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดับชั้น
การอนุมัติรายการของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น การก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละ
ระดับชั้น เป็นต้น มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมทั้งการปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual) และระบบอัตโนมัติ (Automated) 

บริษัทได้คัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการก าหนดนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ รวมถึงข้อก ฎหมาย ข้อบังคับ 
มาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน อีกทั้ง ได้ก าหนดมาตรการป้องกันเพื่อ
ควบคุมและลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ทรัพย์สินไม่สามารถใช้งานได้ สูญหาย เสียหาย บกพร่อง หรือถูกคุกคาม
ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้ด าเนินการให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้ส่ง
หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและเพียพอต่อการพิจารณาเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ  
ตลอดจนได้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น ความเห็นหรือ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา เป็นต้น 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล กฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบาย หลักการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
และระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ตลอดจนเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้ง
เบาะแสเป็นความลับสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทได้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการควบคุมภายในด าเนินไปอย่างเหมาะสม โดยมี
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผล
การและผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การตรวจสอบภายใน 

นางสาวชิตาภรณ์ ฟองสมุทร ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความเข้าใจ
ในธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

11.2 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งกับการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยบริษัทก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise 
Risk Management) ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น เพื่อ
เป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐาน ควบคู่ไปกับกระบวนการก าหนดกลยุทธ์องค์กร โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรดังนี ้

https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
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1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่
มีในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องน าหลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน ทั้งงานในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาส 
และลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร 

3. ก าหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ด าเนินงานขององค์กร และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการ
ท างาน ควบคู่กับการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ก าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง 
หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งจัดท า
รายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

5. เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงาน
ความเสี่ยงน้ันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อด าเนินการจัดการต่อไป 

6. มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความส าคัญและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย 

7. ก าหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน 
และปรับตัวรับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบูรณาการประเด็นด้าน ESG กับการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยืนยันการส่งเสริมอย่างจริงจังในการจัดให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าการสอบทาน และทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

บริษัทได้ทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สามารถตอบรับกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในปี 2563 และ ปี 2562 

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 
2563 

o กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว 
คชเสนี ถือหุ้น P&C ร้อยละ 44.46 ของทุนที่ออก และเรียก
ช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- 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 
2563 

o กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว 
คชเสนี  ถือหุ้ น  KTP ร้อยละ 33.35 ของทุนที่ ออก และ      
เรียกช าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2563 

o P&C ถือหุ้น KTP ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกช าระ
แล้ว ณ 31 ธันวาคม 2563 

- 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
ทุนทีอ่อก และเรียกช าระแล้ว 
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3) บริษัท ภูบดินทร์ จ 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 
2563 

- 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 2.48 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 2563 

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 2563 

หมายเหตุ: ครอบครัวรัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัทโดยตรง เท่ากับ    
ร้อยละ 5.83 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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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 2563 

- 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 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 2563 ยกเว้นระบุไว ้
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มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

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 

372.34 
372.34 

- 

409.93 
409.93 

- 

- 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 

 
 

1.57 
1.57 

- 

1.27 
1.27 

- 

- 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 

-- 

0.007 
0.007 

- 

- 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 2563 ปี 2562 

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 

9.27 
9.27 

- 

5.88 
5.88 

- 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงิน โดยก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินเท่ากับ 7 วัน 
 
 

 

ต้นทุนจากการซื้อสินค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

1,737.20 
546.86 

1,190.34 

1,899.36 
558.99 

1,340.37 

- 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 

3.09 
3.09 

- 

0.13 
0.13 

- 

- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลด 
กับสถานีบริการน้ ามันประเภท  DODO 

เจ้าหนี้การคา้ 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.11 
- 

0.11 

0.10 
- 

0.10 

- บริษัทย่อยเป็นเจ้าหนี้การค้าส่งเสริมการขายจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกเป็นส่วนลดกับสถานี
บริการ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม  
จ ากัด (“KTP”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ KTP 
ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของบริษัท 

84.14 
84.14 

- 

75.02 
75.02 

- 

- 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 

 

0.35 
0.35 

- 

0.26 
0.26 

- 

- 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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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จ ากดั 
(“KTP”) 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- KTP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อ
น้ ามันเช้ือเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีบริษัทตกลง
ไว้กับ KTP 

1.83 
1.83 

- 

1.26 
1.26 

- 

- 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 

- 

- 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 

0.62 
0.62 

- 

0.02 
0.02- 

- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลด 
กับสถานีบริการน้ ามันประเภท  DODO 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

3. บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด 
 (“ภูบดินทร์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับภู
บดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหนา่ยน้ ามันของบริษัท 

73.84 
73.84 

- 

108.93 
108.93 

- 
 

- 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 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)       บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 - หน้า 80 
    

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

3. บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด 
 (“ภูบดินทร์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

0.17 
0.17 

- 

0.17 
0.17 

- 

- 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 

 

0.17 
- 

0.17 

0.10 
- 

0.10 

- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอใช้บริการสาธารณูปโภคจาก
สถานีบริการน้ ามันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อด าเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้
อัตราค่าบริการดังกล่าวมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความ
เหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น 

ค่าส่งเสริมการขาย 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.30 
0.30 

- 

0.002 
0.002 

- 

- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลด 
กับสถานีบริการน้ ามันประเภท  DODO 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

3. บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด 
 (“ภูบดินทร์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- ภูบดินทร์มีภาระหนี้การค้าทีเ่กิดจาก
การซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากบริษัทและ
บริษัทย่อย  ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการ
ช าระเงินท่ีบริษัทตกลงไว้กับภูบดนิทร์ 

4.67 
4.67 

- 

4.69 
4.69 

- 

- 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 

- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้บริการ
สาธารณูปโภคของภูบดินทร์บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมี
เง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่บริษัทได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้
บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

4. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา 
จ ากัด (“RD”) 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทย่อยค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง
ให้กับ RD เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ของ RD 

0.70 
- 

0.70 

1.05 
- 

1.05 

- 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 

0.10 
- 

0.10 

0.13 
- 

0.13 

- 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 

 

95.53 
94.50 
1.03 

120.77 
103.90 
16.87 

- 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 

0.33 
- 

0.33 

0.13 
- 

0.13 

- บริษัท และบริษัทย่อยตกลงให้ AMAL เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อท าส านักงานย่อย
ส าหรับบริหารจัดการการเดินรถของ  AMAL ทั้งนี้  บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีเง่ือนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่
ได้รับจากการเช่าพ้ืนท่ีและใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น 

รายได้อื่นๆ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 
 

0.08 
- 

0.08 

0.02 
- 

0.02 

- รายได้ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า จากการมาใช้น้ าไฟของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติและ
เป็นไปตามราคาตลาด 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

5. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส์ 
จ ากัด (“AMAL”) 
 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

6.19 
6.05 
0.14 

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 

0.008 
- 

0.008 

0.06 
- 

0.06 

- ลูกหนี้ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และค่าเช่าทรัพย์สิน โดยเง่ือนไขการช าระเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ
ปกติ 

ค่าขนส่งเข้า (น้ ามันปิโตรเลียม) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

541.92 
67.61 
474.31 

566.28 
63.71 
502.57 

- 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 

 

49.73 
6.21 
43.52 

50.47 
5.87 
44.60 

- บริษัท และบริษัทย่อยได้รับวงเงินเครดิตจาก AMAL ส าหรับการว่าจ้างขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิง 
โดยมีเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่ AMAL ก าหนดให้กับผู้รับบริการ
รายอื่น 
 
 
 

6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
(“CK5”) 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

- บริษัทค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ 
CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน
ของบริษัท 

173.33 
168.15 
5.18 

303.22 
301.04 
2.18 

- 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 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
(“CK5”) 
 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

0.68 
0.68 

- 

0.83 
0.83 

- 

- 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 

 

0.17 
0.006 
0.164 

0.20 
0.01 
0.19 

- 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 
 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- CK5 มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการ
ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงจากบริษัท โดย
เง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการ
ด าเนินธุรกิจปกติ 

 
 

3.94 
3.90 
0.04 

2.95 
2.79 
0.16 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ CK5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงินโดยเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
(“CK5”) 
 

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 ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 

 

1,347.80 
418.63 
929.17 

1,723.02 
558.00 

1,165.02 

- 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 

 
 

1.61 
1.31 
0.30 

0.34 
0.07 
0.27 

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมา
แลกส่วนลด กับสถานีบริการน้ ามันประเภท  DODO 

เจ้าหนี้การคา้ (รวมค่าใช้จ่ายค้างจา่ย) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการ
ใช้บริการ CK5 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
การช าระเงินท่ีบริษัทตกลงไว้กับ CK5 
 
 

9.45 
9.45 

- 

25.49 
25.49 

- 

- บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก CK5 ส าหรับการว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการ
ช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติที่ CK5 ก าหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

7. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด (“PPPGC”) 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

2.38 
2.38 

- 

4.26 
4.26 

- 
 

- บริษัทและบริษัทย่อยจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับ PPPGC เพื่อใช้ประกอบในกิจการ 
ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 

รายได้ค่าขนส่ง 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

9.77 
- 

9.77 

5.35 
- 

5.35 

- บริษัทย่อยรับจ้างขนส่ง อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราอ้างอิงจากตลาด และเป็น
อัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าที่ไปใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางใน
การขนส่ง 

รายได้ค่าบรหิารจดัการ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

7.43 
4.84 
2.59 

3.85 
3.85 

- 

- บริษัทเรียกเก็บค่าบริหารจัดการเป็นไปข้อตกลงร่วมกัน 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
o ยอดยกมำ 
o ให้กู้เพิ่มระหว่ำงปี 

- รับช าระคืนระหว่างป ี
 

325.19 
369.81 
120.79 
(165.41) 

369.81 
12.00 
369.81 
(12.00) 

- บริษัทให้ PPPGC กู้ยืมเงินระยะสั้น ช่วงระหว่างรอเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ท้ังนี้ บริษัท
มีการคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด และระบุเงื่อนไขการช าระที่เป็นปกต ิโดย PPPGC 
ช าระเงินกู้ยืมนี้เรียบร้อยแล้ว  

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

1.83 
0.06 
1.77 

0.74 
0.05 
0.69 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือให้กับ PPPGC โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ
การช าระเงินโดยเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

ลูกหนีอ้ื่น 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

1.71 
1.23 
0.48 

3.07 
3.07 

- 

- ลูกหนี้อ่ืนค่าขนส่ง ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณาและก าหนดให้ลูกค้ารายอื่น 

ดอกเบี้ยรับ 
 

18.51 8.85 - บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยกับ PPPGC ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

8. บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรคั 
โซลูช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด (“PRO 
TRUCK”) 
 

รายได้จากการขายสินคา้ 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

2.06 
1.53 
0.53 

1.39 
0.87 
0.52 

- บริษัท และบริษัทย่อยจ าหน่ายน้ ามันเครื่องใหก้ับ PRO TRUCK ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ใน
สถานีบริการ เพื่อท าศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถบรรทุกครบวงจร ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับ
ที่บริษัทพิจารณาและก าหนดให้กับตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันรายอื่น 

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัท 
o จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อย 

 

2.96 
- 

2.96 

2.91 
- 

2.91 

- 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 

- 

0.96 
0.96 

- 

- บริษัทเรียกเก็บค่าบริหารจัดการเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน 

ลูกหนี้การค้า 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

1.11 
0.46 
0.65 

0.63 
0.37 
0.26 

- บริษัทก าหนดวงเงินขายเช่ือ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการช าระเงินโดย
เงื่อนไขการช าระเงินเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 
- ค่าเช่าพื้นที่ในสถานีบริการ โดยบริษัทย่อยก าหนดช่วงเวลาการจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตาม
เงื่อนไขการช าระเงินเช่นเดียวกันกับที่บริษัทย่อยให้กับผู้เช่ารายอื่น ทั้งนี้ อายุลูกหนี้ยังอยู่ใน
ก าหนดตามกรอบเวลา  
 

เจ้าหนี้อ่ืน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.36 
- 

0.36 

- 
- 
- 

- บริษัท และบริษัทย่อยเช่าพื้นที่ PRO TRUCK เพื่อใช้ส าหรับซ่อมบ ารุงรถบรรทุกของบริษัท
และบริษัทย่อย 

ลูกหนีอ้ื่น (รวมรายได้ค้างรับ) 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

 

8.89 
2.50 
6.39 

4.08 
1.25 
2.83 

- ลูกหนี้อ่ืน ค่าเช่าพ้ืนท่ีในสถานีบริการ เพื่อท าศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงรถบรรทุก 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 
ปี 2563 ปี 2562 

9.บริษัท มัลติปโิตรเลียม จ ากัด 
(“MULTI”) 
 

ค่าบริการสถานีบริการ 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

6.03 
0.76 
5.27 

- 
- 
- 

- มัลติปิโตรเลียมให้บริการสถานีบริการให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ มัลติ
ปิโตรเลียมเป็นการด าเนินการตามปกติของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทย่อยช าระ 
เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด  

ค่าบริการซ่อมสถานีบริการ 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

0.38 
- 

0.38 

- 
- 
- 

- มัลติปิโตรเลียมให้บริการซ่อมบ ารุงสถานีบริการให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ 
มัลติปิโตรเลียมเป็นการด าเนินการตามปกติของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทย่อย
ช าระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด  

เจ้าหนี้การคา้ 
o บริษัท 
o บริษัทย่อย 

3.31 
- 

3.31 

0.65 
0.08 
0.57 

- 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/
หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
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สว่นท่ี 2 – หนา้ที่ 90 
 

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 และเป็นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กับ
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 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
 

 2563 2562 2561 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ฐานะทางการเงิน        
รวมสินทรัพย ์ 42,037 100 22,652 100 20,939 100 17,985 100 
รวมหนี้สิน 34,057 81 15,945 70 15,463 74 12,867 72 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,980 19 6,707 30 5,476 26 5,119 28 

ผลการด าเนินงานทางการเงิน        

รายได้จากการขายและบริการ 104,423 100 120,027 100 107,829 100 84,625 100 

ก าไรขั้นต้น 10,599 10.1 9,900 8.2 7,443 6.9 6,254 7.4 

EBITDA 6,315 6.0 5,268 4.4 3,508 3.3 3,067 3.6 

ก าไรสุทธิ 1,906 1.8 1,563 1.3 624 0.6 913 1.1 

 2563 2562 2561 2560 

กระแสเงินสด     

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,811 3,683 4,923 2,790 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,924) (4,225) (5,347) (5,698) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรม
จัดหาเงิน 

(982) 584 508 3,182 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธ ิ (95) 41 85 274 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด 1,037 996 911 637 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ปลายงวด 942 1,037 996 911 
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ข้อมูลสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2562 2561 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.45 0.42 0.36 0.47 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.21 0.23 0.20 0.23 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.28 0.33 0.51 0.42 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 341.64 408.81 436.89 623.37 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 1.07 0.89 0.84 0.59 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 45.35 57.04 54.78 46.45 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 8.05 6.40 6.66 7.86 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 24.52 21.96 22.07 22.75 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 14.89 16.62 16.54 16.05 
Cash Cycle วัน (5.77) (9.33) (9.04) (7.60) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)      
อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 10.15 8.25 6.90 7.39 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 3.29 1.88 0.96 1.48 
อัตราก าไรอื่น ร้อยละ 0.62 0.22 0.28 0.33 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ ร้อยละ 1.83 1.30 0.58 1.08 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 25.96 25.66 11.77 18.81 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)      
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 5.89 7.17 3.20 5.99 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร/1 ร้อยละ 6.81 32.09 24.71 29.65 
อัตราหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 3.23 5.51 5.54 5.55 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)      
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 4.27 2.38 2.82 2.51 
อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 3.70 1.46 1.62 1.58 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 5.72 13.10 18.62 17.74 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน เท่า 0.11 0.10 0.15 0.10 
อัตราการจ่ายเงินปันผลของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท/2 ร้อยละ 44.09/3 42.82 50.55 40.84 

ข้อมูลหลักทรัพย์ (Stock Information)      
ก าไรสุทธิรวมต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 1.14 0.94 0.37 0.55 
ราคาปิดของหุ้น (เฉลีย่ทั้งปี) บาทต่อหุ้น 14.05 15.80 15.18 22.88 
เงินปันผลที่จ่ายในปี บาทต่อหุ้น 0.50/3 0.40 0.20 0.17 

ที่มา: บริษัท 
หมายเหตุ:/1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรค านวณจากสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการ

เช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้า 
   /2 อัตราการจ่ายเงินปันผลของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทค านวณจากเงินปันผลที่จ่ายส าหรับผล

ประกอบการในรอบปีนั้นๆ  
  /3 เงินปันผลส าหรับการด าเนินงานในปี 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ในวันท่ี 26 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจ าปี 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“PTG”) ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ด้วยการยืนหยัดในความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อเป็นผู้น าด้าน
บริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
โดยยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทยังคงเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่ท้าทายจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ท าให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัว
ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ และการบริโภคมีแนวโน้มหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง 
จากมาตรการของภาครัฐที่ออกมาใช้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐกลายเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์อัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) หดตัวอยู่ที่ระดับ 6.6% นับเป็นการหดตัวสูงสุดในรอบ 22 ปี  

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวส่งผลให้ภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมน้ ามันในปี 2563 โดยรวมมีปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันผ่าน
ทุกช่องทางเท่ากับ 34,837 ล้านลิตร ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักยังคงมาจากการเดินทางและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีลดลงจากมาตรการล็อคดาวน์ประเทศของภาครัฐท่ีออกมาใช้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงครึ่งปี
แรก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมิถุนายน ภาครัฐได้ผ่อนคลายล็อคดาวน์ ท าให้ภาพรวมปริมาณการใช้น้ ามันในครึ่งปีหลังปรับ
เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลและเบนซินของประเทศเติบโตลดลง 1.2% และ 1.2% ตามล าดับ ขณะที่
ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ในประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเดียวกับการใช้น้ ามัน โดยสาเหตุหลักมาจากการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีลดลงเช่นเดียวกันนอกจากน้ี ในส่วนของ
ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ หรือ Auto LPG ก็ยังได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เเละผู้บริโภค
เปลี่ยนจากการใช้แก๊ส LPG ไปเป็นน้ ามันแทน เนื่องจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวลดลง ด้วยเหตุนี้ ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส 
LPG ของประเทศลดลงมาอยู่ที่ 6,235 ล้านลิตร ลดลง 11.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ขณะที่ PTG ยังคงรักษาความเป็นผู้น าด้านการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันที่เติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมน้ ามันในภาพรวม 
โดยมีปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันผ่านทุกช่องทางอยู่ที่ 4,959 ล้านลิตร เติบโต 5.9% จากปีแล้ว ใกล้เคียงกับเป้าหมายการเติบโตที่  
PTG ตั้งไว้ที่ 6-10% ในส่วนของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันผ่านช่องทางสถานีบริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 95.6% ของปริมาณการ
จ าหน่ายน้ ามันทั้งหมด หรือเท่ากับ 4,741 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 8.1% จากปีที่แล้ว โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการขยายสาขาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากการขยายสาขาแล้ว PTG ยังให้ความส าคัญกับการเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันต่อสถานีบริการ
ของสาขาเดิมที่เติบโตขึ้น 0.9% จากปีที่แล้ว นอกจากนี้ PTG ยังให้ความส าคัญกับการต่อยอดธุรกิจ Non-Oil โดยเพิ่มการ
ให้บริการต่างๆ ในสถานีบริการ ให้มีความครบครันมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเช่ือมโยงระบบบัตรสมาชิกร่วมกับพันธมิตรที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ผ่านการวัดผลข้อมูล (Data Measurement) อย่างเป็นระบบ ด้วยการ
ผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกันผ่านบัตร PT Max Card และแอพพลิเคช่ัน Max Rewards ท าให้บริษัทสามารถ
เชื่อมโยงการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกจุดหมายการเดินทาง  

การด าเนินงานและผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันที่  PTG สามารถผลักดันให้เติบโตได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ที่ระดับ 6 -10% 
จากปีที่แล้ว ในส่วนของปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น 13.0% หรือเท่ากับ 152 
ล้านลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับระดับเป้าหมายที่วางไว้ที่ 15 -20% จากปีที่แล้วเช่นกัน  PTG ยังคงเติบโตจากการขยายสถานี
บริการอย่างต่อเนื่อง บวกกับการบริการที่เป็นมาตรฐาน ระบบสมาชิกที่แข็งแกร่ง และแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ PTG สามารถขยายสาขาการให้บริการได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2563 PTG ขยายสถานีบริการน้ ามันและแก๊ส 
LPG ทั้งหมด 67 สถานี จากเป้าหมายการขยายสาขาที่ 50-100 สถานี ท าให้ PTG มีสถานีบริการรวมทั้งหมด 2,094 
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สถานีทั่วประเทศ ในส่วนของการขยายธุรกิจ Non-Oil  PTG ได้ขยาย Touchpoint รวมทั้งหมด 152 สาขา ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายการขยายที่ 100 สาขา ถึงแม้ว่าธุรกิจ Non-Oil จะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บริษัทได้มีการปรับ
สัดส่วนสาขาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยบริษัทมีการปรับลดจ านวนสาขาของร้านกาแฟคอฟฟี่
เวิร์ด ซึ่งสาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และสนามบิน ขณะที่ธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้าน
สะดวกซื้อ Max Mart ยังสามารถเติบโตได้ดี รวมถึงการเริ่มการขยายการให้บริการแก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือน ท าให้
ในปี 2563 PTG มี Touchpoint รวมทั้งสิ้น 756 สาขา โดยมีจ านวนสถานีบริการและสาขาธุรกิจ Non-Oil เป็นดังนี้  

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 

สถานีบริการน้ ามัน 1,888 ร้านจ าหน่ายแก๊ส LPG ครัวเรือน 99 

สถานีบริการแก๊ส LPG และสถานีบริการ
รูปแบบ Mix 

206 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 
Autobacs 

16 

กาแฟพันธุ์ไทย 274 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเชิง
พาณิชย์ Pro Truck 

9 

คอฟฟี่เวิลด์ 
(ในประเทศ และต่างประเทศ) 

60 ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ ามัน Maxnitron Lube 
Change 

47 

ร้านสะดวกซื้อ Max Mart 220 Max Camp (Rest Area) 31 

จากนโยบายควบคุมการลงทุนอย่างเข้มงวดสูงสุด ท าให้ในปี 2563 PTG ใช้เงินลงทุนในการขยายธุรกิจน้ ามัน ธุรกิจ Non-Oil และ
ธุรกิจใหม่ท้ังสิ้น 2,043 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าระดับท่ีตั้งเป้าหมายไว้ท่ี 3,000-3,500 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ภาพรวมของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ โครงการ Palm Complex ที่ด าเนินงานโดยบริษัท พีพีพี กรีนคอมเพล็กซ์ จ ากัด หรือ 
“PPPGC” ซึ่ง PTG ถือหุ้นในสัดส่วน 40% สามารถด าเนินโครงการได้เต็มก าลังการผลิตครบทุกกระบวนการตามเป้าหมาย ท าให้
บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากโครงการ Palm Complex เป็นจ านวน 353 ล้านบาท 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2563 

ในปี 2563 PTG มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 104,423 ล้านบาท ลดลง 13.0% จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจาก
การปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันโลกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ ามันเฉลี่ยลดลง 
16.0% จากปีท่ีแล้ว การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ ามันโลกในช่วงต้นปี ส่งผลกระทบท าให้ค่าการตลาดของธุรกิจน้ ามัน
อยู่ในระดับต่ าในช่วงไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนหลังของปี 2563 ราคาน้ ามันมีเสถียรภาพมากข้ึนและการปรับราคา
น้ ามันหน้าสถานีบริการสอดคล้องกับราคาต้นทุนน้ ามัน ท าให้ค่าการตลาดของธุรกิจน้ ามันกลับมาอยู่ในระดับปกติ ส่งผลให้ในปีนี้  
PTG มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 10,599 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากปีที่แล้ว  

ในปีนี้บริษัทมีการปรับปรุงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 ซึ่งบริษัทต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากสิทธิในการใช้
สินทรัพย์และดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า แทนการบันทึกค่าเช่าแบบเดิม ประกอบกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท าให้บริษัทมีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย และการลงทุนอย่างเข้มงวด ส่งผลให้  PTG มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารอยู่ที่ 7,820 ล้านบาท ลดลง 1.1% จากปีก่อนหน้า PTG ยังรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมค้าและร่วมทุนทั้งหมด 376 
ล้านบาท และมีก าไรจากการรวมธุรกิจทั้งหมด 35 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น ท าให้ PTG มี EBITDA เท่ากับ 6,315 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.8% จากปีก่อนหน้า และก าไรสุทธิเท่ากับ 1,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.9% จากปีที่แล้ว โดยหากไม่น า
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 มาค านวณ บริษัทจะมีก าไรสุทธิเท่ากับ 2,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 582 
ล้านบาท หรือ 37.2% จากปีที่แล้ว 
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เป้าหมายการด าเนินงานในปี 2564 

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังคงมีความไม่แน่นอนจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่เริ่มในช่วงปลายปี 
2563 ซึ่งส่งผลต่อความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเห็นโอกาสการเติบโตใน
อุตสาหกรรมน้ ามันภาพรวม โดย PTG ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการขยายจ านวนสถานีบริการให้ครอบคลุมการ
เพิ่มบริการที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาการให้บริการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่
แตกต่างให้กับลูกค้า โดยในปี 2564 PTG มีเป้าเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน้ ามัน 8 – 12% จากการเพิ่มสถานีบริการน้ ามันและแก๊ส 
LPG อีก 100 – 150 สาขา รวมถึงขยายการให้บริการธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน จากการเพิ่มสาขาการให้บริการ Gas Shop อีก 50 
สาขา ในส่วนของการเติมเต็มธุรกิจ Non-Oil PTG มีเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนสาขา Non-Oil อีก 100 – 150 สาขา เพื่อ
ให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมมากข้ึน โดย PTG จัดสรรงบการลงทุนไว้ประมาณ 4,000 – 4,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการ
ขยายสาขาของธุรกิจน้ ามัน ธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่  

ในส่วนของผลประกอบการ PTG ยังคงมุ่งเน้นการสร้างก าไรที่สม่ าเสมอและยั่งยืน ท าให้ PTG มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนก าไร
ขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil ให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น จากในปี 2563 ที่มีสัดส่วน 11.5% โดยธุรกิจที่จะมาขับเคลื่อนรายได้ในธุรกิจ Non-
Oil ในปีนี้ ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทมีแผนท่ีจะขยายสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยทั้งในและนอกสถานีบริการน้ ามัน
ของบริษัท รวมถึงวางกลยุทธ์การตลาด สร้างแบรนด์ที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาสินค้าใหม่ในการสร้างประสบการณท์ี่แตกต่าง ส่ง
มอบอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน ให้
ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บรกิาร
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ PTG มีแผนเพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายแก๊ส LPG ครัวเรือนให้มีสัดส่วน 40 – 50% ของปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส 
LPG ทั้งหมด และอีกหนึ่งธุรกิจที่จะเข้ามาขับเคลื่อน คือ ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ Autobacs โดยบริษัทมีแผนท่ีจะ
ขยายสาขา เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยกลยุทธ์การขยายสาขาในพ้ืนที่มีศักยภาพท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด รวมทั้งมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี 

นอกจากธุรกิจค้าปลีกท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ในส่วนของโครงการ Palm Complex ที่ปัจจุบันสามารถด าเนินโครงการได้เต็มก าลังการ
ผลิต และมีแผนต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอ เคมิคอล (Oleo Chemical) เป็นต้น 
ในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ PTG ก็มีแผนขยายการให้บริการ เพื่อตอบรับกับเทคโนโลโยที่เปลี่ยนแปลงไปและนโยบาย
ของประเทศที่สนับสนุนพลังงานทดแทนมากขึ้น รวมถึงการต่อยอดระบบการให้บริการ เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร และสามารถดูแลลูกค้าให้ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต ด้วยเหตุนี้ PTG จึงคาดว่า 
EBITDA ในปีนี้จะเติบโต 10-15% จากปีที่แล้ว 

แผนการด าเนินธุรกิจใน 3-5 ปี ข้างหน้า 

เป้าหมายของ PTG คือการเป็นผู้ให้บริการครบวงจร โดยใช้กลุ่มลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความสะดวกสบาย และ
ประสบการณ์ที่แตกต่าง ดังนั้น PTG จะไม่เพียงแต่ขยายธุรกิจน้ ามันเท่านั้น แต่จะขยายไปยังธุรกิจที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ และสร้างระบบสมากชิกท่ีแข็งแกร่งเพ่ือให้เข้าใจและใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี PTG วางเป้าหมายใน
การเพิ่มสัดส่วนก าไรสุทธิของธุรกิจ Non-Oil ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกระแสเงินสดในระยะยาว ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนท่ี 3 – หน้า 6 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2563 

ไตรมาสที่ 1 

 PTG ได้เริ่มเข้ามาศึกษาในธุรกิจจ าหน่ายแก๊ส LPG ส าหรับรถยนต์ตั้งแต่ปี 2558 และขยายขอบเขตการศึกษาธุรกิจ LPG 
เรื่อยมา โดย PTG มองเห็นโอกาสที่จะขยายการให้บริการแก๊ส LPG ไปยังช่องทางอื่น ในต้นปี 2563  PTG ได้เริ่มด าเนิน
ธุรกิจการจ าหน่ายแก๊ส LPG ครบวงจรอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้ามาตอบสนองการให้บริการแก๊ส LPG 
ครัวเรือนให้ตรงความต้องการของลูกค้า และช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ใช้บริการเคยประสบจากการใช้บริการที่ผ่านมา เช่น ข้อ
กังวลในการได้แก๊สไม่เต็มถัง ทั้งนี้ PTG ใช้ระบบการบรรจุถังอัตโนมัติ ท าให้สามารถควบคุมปริมาณให้เต็มลิตรทุกถัง ซึ่ง
ในปีนี้ PTG ได้เริ่มขยายสาขาการให้บริการจ าหน่าย LPG ส าหรับครัวเรือนในสถานีบริการน้ ามัน PT ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล จ านวน 99 สาขา แล้วจะวางแผนขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ PTG ยังคงคัด
สรรการให้บริการที่จะเชื่อมต่อการใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างครบวงจรต่อไป 

 ตามการเปลี่ยนแปลงมาตราฐานบัญชีฉบับที่ 16 PTG ได้มีการปรับปรุงรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ฉบับใหม่ โดยได้มีการน าสัญญาเช่าระยะยาวของบริษัทที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มาค านวณค่าเช่าท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและ
น ามาบันทึกในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ในส่วนของงบก าไรขาดทุนมีการปรับปรุงค่าเช่า
ออก และเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่เป็นค่าเสื่อมและดอกเบี้ย ทั้งนี้การปรับปรุงรายงานทางการ
เงินครั้งนี้กระทบกับงบก าไรขาดทุนของบริษัทในปี 2563 ทั้งหมด 239 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้ท าให้ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทลดลง เป็นเพียงการปรับการรายงานตามมาตรฐานบัญชี
เท่านั้น 

ไตรมาสที่ 2 

 บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด (“GFA”) ด าเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ต่างๆ 
ได้แก่ ร้านกาแฟคอฟฟี่ เวิลด์ ร้านไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “ครีม แอนด์ ฟัดจ์” ร้านแซนด์วิช 
“นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี” ที่ให้บริการแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบท่ีคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี รวมถึง ร้านไทย เชฟ 
เอ็กเพรส ที่ให้บริการร้านอาหารไทยในรูปแบบอาหารจานเดียว ซึ่งสาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้
มอลล์ และสนามบิน โดยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีความจ าเป็นต้องลดจ านวนสาขาที่ให้บริการ
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ประเทศของภาครัฐ พร้อมกับ  PTG มีนโยบายในการปรับปรุงที่ตั้ง
สาขาของแบรนด์ในเครือ GFA ให้ตอบสนองความต้องการให้ตรงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ท าให้ GFA ลดจ านวนสาขาที่มีผล
ประกอบการต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 20 สาขา ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม PTG ยังคงมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการ
ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่อไป เพื่อเติมเต็มการให้บริการที่ครบครันให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม 

 PTG เปิดตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง ภายในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากสถานีบริการน้ ามัน PT ที่ใกล้ที่สุด 
กับบริการ “สดใหม่ ดิลิเวอรี่” หรือ “Max Service” ซึ่งให้บริการส่งน้ ามันฉุกเฉินในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด สามารถจัดส่งน้ ามันให้ลูกค้าได้ครั้งละ 4 ลิตร โดยมีค่าบริการจัดส่งครั้งละ 100 บาท หรือครั้งละ 100 
คะแนน ส าหรับสมาชิกบัตร PT Max Card นอกจากนี้ ยังบริการช่วยเหลือฉุกเฉินท่ัวไปบนท้องถนน 24 ช่ัวโมง โดยไม่
จ ากัดจ านวนครั้ง ซึ่งได้แก่ บริการยก-ลากรถฉุกเฉิน บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านแบตเตอรี่ บริการซ่อมรถ (กรณีที่
สามารถซ่อมได้ทันที) บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกุญแจหรือยางรถยนต์ บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ และบริการ
ประสานงานจัดการน ารถเข้าศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น โดยจะคิดอัตราค่าบริการตามจริง โดยลูกค้าสามารถติดต่อรับ
บริการได้ที่เบอร์ 1614 กด 2 ทั้งนี้ PTG ยังคงพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การให้บริการ
ลูกค้าได้ตรงความต้องการและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนท่ี 3 – หน้า 7 

ไตรมาสที่ 3 

 บริษัทท าการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 2 ครั้ง รวมจ านวน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 จ านวน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% 2. การออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ครั้งท่ี 2/2563 จ านวน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 3.59% โดยจุดประสงค์หลกั
ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อใช้ในการช าระคืนหนี้เดิมและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินการของบริษัท ทั้งนี้ 
อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ที่ “BBB+” แนวโน้มเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด อย่างไรก็ตาม PTG 
ยังคงให้ความส าคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและการคัดสรรการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อบริหารกระแสเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินกจิการในระยะยาว 

ไตรมาสที่ 4 

 บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด (“SIAM AUTOBACS”) ซึ่งประกอบกิจการศูนย์บริการ
และซ่อมบ ารุงส าหรับรถยนต์ โดยเป็นการซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นของ SIAM AUTOBACS จ านวน 6,500,003 หุ้น ท าให้
บริษัทถือหุ้นใน SIAM AUTOBACS จากเดิมจ านวน 6,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 38.26% ของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
เป็นจ านวน 13,000,003 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 76.52% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุน
หมุนเวียนภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าหลังจากที่ได้ลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้แล้วบริษัทจะสามารถก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 

 บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2563 ให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จ านวน 2 บริษัท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1. บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) การให้บริการ
โอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Money Transfer) การให้บริการแก่ผู้ รับบัตร (Payment 
Facilitating) และการให้บริการรับช าระเงินแทน (Bill Payment) มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.96% และใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการจัดตัง้ 
2. บริษัท แมกซ์โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ออก หรือผู้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือผู้ขายสินค้า หรือบริการเชิงพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
100 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.96% และใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการจัดตั้ง 

 PTG เปิดตัวโครงการ “PT LPG เพื่อแท็กซี่ สู้โควิด” เป็นการส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตผู้ขับรถแท็กซี่ ด้วยการมอบคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่ารวม 1,100 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดต้นทุน
เช้ือเพลิงแก๊ส น้ ามัน ค่าน้ ามันเครื่องยนต์ ค่าก๊าซหุงต้ม โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับรถแท็กซี่เข้าร่วมโครงการ 10,000 คัน 
หรือคิดเป็นสัดส่วน 45% ของจ านวนรถแท็กซี่ที่ใช้เช้ือเพลิง LPG ในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจก้าวผ่าน
วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

PTG ยังคงเป็นผู้น าในด้านการเติบโตของปริมาณการขายน้ ามันสูงกว่าอุตสาหกรรมภาพรวม โดยในปี 2563 PTG มีปริมาณการ
จ าหน่ายน้ ามันอยู่ที่ 4,959 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 5.9% จากปีที่แล้ว ท าให้ในปีนี้ PTG มีส่วนแบ่งการตลาดการจ าหน่ายน้ ามันผ่านทุก
ช่องทางอยู่ที่ 14.2% เป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดย PTG ยังคงมุ่งเน้นการบริการลูกค้าผ่านช่องทางสถานีบริการ ซึ่งมีสัดส่วน 
95.6% ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันทั้งหมด ท าให้ในปีนี้ PTG มีส่วนแบ่งการตลาดผ่านช่องทางสถานีบริการอยู่ที่ 17.0% เป็น
อันดับ 2 ของประเทศ ในส่วนของปริมาณการจะหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปีนี ้PTG มี
ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริหาร ทั้งสิ้น 152 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 13.0% จากปีที่แล้ว ท าให้ PTG มีส่วนแบ่ง
การตลาดการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการเพิ่มขึ้นเป็น 11.5% เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2563 PTG ได้เริ่ม
ด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายแก๊ส LPG ครบวงจรอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้ามาตอบสนองการให้บริการแก๊ส LPG 
ครัวเรือนให้ตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มขยายสาขาการให้บริการจ าหน่าย LPG ส าหรับครัวเรือนในสถานีบริการ
น้ ามัน PT ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีแผนขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคอื่นๆ ท่ัวประเทศ 

ในช่วงปีที่ผ่านมา PTG มีการขยายสถานีบริการอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 ท าให้ปัจจุบัน PTG มีจ านวนสถานีบริการทั้งหมด 2,094 สาขา เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการขยายสาขา
ยังคงเน้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ที่มีศักกยภาพในการต่อยอดธุรกิจ Non-Oil เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้
อย่างครบวงจร นอกจากนี้ PTG ยังได้พัฒนาระบบสมาชิกให้ตอบสนองลูกค้าได้มันขึ้น ทั้งการเช่ือมต่อกับพันธมิตรในธุรกิจที่
หลากหลาย การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาระบบการใช้งาน 

ปริมาณการขายน  ามัน 
(ล้านลิตร)  

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 % 2563 เทียบ 
2562 

ช่องทางการขายน  ามัน     
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 4,386 4,386 3,727 8.1% 
    ค้าส่งผ่านอุตสาหกรรม 295 295 194 -26.2% 
รวม 4,681 4,681 3,921 5.9% 
ปริมาณการขายแก๊สแอลพีจ ี     
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 152 135 98 13.0% 
    ค้าปลีกส่ง และค้าปลีกผา่น Gas Shop 28 - - n/a 
รวม 180 135 98 33.4% 

สัดส่วนการขายน  ามันในแต่ละชอ่งทาง     
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 95.6% 95.0% 94.4%  
    ค้าส่งผ่านอุตสาหกรรม 4.4% 5.0% 5.6%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%  
สัดส่วนการขายแกส๊แอลพีจีในแต่ละช่องทาง     
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 84.3% 100.0% 100.0%  
    ค้าปลีกส่งและค้าปลีกผ่าน Gas Shop 15.7% - -  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 – หน้า 9 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับปี 2563 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

% 2563 
เทียบ 2562 (ล้านบาท)  

รายได้จากการขายและการบริการ 104,423 120,027 107,829 -13.0% 

ต้นทุนรวมการขายและการบริการ (93,824) (110,127) (100,386) -14.8% 

ก าไรขั นต้น 10,599 9,900 7,443 7.1% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (7,820) (7,907) (6,710) -1.1% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (6,767) (6,833) (5,725) -1.0% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,053) (1,074) (985) -2.0% 

ต้นทุนทางการเงิน (1,104) (335) (290) 229.7% 

EBITDA 6,315 5,269 3,509 19.9% 

ก าไรสุทธิ 1,906 1,563 624 21.9% 

อัตราก าไรขั้นต้น 10.1% 8.2% 6.9%  

อัตราค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารต่อยอดขายสุทธิ 7.5% 6.6% 6.2%  

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายสุทธิ  6.5% 5.7% 5.3%  

อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายสุทธ ิ 1.0% 0.9% 0.9%  

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 3.3% 1.9% 1.0%  

อัตรา EBITDA 6.0% 4.4% 3.3%  

อัตราก าไรสุทธิรวม 1.8% 1.3% 0.6%  

อัตราก าไรสุทธิรวมต่อหุ้น (บาท) 1.14 0.94 0.37  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 26.6% 25.7% 11.8%  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 5.9% 7.2% 3.2%  

อัตราหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.71 1.46 1.62  

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ  

PTG มีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ 104,423 ลดลง 13.0% เทียบกับปีก่อนหน้า ท้ังนี้ รายได้จากการขายและ
บริการที่ลดลงเป็นผลมาจากราคาขายปลีกน้ ามันเฉลี่ยลดลง 16.0% จากปีท่ีแล้ว โดยรายได้จากธุรกิจน้ ามันคิดเป็นสัดส่วน 96.0% 
ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันรวมทุกช่องทางทั้งปีเพิ่มขึ้น 5.9% จากปีท่ีแล้ว 
อยู่ที่ 4,959 ล้านลิตร อันเนื่องมาจากการขยายจ านวนสถานีบริการอย่างต่อเนื่องและปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันต่อสถานีต่อเดือน
เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีท่ีแล้ว ในส่วนของรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 4.0% ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี
นี้เพิ่มขึ้น 5.6% เทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 4,226 ล้านบาท โดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart ธุรกิจแก๊ส 
LPG และธุรกิจอื่นๆ ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มลดลงจากการปิดสาขาร้านกาแฟคอฟฟี่เวิร์ด ซึ่งได้รับกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 แต่รายได้ของกาแฟพันธุ์ไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการขายและการให้บริการสามารถแยก
รายละเอียดได้ดังนี้ 
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รายได้จากการขาย เท่ากับ 104,293 ล้านบาท ลดลง 13.0% จากปีก่อน รายได้จากการขายถือเป็นรายได้หลักของ PTG โดย
สามารถแบ่งรายได้จากการขายเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ธุรกิจน้ ามัน) และรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รวมธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และอื่นๆ) 

 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ธุรกิจน้ ามัน) ยังคงเป็นรายได้หลักของ PTG ซึ่งเท่ากับ 100,197 ล้านบาท 
ลดลง 13.6% จากปีท่ีแล้ว เป็นผลจากราคาการจ าหน่ายน้ ามันที่ลดลงเฉลี่ย 18.5% จากปีก่อน โดยปริมาณการจ าหน่าย
น้ ามันผ่านช่องทางสถานีบริการ COCO และ DODO เติบโตขึ้น 8.1% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามัน
ผ่านช่องทางอุตสาหกรรมลดลง 26.2% จากปีท่ีแล้ว ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจน้ ามัน คิดเป็นสัดส่วน 96.1% ของรายได้จาก
การขายทั้งหมด รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสามารถแบ่งตามช่องทางการขายได้ตามตารางด้านล่างนี ้

รายได้แบ่งตามช่องทาง 

การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการค้าปลีกน  ามันเชื อเพลิงผ่าน
สถานีบริการน  ามนัของบริษัท 

(สถานีบริการน  ามันประเภท COCO) 

84,916 84.8 97,131 83.7 88,898 84.8 

2. รายได้จากการค้าส่งน  ามันเชื อเพลิงให้กับ
ตัวแทนจ าหน่ายน  ามันของบริษทั  

(สถานีบริการน  ามันประเภท DODO) 

11,228 11.2 12,075 10.4 11,017 10.5 

3. รายได้จากการค้าส่งน  ามันเชื อเพลิงให้กับ
ผู้ค้าน  ามันรายอื่นและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

4,053 4.0 6,818 5.9 4,922 4.7 

รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 100,197 100.0 116,024 100.0 104,838 100.0 

 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รวมธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อ และอื่นๆ) เท่ากับ 4,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีที่แล้ว การเติบโตหลักมาจากธุรกิจแก๊ส LPG ที่มี
ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 13.0% จากปีท่ีแล้ว จากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผา่นสมาชิกบัตร PT Max Card และ
การเริ่มขยายการให้บริการแก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือน ตามด้วยรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอื่น และรายได้จากธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มลดลง 15.5% จากปีที่แล้ว จากการปิดสาขา Coffee World 
จ านวน 20 สาขา จากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 3.9% ของรายได้จากการขายทั้งหมด โดย PTG ยังคงเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้จาก
ส่วนนี้ให้มากขึ้นจากนโยบายต่อยอดธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการบริหารพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

รายได้จากการให้บริการ เท่ากับ 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการให้บริการขนส่งและขน
ถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายการให้บริการขนส่งน้ ามัน 
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รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์และบริการอื่น รายได้อื่น และส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัท
ร่วม 

PTG มีรายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์และบริการอื่น รายได้อื่น และส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและ   
บริษัทร่วม เท่ากับ 656 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147.6% จากปีก่อน โดยหลักมาจากและส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากกิจการร่วมค้าและบริษัท
ร่วมที่เพิ่มขึ้น หลักมาจากโครงการ Palm Complex ที่เริ่มเดินเครื่องก าลังการผลิตได้ 100% เป็นปีแรก และจากบริษัท อาม่า มา
รีน จ ากัด (มหาชน) โดยรายได้ในส่วนนี้เท่ากับ 376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 847.3% จากปีที่แล้ว ขณะที่รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์
และบริการอื่น และรายได้อื่น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 24.4% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าบริการรับฝากน้ ามัน รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
เชิงพาณิชย์ในสถานีบริการ และรายได้ค่าบริการอื่นๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้น 

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ  

PTG มีต้นทุนขายและการให้บริการเท่ากับ 93,824 ล้านบาท ลดลง 14.8% จากปีก่อน จากต้นทุนของธุรกิจน้ ามันที่เป็นสัดส่วน
หลักของบริษัทลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต้นทุนน้ ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ 
จากเฉลี่ย 22.9 ดอลลาร์ต่อบาเรล มาอยู่ที่เฉลี่ย 18.3 ดอลลาร์บาเรล หรือลดลง 20.2% ในขณะที่ต้นทุนการขายของธุรกิจ Non-
Oil เพิ่มขึ้น 5.0% จากปีก่อนหน้า ตามการเติบโตของธุรกิจ Non-Oil โดยต้นทุนขายและการให้บริการ สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนขาย เท่ากับ 93,745 ล้านบาท ลดลง 14.8% จากปีก่อน โดยหลักมากจากต้นทุนน้ ามันที่ลดลงตามราคาน้ ามันโลกท่ีลดลง 
ทั้งนี้ สามารถแบ่งต้นทุนขายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ธุรกิจน้ ามัน) และต้นทุนขายผลิตภัณฑ์แก๊ส 
LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังนี ้

 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ธุรกิจน้ ามัน) เท่ากับ 90,829 ล้านบาท ลดลง 15.3% จากปีก่อน จากต้นทุนน้ ามันดิบ 
West Texas Intermediate (WTI) ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากเฉลี่ย 22.9 ดอลลาร์ต่อบาเรล มาอยู่ที่เฉลี่ย 
18.3 ดอลลาร์บาเรล หรือลดลง 20.2% แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันจะเติบโตขึ้น 5.9% จากปีท่ีแล้ว โดยต้นทุนขาย
จากธุรกิจน้ ามันซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 96.9% ของต้นทุนขายทั้งหมด โดยต้นทุนขายจากธุรกิจน้ ามันมีแนวโน้วปรับตัวเพิ่ม
ตามปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปี จากการขยายสถานีบริการ และปริมาณการขายในสถานีเดิมที่เพ่ิมมาก
ขึ้น (Same Store Sales) ทั้งนี ้ราคาต้นทุนขายจะขึ้นกับราคาน้ ามันดิบที่ขึ้นลงตามตลาดโลก 

 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รวมธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวก
ซื้อ และอื่นๆ) เท่ากับ 2,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% จากปีก่อน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้นของธุรกิจแก๊ส LPG และการจ าหน่ายสินค้าอ่ืนท่ี ขณะที่ต้นธุรกิจร้านสะดวกซื้อไม่ไดเ้ปลีย่นจากปีก่อนหน้ามากนกั 
ส่วนต้นทุนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มลดลงจากการปิดสาขาของ Coffee World ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
ทั้งนี้ PTG คาดว่าต้นทุนขายในส่วนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามนโยบายการเน้นขยายธุรกิจ Non-Oil โดยต้นทุนส่วนนี้คิด
เป็นสัดส่วน 3.1% ของต้นทุนขายทั้งหมด 

ต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนในการให้บริการขนส่งเพิ่มมากขึ้น 
ตามการขยายการให้บริการ 

ก าไรขั นต้น 

PTG มีก าไรขั้นต้น เท่ากับ 10,599 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.1% จากปีท่ีแล้ว ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปีราคาน้ ามันโลกปรับตัว
ลดลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ ามันเฉลี่ยลดลง 16.0% จากปีที่แล้ว 
ส่งผลกระทบท าให้ค่าการตลาดของธุรกิจน้ ามันอยู่ในระดับต่ าในช่วงไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9  เดือนหลังของปี ราคา
น้ ามันมีเสถียรภาพมากขึ้นและการปรับราคาน้ ามันหน้าสถานีบริการสอดคล้องกับราคาต้นทุนน้ ามัน ท าให้ค่าการตลาดของธุรกิจ
น้ ามันกลับมาอยู่ในระดับปกติ โดยก าไรขั้นต้นจากธุรกิจน้ ามันมีสัดส่วน 88.5% และก าไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil มีสัดส่วน 
11.5% แบ่งเป็นธุรกิจแก๊ส LPG 4.3% ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2.6% และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 4.6% 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 7,820 ล้านบาท ลดลง 1.1% จากปีก่อน เนื่องจากการปรับการรายงานตามมาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 16 โดยการรับรู้มูลค่าปัจจุบันของสิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินที่บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารวมถึง
ระยะเวลาที่บริษัทสามารถต่ออายุสัญญาดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิ
การใช้และดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า แทนการบันทึกค่าเช่าแบบเดิม ซึ่งหากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารก่อนและหลังผลกระทบจากการปรับการรายงานงบก าไรขาดทุนตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16 เป็นดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายก่อนผลกระทบของมาตรฐาน
บัญชีฉบับท่ี 16  

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายหลังผลกระทบของมาตรฐาน
บัญชีฉบับท่ี 16 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเช่า 1,705 ค่าเช่า 110 

ค่าบริการ 268 ค่าบริการ 244 

ค่าเสื่อมราคา 1,711 ค่าเสื่อมราคา 2,769 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 4,696 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 4,696 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 8,380 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 7,819 

โดยหากไม่น าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีดังกล่าวมาค านวณ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้น 6.0% 
จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยังคงเพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจน้ ามัน และธุรกิจ Non-Oil แต่ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีมี
แนวโน้มเติบโตในอัตราที่ลดลงตามนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายที่บริษัทด าเนินมาตั้งแต่ปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารหลักมาจาก 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากับ 3,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อนจากการเพิ่มจ านวนพนักงานหน้าสถานี
บริการน้ ามันและแก๊ส LPG และสาขาธุรกิจ Non-Oil ตามจ านวนสาขาที่เพิ่มขึ้น  PTG ไม่ได้มีการปรับลดพนักงานลง
ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่มีนโยบายไม่รับพนักงานทดแทนหากมีการลาออก การปรับค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสม และมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันและฉีดพ่นฆ่าเช้ือ COVID-19 เพื่อเพ่ิม
ความเช่ือมั่นของพนักงานและลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยจะขยายสาขา
ของธุรกิจน้ ามันและธุรกิจ Non-Oil ในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเท่าน้ัน 

 ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากับ 110 ล้านบาท ลดลง 92.8% จากปีก่อน ในส่วนของค่าเช่าที่ยังแสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนนั้นเป็นค่าเช่าในส่วนของสัญญาเช่าที่ไม่เข้าเงื่อนไขของมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16 หากไม่ได้มีการปรับการรายงาน
ตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว ค่าเช่าในปีน้ีจะเท่ากับ 1,705 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% จากปีท่ีแล้ว 

 ค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 2,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.9% จากปีก่อน โดยเป็นผลกระทบมาจากการปรับการรายงานทาง
การเงินตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น หากไม่ได้มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 ค่าเสื่อมราคาจะเป็น 
1,711 ล้านบาท ตามตารางข้างต้น เพิ่มขึ้น 9.3% จากปีที่แล้ว เป็นผลจากการขยายสาขาในพื้นที่ศักยภาพเพื่อรองรับ
การขยายตัวของประชากรในอนาคต เพื่อต่อยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบวงจร และมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศไทย 

ต้นทุนทางการเงิน 

PTG มีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229.7% จากการปรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 
16 โดยหากไม่มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับดังกล่าว ต้นทุนทางการเงินจะเท่ากับ 304 ล้านบาท ลดลง 9.1% จากปี
ก่อน จากหนี้สินจากการเช่าซื้อท่ีลดลง และการบริหารเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างเหมาะสม 
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ภาษีเงินได้ 

PTG มีภาษีเงินได้ เท่ากับ 425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% จากก าไรจากผลการด าเนินงานที่ เติบโตขึ้น โดยอัตราภาษีที่แท้จริง 
(effective tax rate) ที่บริษัทจากเท่ากับ 18.2% ในปี 2563 ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 695 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เพื่อส่งเสริมการลงทุนและขยายกิจการของผู้ประกอบการในประเทศไทยในปี 2563 ซื้อเครื่องจักรปีนี้ สามารถหักค่าใช้จ่าย
ทางภาษีได้ 2.5 เท่า 

ก าไรสุทธิ 

PTG มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,906 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.9% จากปีที่แล้ว เป็นผลจากปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันที่เติบโตขึ้น และ      
ค่าการตลาดที่อยู่ในระดับปกติ บวกกับนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ PTG ยังรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก
บริษัทร่วมค้าและร่วมทุนท้ังหมด 376 ล้านบาท และมีก าไรจากการรวมธุรกิจทั้งหมด 35 ล้านบาท โดย PTG มีก าไรสุทธิรวมต่อหุ้น
เท่ากับ 1.14 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 0.94 บาท ทั้งนี้ ในปีนี้บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับปรงุรายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16 เท่ากับ 239 ล้านบาท โดยหากไม่มีผลกระทบจากการปรับปรุงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี
ฉบับท่ี 16 ดังกล่าว บริษัทจะมีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 2,145 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 37.2% จากปีที่แล้ว  
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ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 PTG มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 42,037 ล้านบาท หนี้สินรวม 34,057 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมอยู่ที่ 7,980 ล้านบาท PTG มีรายละเอียดของฐานะทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 

สรุปฐานะทางการเงิน  
ปี 2563 % ปี 2562 % 

เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 942 2.2% 1,038 4.6% (96) -9.3% 

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่ืน และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 829 2.0% 1,595 7.0% (766) -48.0% 

สินค้าคงเหลือ 2,088 5.0% 2,217 9.8% (129) -5.8% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,859 9.2% 4,850 21.4% (991) -20.4% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 384 0.9% 363 1.6% 21 5.9% 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 10,853 25.8% 11,458 50.6% (605) -5.3% 

สิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า - 0.0% 3,153 13.9% (3,153) -100% 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 23,662 56.3% 0 0.0% 23,682 n/a 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 1,009 2.4% 688 3.0% 321 46.7% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 801 1.9% 796 3.5% 5 0.6% 

เงินลงทุนท่ัวไป 734 1.7% 723 3.2% 11 1.6% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 229 0.5% 214 0.9% 15 6.9% 

ค่าความนิยม 53 0.1% 53 0.2% 0 0.0% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 453 1.1% 354 1.6% 99 28.0% 

รวมสินทรัพย์ 42,037 100.0% 22,652 100.0% 19,385 85.6% 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่นๆ 3,920 9.3% 5,779 25.5% (1,859) -32.2% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและส่วนของหนี้สินก าหนดช าระใน 1 ปี 4,330 10.3% 5,711 25.2% (1,381) -24.2% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 236 0.6% 125 0.6% 111 88.9% 

รวมหนี สินหมนุเวียน 8,486 20.2% 11,615 51.3% (3,129) -26.9% 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 18,947 45.1% 216 1.0% 18,731 8,671.6% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 6,294 15.0% 3,857 17.0% 2,437 63.2% 

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 56 0.1% 40 0.2% 16 39.3% 

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่นๆ 275 0.7% 217 1.0% 58 26.7% 

รวมหนี สิน 34,057 81.0% 15,945 70.4% 18,112 113.6% 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,904 11.7% 3,676 16.2% 1,228 33.4% 

อื่นๆ 3,076 7.3% 3,031 13.4% 45 1.5% 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 7,980 19.0% 6,707 29.6% 1,273 19.0% 

รวมหนี สิน และรวมส่วนผู้ถือหุ้น 42,037 100.0% 22,652 100.0% 19,385 85.6% 
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สินทรัพย ์

PTG มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 42,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,385 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 85.6% จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่ืน และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิทธิการเช่า
และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินลงทุนในการร่วมค้า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ลูกหนี การค้า ลูกหนี อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั น เท่ากับ 829 ล้านบาท ลดลง 766 ล้านบาท หรือลดลง 48.0% จากปีที่
แล้ว เนื่องจากราคาน้ ามันท่ีปรับตัวลดลง และการปรับสิทธิการเช่าที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16 

 สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 2,088 ล้านบาท ลดลง 129 ล้านบาท หรือลดลง 5.8% จากปีที่แล้ว โดยลดลงจากราคาน้ ามันที่
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ เท่ากับ 10,853 ล้านบาท ลดลง 605 ล้านบาท หรือลดลง 5.3% จากปีที่แล้ว เนื่องจากค่า
เสื่อมราคาและนโยบายเข้มงวดในการลงทุนในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยในปีนี้ PTG ขยายสถานีบริการน้ ามันและ
แก๊ส LPG ทั้งสิ้น 67 สาขา และสาขาธุรกิจ Non-Oil ทั้งสิ้น 152 สาขา โดยการขยายสาขาอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
เติบโตสูง เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ทั้งนี้ PTG ยังคงใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจในรูปแบบที่บริษัทเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิและเป็นผู้บริหารงานเอง (COCO - Company Owned Company Operated) เพื่อควบคุมช่องทางการ
จ าหน่าย และการบริการให้เป็นตามมาตรฐานของบริษัท 

 สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า สุทธิ ไม่ได้ถูกบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว เนื่องจากได้มีการปรับการรายงาน
สินทรัพย์ส่วนน้ีมาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้แทน 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ เท่ากับ 23,662 ล้านบาท จากการน าสัญญาเช่าระยะยาวรวมถึงสิทธิในการต่อสัญญาเช่าของ
บริษัทมาบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 โดยสินทรัพย์ส่วนน้ีเดิมถูกบันทึกไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ สินทรัพย์นี้จะเพิ่มขึ้นตามการขยายสาขาการให้บริการของธุรกิจน้ ามัน และธุรกิจ Non-Oil 

 เงินลงทุนในการร่วมค้า เท่ากับ 1,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 321 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 46.7% จากปีที่แล้ว เนื่องจาก PTG 
รับรู้ก าไรจากโครงการ Palm Complex ทีส่ามารถด าเนินโครงการได้เต็มก าลังการผลิตทุกกระบวนการผลิต 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.0% จากปีก่อน เนื่องจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนสินทรัพย์ให้กับแฟ
รนไชส์สถานีบริการน้ ามันและเงินมัดจ าพื้นท่ีส าหรับสาขาเปิดใหม่ 

หนี สิน 

PTG มีหนี้สินรวมเท่ากับ 34,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,112 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 113.6% จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ หนี้สินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและส่วนของหนี้สินก าหนดช าระใน 1 ปี หนี้สินหมุนเวียน
อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น เท่ากับ 3,920 ล้านบาท ลดลง 1,859 ล้านบาท หรือลดลง 32.2% จากปีท่ีแล้ว เนื่องจากราคา
ต้นทุนน้ ามันที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ท าให้บริษัทมีระยะเวลาจ่ายช าระเจ้าหนี้เรว็ข้ึนจากเดมิ 
16.6 วัน ในปี 2562 เป็น 14.9 วัน เพื่อช่วยเหลือคู่ค้าให้มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ อย่างไรตาม PTG ยังคงมีวงจรเงินสดติดลบ
อยู่ที่ 5.8 วัน เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับค่าสินค้าเป็นเงินสด โดยเจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่
ยังคงมาจากการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  

 เงินกู้ยืมระยะสั นและส่วนของหนี สินก าหนดช าระใน 1 ปี เท่ากับ 4,330 ล้านบาท ลดลง 1,381 ล้านบาท หรือลดลง 
24.2% จากปีที่แล้ว เนื่องจากหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระคืนในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย PTG ได้ออกหุ้นกู้จ านวน 2 ชุด 
จ านวนเงินรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการช าระคืนหนี้เดิมและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัท 
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 หนี สินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 88.9% จากปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นจากภาษีรอ
ตัดบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นตามก าไรที่เติบโตขึ้น 

 หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน เท่ากับ 18,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,731 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8,671.6% จากปีที่แล้ว ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากการน าสัญญาเช่าระยะยาวรวมถึงสิทธิในการต่อสัญญาเช่าของบริษัทมาบันทึกจากการปรับรายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16 

 เงินกู้ยืมระยะยาว เท่ากับ 6,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,437 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63.2% จากปีท่ีแล้ว เนื่องจากการออกหุ้นกู้
จ านวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ (1) หุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% อายุ 3 ปี และ (2) หุ้นกู้
จ านวน 1,000 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 3.59% อายุ 2 ปี 6 เดือน เพื่อใช้ในการช าระคืนหนี้เดิมและ/หรอืเป็นเงินทนุ
หมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

PTG มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 7,980 ล้านบาท เติบโตขึ้น 1,273 ล้านบาท หรือ 19.0% จากปี 2562 จากก าไรสุทธิจากการ
ประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้น โดยมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 33.4% เป็น 4,904 ล้านบาท ทั้งนี้ PTG มีการจ่ายเงินปันผล 
668 ลา้นบาท และมีการส ารองตามกฎหมาย 179 ล้านบาท 

สรุปกระแสเงินทุน 

PTG มีแหล่งที่มาของเงินทุน และมีการใช้เงินทุนตามตารางดังต่อไปนี้ 

สรุปกระแสเงินทุน ปี 2563 (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงินทุน การใช้เงินทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 4,257 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่า ค่าเช่า สนิทรัพย์ถาวร 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

2,043 

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 1 เงินสุทธิจ่ายค่าดอกเบี้ย และภาษีเงินได ้ 1,446 
เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อย กิจการ
ร่วมค้าและบริษัทร่วม 

169 เงินสดให้กู้ยืมสุทธิ 121 

เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุน 41 เงินสดจ่ายช าระสัญญาเช่าทาการเงิน 944 

เงินปันผลรับ 25 เงินปันผลจ่าย 668 

เงินสดรับจากจ าหน่ายสินทรัพย ์ 4   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสุทธิ 630   

เงินสดลดลง 95   

รวม 5,222 รวม 5,222 

ณ สิ้นสุดปี 2563 PTG มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,810 ล้านบาท (ภายหลังจากหักเงินสุทธิจ่ายค่าดอกเบี้ยและภาษี 
1,466 ล้านบาท) ลดลง 23.7% จากปีท่ีแล้ว โดยปัจจัยหลักมาจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นท่ีลดลงจากราคาต้นทุนน้ ามันที่
ปรับตัวลดลง และ 2) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการปรับรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 ทั้งนี้  PTG มีเงิน
สดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,924 ล้านบาท ลดลง 54.5% จากปีก่อน จาก 1) เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่าย
ล่วงหน้าที่ลดลง 1,676 ล้านบาทจากปีที่แล้ว จากการปรับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 และ 2) เงินสดจ่ายซื้อ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง 287 ล้านบาทจากปีก่อน ตามนโยบายการเข้มงวดในการลงทุน และกลยุทธ์ในการคัดเลือกสถานี
บริการในพื้นท่ีที่มีศักยภาพและยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ PTG มีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 982 ล้านบาท จากการ
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ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินตามก าหนด โดยบริษัทยังมีเป้าหมายให้การบริหารเงินสดที่มีให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานและการลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส PTG มีเงินสดสุทธิอยู่จ านวน 942 ล้านบาท 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (สูตรการค านวนอัตราส่วนทางการเงินแสดงในหน้า 17) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 

PTG มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.45 เท่า เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนท่ี 0.42 เท่า เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ และ
เงินกู้ยืมระยะสั้นและส่วนของหนี้สินก าหนดช าระใน 1 ปี ที่ลดลง โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ลดลงตามราคาต้นทุนน้ ามันที่
ปรับตัวลดลง ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นและส่วนของหนี้สินก าหนดช าระใน 1 ปี ลดลงเนื่องจากการช าระหุ้นกู้ที่ครบก าหนดในเดือน
กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ก็ลดลงตามการปรับตัวลดลง
ของราคาน้ ามัน และการปรับสิทธิการเช่าท่ีมีอายุน้อยกว่า 1 ปี ตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16 ด้วยเช่นกัน 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio) 

PTG มีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 26.0% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 25.7% โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตาม
ก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ค่าการตลาดที่อยู่ปกติ นโยนบายการควบคุม
ค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งก าไรที่เพิ่ม แม้ว่าจะมีผลกระทบจากการปรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานฉบับที่ 16 ซึ่งท าให้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท PTG ยังคงสามารถมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 21.9% ทั้งนี้ PTG ยังคงผลักดันธุรกิจ Non-Oil ให้เพิ่มขึ้น 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนขอก าไรจากธุรกิจน้ ามันเพียงอย่างเดียว และเพิม่อัตราผลตอบแทนให้มากขึ้นในอนาคต 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset Ratio) 

PTG มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ 5.9% ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.2% จากการน าสัญญาเช่าระยะยาวรวมถึง
สิทธิในการต่อสัญญาเช่าของบริษัทมาบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินใน
ส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จ านวน 23,662 ล้านบาท ทั้งนี้ PTG วางแผนเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี ย (Interest Coverage Ratio) 

PTG มีอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย เท่ากับ 5.72 เท่า ลดลงจาก 13.1 เท่า ในปีที่แล้ว ตามดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น 
ตามการปรับรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 โดยดอกเบี้ยจากในส่วนนี้ไม่ใช่ดอกเบี้ยจ่ายการกู้ยืมเงิน ไม่ได้
กระทบต่อความสามารถช าระดอกเบี้ยของบริษัท ทั้งนี้ PTG มีเป้าหมายให้การบริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับเงินสดจากการ
ด าเนินงาน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน 

อัตราส่วนหนี สินที่มีภาระดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) 

PTG มีอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3.71 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ซึ่งอยู่ที่ 1.46 เท่า จากหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินที่เพิ่มขึ้น 18,731 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปรับรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่  16 ดังที่ได้

การรับรอง 

จัดอันดับเครดติเรทติ้ง (Tris) BBB+ 

CG score ดีมาก : 5 ดาว 

CAC Certified CAC 

ESG Index THSI 

หนี สินระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 
ปีที ่ หุ้นกู้  ครบก าหนด เงินกู้ ครบก าหนด 

2564    1,450 
2565  2,100  875 
2566  2,000  765 
2567    468 
2568    93 
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กล่าวมาในข้างต้น ทั้งนี ้การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัท เนื่อง
การค านวณ Debt Covenants ไม่ได้น าหนี้สินในส่วนนี้มาคิด 

มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2564 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2564 
 จ านวนสาขา และ Touchpoint    3,160 สาขา 

o สถานบีริการน้ ามนั   2,030 สาขา 
o  สถานบีริการ LPG และ Mix  260 สาขา 
o Non-oil (F&B, CVS และ Services)  870 สาขา 

 อัตราการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามนั  8 – 12%  
 อัตราการเติบโตของ EBITDA   10 – 15%  
 งบลงทุน      4,000 – 4,500 ล้านบาท 

เดินหน้าขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมพื นที่ที่มีศักยภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ 

ปัจจุบัน PTG มีจ านวนสถานีบริการน้ ามัน และแก๊ส LPG ที่ครอบคลุมกว่า 2,094 สถานีบริการทั่วประเทศ โดยในปีนี้  PTG ยังคง
มีแผนเดินหน้าในการขยายพื้นที่สถานีบริการให้มีความครอบคลุม ด้วยการสร้างเครือข่ายสถานีบริการภายใต้แบรนด์ “PT” บน
พื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในแหล่งชุมชนเมือง รวมถึงแลนด์มาร์คเส้นทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร 
และนักท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรม
น้ ามัน โดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน และไลฟ์
สไตล์ของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ี บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน ทั้งในด้านการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดก้าวขึ้นสู่อันดับ 2 
ผ่านทุกช่องทางการจ าหน่ายน้ ามันในประเทศไทย 

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ Non-Oil เติมเต็มการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า 

แม้การด าเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2563 จะประสบกับความท้าทายในระยะสั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับธุรกิจ Non-Oil ของบริษัท โดยการพัฒนาทั้งในแง่ของสินค้าและการให้บริการที่สามารถ
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย ในปี 2564 บริษัทจะมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ในกลุ่มธุรกิจ Non-Oil 
เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถน าเสนอรูปแบบสินค้าและบริการได้ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้า ด้วยเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วน
ก าไรจากธุรกิจ Non-Oil ให้มากข้ึน  

โดยธุรกิจที่จะมาขับเคลื่อนรายได้ในธุรกิจ Non-Oil ในปีนี้ ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาร้าน
กาแฟพันธุ์ไทยทั้งในและนอกสถานีบริการน้ ามันของบริษัท รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 
และเช่ือใจในมาตรฐาน และพัฒนาสินค้าใหม่ในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง และส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน เพื่อการบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งใน
พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้  PTG มีแผนเพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายแก๊ส LPG ครัวเรือนให้มีสัดส่วน 40 – 50% ของปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ทั้งหมด 
และอีกหนึ่งธุรกิจที่จะเข้ามาขับเคลื่อน คือ ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ Autobacs โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขา 
เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยกลยุทธ์การขยายสาขายังคงมุ่งเน้นการบริการที่ดี  พร้อมกับการขยายในพื้น ที่มี
ศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด  
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นอกจากธุรกิจค้าปลีกท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ในส่วนของโครงการ Palm Complex ที่ปัจจุบันสามารถด าเนินโครงการได้เต็มก าลังการ
ผลิต และมีแผนต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอ เคมิคอล (Oleo Chemical) เป็นต้น 
ในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ PTG ก็มีแผนขยายการให้บริการ เพื่อตอบรับกับเทคโนโยที่เปลี่ยนแปลงไปและนโยบายของ
ประเทศท่ีสนับสนุนพลังงานทดแทนมากขึ้น รวมถึงการต่อยอดระบบการให้บริการ เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างครบวงจร และดูแลลูกค้าให้สามารถ “อยูด่ี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือ Data Measurement ผ่านบัตร PT Max Card 

ไม่เพียงแต่เป้าหมายในการขยายเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของธุรกิจน้ า มัน ธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่
เท่านั้น บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลของข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน การพัฒนาสินค้า และบริการ 
เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “Data Driven Organization” จากการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายบัตร PT Max Card ในการน าเสนอสินค้า 
และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เชื่อมต่อประสบการณ์การรับบริการของลูกค้าผสมผสาน
ระหว่างออนไลน์ และออฟไลน์ (O2O) เข้าไว้ด้วยกัน บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อรองรับการด าเนินงานดังกล่าว จ านวน 
2 บริษัท คือ บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด และ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมศักยภาพการ
ให้บริการของระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพลิเคช่ัน PT Max Rewards ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลสมาชิกลูกค้าของผู้ใช้สินค้า
และบริการ ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยต่อยอดและเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท โดยเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย เพิ่มสิทธิประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่สมาชิก  

รักษาความแข็งแกร่งด้านการเงิน และจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม 

 PTG ให้ความส าคัญต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อให้ธุรกิจมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการด าเนินงาน โดย PTG มี
นโยบายการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างระมัดระวัง ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายและการคัดสรรการลงทุนให้เหมาะสม โดยมุ่ง
สร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยในปี 2564 PTG ประมาณการการลงทุนอยู่ที่ 4,000 – 4,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3,000 – 
3,500 ล้านบาท ส าหรับเงินลงทุนในการขยายสถานีบรกิารน้ ามนัและสถานีบรกิารแก๊ส LPG จ านวน 150 – 200 สาขา ทั่วประเทศ 
โดยตั้งเป้าการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามนัท่ี 8 – 12% PTG ประมาณการลงทุนในธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่ท่ี 1,000 
ล้านบาท รวมถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในส่วนของกาแฟพันธุ์ไทย จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด 
และการสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และน่าเช่ือถือ ด้วยเหตุนี้  PTG จึงตั้งเป้าการเติบโตของ EBITDA ที่ระดับ 10 – 
15% ส าหรับปี 2564 

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 % 
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ส่วนท่ี 3 – หน้า 20 

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 2563 ต่อผู้สอบบัญชี 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 2563 (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 76 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555) 
 

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : ไม่มี  
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

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) รุ่นที ่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   
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เอกสารแนบ 1 – หน้า 2 

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

ปี 2561 หลักสตูร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6 

โดยสภาวิชาชีพบัญช ี

ปี 2557  Audit Committee Financial Expert 

โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ปี 2536 หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 2536 

 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ านวน 3 แห่ง) 
บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอสิระ 
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากัด 
ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 – หน้า 3 

 

 

1.2 นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

อายุ 79 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555) 
 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0060 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : 0.0009 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 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 
 

หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 6/2017 
Independent Director Forum 2017  

ปี 2557 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2014 
ปี 2556 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2013 

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 14/2013 
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013 
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013   
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013   

ปี 2555 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 

การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ ากัด 
ปี 2563  Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญช ี
ปี 2562  Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญช ี

ปี 2561 Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญช ี
ทิศทางมาตรฐาน TFRS for NPAEs 
การปิดบัญชแีละปัญหาการจัดท างบการเงิน   
ปัญหาที่ตอ้งระวังในงบการเงิน                
แนวปฏิบัติรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย e-Tax Invoice e-Receipt                   
ระบบบัญชีสัญญาเชา่ส าหรับ NPAEs 
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การฝึกอบรมอื่นๆ 

โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
โดยสภาวิชาชีพบัญช ี
ปี 2557 Audit Committee Financial Expert 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
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1.3 นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 53 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555) 
 

 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 6.0060 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การเงิน, การคลัง, การเงินระหว่างประเทศ, การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์, กฎหมายเศรษฐกิจ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  

     คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (XMBA) สาขาการจดัการเชิงกลยุทธ์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 นิติศาสตร์บณัฑิต เกยีรตินยิมอันดบั 1 
มหาวิทยาลยัสยาม 
 เศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาการเงิน การคลัง 
และการเงินระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2557 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2014 
ปี 2555 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปี 2563  หลักสตูรการบริหารความมั่นคงส าหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML1)  
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ปี 2561 - 2562 หลักสตูร ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรม ระดับสูง (บยส.23) 

โดยสถาบันพระปกเกล้า 
ปี 2560 - 2561 
ปี 2550 - 2551 

ประกาศนียบตัรช้ันสูง การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร. 21) 
ประกาศนียบตัรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุน่ท่ี 6 (ปรม.6)   

โดยธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) 
 MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
ปี 2555 - 2558 กรรมการบริหาร 

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 6 แห่ง) 
บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท นิวบางโพแมนเนจเม้นท ์จ ากัด 
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ไฮไลท์แมนชั่น จ ากัด 
ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ลีเกิล เบรนส์ จ ากัด 
ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท นิวบางโพ อพาร์ทเม้นท์ จ ากัด 
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ภูริพัฒน์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 
ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 
ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ 
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1.4 ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 64 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559) 
 

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0108 
 คู่สมรส หรือบตุรทีย่ังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

ความเชี่ยวชาญ 

 การค้าระหว่างประเทศ, การบริหาร, การจดัการองค์กร 
ขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การก าหนดนโยบาย 
และวางแผนกลยุทธ์, การต่างประเทศ, การตลาด, การก ากับ
ดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์  
University de Paris 
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาตร์  
University de Paris 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
University 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) รุ่นท่ี 198/2014 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
โดยมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา และสถาบัน ลีด บิซิเนส 
ปี 2560 หลักสตูรผู้น าธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2 
โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ปี 2560 หลักสตูรการบริหารการท่องเที่ยว ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1 
โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ปี 2558 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 

โดยกรมบัญชีกลาง 
ปี 2557 หลักสตูรนักบริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 
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การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ปี 2555 - 2556 หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 
โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ปี 2549 - 2550 หลักสตูรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 52 

 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2560 กรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ปี 2556 - 2559 กรรมการ 
กระทรวงพาณิชย์ 
ปี 2556 - 2559 รองปลัดกระทรวงพาณิชย ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 3 แห่ง) 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ปี 2562 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ประธานอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
รองประธานอนุกรรมการ คณะอนกุรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาติ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
อนุกรรมการบริหารการแข่งขัน การจัดการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess’s cup Thailand 2019 
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน และเงินส ารอง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางและวิธีการจดัหารายได้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบยีบข้อบังคับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ 
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิทยาลยัผู้ทรงคณวฒุิ 
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1.5 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ1/ 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริการความเสี่ยง / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 
อายุ 56 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545) 

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 2.4965 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 น้องชายของ นางฉัตรแก้ว คชเสนี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

ความเชี่ยวชาญ 

 การบริหาร, การจดัการองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจ
ค้าปลีก, เศรษกิจ, การลงทุน, การก าหนดนโยบายและวางแผน
กลยุทธ์  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 ปี 2557 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014  
 ปี 2554 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011 
 ปี 2553 หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2010 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 

ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด 
ปี 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  

บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จ ากัด 
ปี 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
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การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 

บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 

ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ปี 2558 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท 

ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2558 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย 
ปี 2558 - 2559 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
ปี 2557 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง 

ปี 2556 - 2559 รักษาการ ผู้อ านวยการประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ปี 2556 - 2557 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสมัพันธ์ 
ปี 2556 - 2558 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 
ปี 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร 

ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
ปี 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ากัด) 
ปี 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 
ปี 2555 - 2563 ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด 

ปี 2554 - 2563 ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด 

ปี 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 

ปี 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 

ปี 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด 
ปี 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 

ปี 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 5 แห่ง) 
บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด 
ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท สตูลอะความารีน คัลเจอร์ จ ากัด 

ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท เอส.ซี.เอส.พัฒนาที่ดิน จ ากัด 

ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
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1.6 นางฉัตรแก้ว คชเสนี 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

อายุ 63 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554) 
 
 
 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.7244 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 พี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

ความเชี่ยวชาญ 

 การบริหาร, การจดัการองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจพลังงาน,   
ธุรกิจค้าปลีก, เศรษฐกิจ, การลงทนุ, การก าหนดนโยบาย 
และวางแผนกลยุทธ์ 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิ 
     มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 นิติศาสตรบณัฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

ปี 2557  หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 

ปี 2554 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC)  
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 18 แห่ง) 

บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จ ากัด 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท รัชกิจโฮลดิ้ง จ ากัด 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท พาราเม้าท์ ออยล์ จ ากัด 
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท พี แอนด์ ซี สตูลพัฒนา จ ากัด 
ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท บีเคเทรดด้ิง จ ากัด 
ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท จิตแก้ว จ ากัด 
ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ ตัวแทน/นายหนา้ค้าอสังหารมิทรัพย ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญฉัตรทองรุ่งเรือง 
ปี 2553 - ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน 
บริษัท ผลิตภัณฑ์รังนกสยาม จ ากัด 
ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จ ากัด 
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ผู้จัดการ 
บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จ ากัด 
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ปี 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สตูลอะความารีน  ฟีด ซัพพลาย จ ากัด 
ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   
บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมาร์ท จ ากัด 

ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จ ากัด 
ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ปี 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จ ากัด 
ปี 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด 
ปี 2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท สตูลอะความารีน คัลเจอร์  จ ากัด 
ปี 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
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1.7 นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์  
กรรมการบริษัท  
อายุ 76 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) 
 
 
 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 4.6616 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 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) รุ่นที่ 96/2012 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
บริษัท ภูบดินทร์ จ ากัด 

ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
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1.8 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ 
 กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 อายุ 57 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2557) 
 

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0003 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

ความเชี่ยวชาญ 

 ธุรกิจ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ, การบริหาร,การจัดการ
องค์กรขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การก าหนดนโยบาย
และวางแผนกลยุทธ์, การก ากับดูแลกิจการ, การบริหารความ
เสี่ยง, การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 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) 

 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
ปี 2561  หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  รุ่นท่ี 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 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
ปี 2562  Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ปี 2555 หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 2555 
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การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปี 2555 - 2561 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายพัฒนาศกัยภาพองค์กร/คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ านวน 2 แห่ง) 
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)            บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 17 

 

 

 

 

1.9 นายไกรรวี ศิริกุล  
กรรมการบริษัท / กรรมการก ากับดูแลกิจการ /   
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 64 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559) 

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : ไม่มี  
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

ความเชี่ยวชาญ 

 กฎหมายระหว่างประเทศ, การทูต, การบริหารจัดการ     
เชิงกลยุทธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
 เนติบัณฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 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 
โดยส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
ปี 2555 หลักสตูรการบริหารจัดการความมัน่คงแห่งชาติ รุ่น 4 
โดย National Graduate Institute for Policy Study (GRIPS), Tokyo, Japan 
ปี 2553 หลักสตูร East Asian Public Sector Leadership Challenges (EAPSLC) 
โดยส านักผู้บริหาร ส านักงาน ก.พ. 
ปี 2552 หลักสตูรนักบริหารระดับสูง รุ่น 68 
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การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการก ากับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สาธารณรัฐโปรตุเกส 
ปี 2558 เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
ปี 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย  
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1.10 นายรังสรรค์ พวงปราง2/ 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 
อายุ 55 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554) 

 
 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.1605 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ :  ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

ความเชี่ยวชาญ 

 บัญชีและการเงิน, การก ากับดูแลกิจการ,  
การบริหารความเสี่ยง, การควบคมุภายใน  

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 
การฝึกอบรมอื่นๆ 

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ปี 2563 หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง (Super วปส.) รุ่นท่ี 1 
ปี 2562 หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 8 
โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
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การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี 2562 หลักสตูรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษกิจ  

Biomass Recovery Technology for Economic Value Added 

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ปี 2562 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 29 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2561 หลักสตูร CFO’s  Orientation Course for New IPOs 

ปี 2558 หลักสตูร Strategic CFO in Capital – Markets รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2559 
โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปี 2560 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ท่ี 10 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ปี 2557 Going to Good to Great in IT Fraud Prevention 

โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School 

ปี 2552 โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ป ี2552 

 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด 
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จ ากัด 
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด 
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 
ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

ปี 2557 - 2561 กรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2556 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ส านักเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ปี 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
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2. ผู้บริหาร 
 
2.1 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ1/ 
 
2.2 นายรังสรรค์ พวงปราง2/ 
 

 

 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 
ปี 2555 - 2563 กรรมการบริษัท 

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2554 - 2563 กรรมการบริษัท 

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด 

ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 

ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 

ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด 

ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 

ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน)  

ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกรร       กรรมการบริษัท / กรรมการบรหิาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 

บริษัท ขนส่งน้ ามนัทางท่อ จ ากัด 

ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
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2.3 นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อาย ุ61 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2559) 

 
 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0001 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ ี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี  
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2562 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ปี 2561  หลักสตูร ผู้น าการส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล รุ่นที่ 1 
โดยหน่วยงานอื่นๆ 
ปี 2559 PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills Workshop” Enabling the PTG Way through coaching 

 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการใหญ ่
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2562 - ปัจุบัน กรรมการบริษัท 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.4 นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อาย ุ54 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2556) 

 
 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0297 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : 0.3409 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ญาตสินิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  
และนางฉัตรแก้ว คชเสน ี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาการเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 

 
 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
 
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2563 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019  
ปี 2555 หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยหน่วยงานอื่นๆ 
ปี 2557 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงาน  

วิธีวัดผลงานจดัซื้อ และการท ารายงานจัดซื้อ 
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 

ปี 2556 Introduction and internal auditor ISO 9001 
 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ปี 2560 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิศวกรรม 
ปี 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 
ปี 2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
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การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
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2.5 ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์ 
รับผิดชอบงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

อาย ุ39 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2561) 

 
 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : ไม่มี  
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ ี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่ม ี
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 PH.D. Industrial Engineering 
Texas Tech University, USA  

 B.ENG. Electrical Engineering 
Prince of Songkla University, Thailand 

 
 M.S. Industrial Engineering 

Texas Tech University, USA 
 
  

 
 
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไม่มี  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกจิ และบรษิัท เอ็ม เอฟ อีซี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2563  Digital Transformation for CEO  รุ่น 2 
โดย KnowledgeHut  
ปี 2563  Certified Scrum Master  
โดย Thai Listed Companies Association  
ปี 2563  By McKinsey & Company  

- Problem Solving  
- Communication for Leader 
- Team Management 

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 
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การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยหน่วยงานอื่นๆ 
Project Management Lean Six Sigma 
Leadership Development 7 Habits 
Effective Communication and Negotiation Training and Coaching 

 
 
 
 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2563 - ปัจจุบัน รับผิดชอบงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ปี 2561 - 2562 ผู้อ านวยการ ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ  
บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จ ากัด 
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด 
ปี 2560 - 2561 Innovation Project Management Department Manager  
ปี 2558 - 2560 Project and Process Development Department Manager  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.6 นายธาตรี เกิดบุญส่ง 

ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อาย ุ65 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2556) 

 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : ไม่ม ี
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ ี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 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  

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด 
ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากัด 
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
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การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2561 - 2563 กรรมการบริษัท  
บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จ ากัด 
ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด 
ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ปี 2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.7 นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์  
ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่   

อาย ุ55 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2558)  

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0181 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่ม ี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณติศาสตร์
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 

 
 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2563 - ปัจจุบัน ก ากับดูแล ฝา่ยประกันและบริหารระบบคณุภาพ   
ปี 2559 - 2563 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายประกันและบรหิารระบบคณุภาพ 
ปี 2559 - 2563 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ปี 2558 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 
ปี 2556 - 2557 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย  
ปี 2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ปี 2555 - 2557 ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ปี 2563 - ปัจจุบัน ก ากับดูแลส่วน PT Service Master   
ปี 2560 - 2561 ผู้อ านวยการ สายงานปฏิบตัิการสถานี/รักษาการ ผู้อ านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจสถาน ี
บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.8 นายชัยทัศน์ วันชัย 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
อายุ 52 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556) 

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0002 

 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : 0.0014 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
 

 
 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
ปี 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 
ปี 2561 - 2562  กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด 
ปี 2560 - 2562 กรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
ปี 2556  รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 
ปี 2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

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 
โดยหน่วยงานอื่นๆ 
ปี 2558  Turning Consumer Data Analytic Smart Marketing 
ปี 2557 Modern Marketing Management 
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การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ปี 2559 - 2560 ผู้อ านวยการ สายงานปฏิบตัิการสถานี 
ปี 2559 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ 
ปี 2559 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิศวกรรม  
ปี 2557 - 2558 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท 
ปี 2556 - 2560 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบรหิารสถาน ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - 2562 กรรมการบริษัท  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.9 เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ 
ผู้อ านวยการ Business Intelligence 
อายุ 56 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0042 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิต ิ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
 

 

 
 
 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่าย Business Intelligence 
ปี 2558 - 2560 ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปี 2557 - 2558 ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสัมพันธ ์
บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด 
ปี 2559 - 2562 กรรมการบริษัท 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  

a 

 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2555 หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยหน่วยงานอื่นๆ 
ปี 2559  Big Data Certification 
ปี 2557 Digital Marketing Conference 
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2.10 นายฉลอง ติรไตรภูษิต  
ผู้อ านวยการ ฝ่ายส่ือสารองค์กร  
อายุ 55 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559)  
  
  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0001 
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 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 
โดยหน่วยงานอื่นๆ 
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 

 
 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
ปี 2559  ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่  
บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด 
ปี 2559 - 2562 กรรมการบริษัท 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.11 นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล 
ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 38 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : 0.0006 
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ ี

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

คุณวุฒิทางศึกษา 

 Master of Electronic Commerce University of 
Wollongong, New South Wales, Australia               

 

 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  

 
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2562 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 275/2019 
ปี 2558 หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 23/2015 
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2563 หลักสตูร Quick MBA From Home 
โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ปี 2563 หลักสตูรใบประกาศนียบตัรการสขุาภิบาลอาหารส าหรับผู้สมัผสัอาหารตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของ

สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
โดย P&F coffee, Bangkok – Thailand 
ปี 2563 หลักสตูรใบประกาศนียบตัร Professional barista  
โดย Gartner 
ปี 2562 Customer Experience & Technology Summit, Sydney, Australia  
ปี 2561 SYMPOSIUM / ITxpo, Gold Coast, Australia 
ปี 2559 Business Transformation & Process Management, Sydney, Australia 
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 
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การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดย Deloitte (Asia Pacific and Thailand) 
ปี 2551 Data Quality & Integrity 
ปี 2549 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  
 

หลักสตูร Mini-MBA IT Infrastructure Library (ITIL) version 2 
หลักสตูรการเงินส าหรับผูบ้ริหารทีไ่ม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Financial Executives) รุ่นที่ 3 

ปี 2560 หลักสตูรโครงการเสริมสร้างผู้จดัการยุคใหม่ (MMP) รุ่นที่ 64 
ปี 2559 หลักสตูร Logistics : Strategy and Management รุ่นที่ 1 
ปี 2558 หลักสตูรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) รุ่น 52 
ปี 2557 หลักสตูร Mini Master In HR Management รุ่น 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, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
ปี 2552 New Entrepreneurs Creation (NEC), กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2548 Training of Project Manager, The Pennsylvania State University, U.S. 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ปี 2562 - 2563 ผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร  
ปี 2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร  
ปี 2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้อ านวยการประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ปี 2557 - 2558 ผู้จัดการอาวุโสส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.12 นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ ์

ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 
อายุ 44 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไม่มี  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 Super Brand Manager 

 

 

 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : ไม่มี  
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสัมพันธ ์
ปี 2559 - 2562   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสมัพันธ์ 
บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตต้ิงกรุ๊ป จ ากัด 
ปี 2554 - 2559        ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.13 ดร. วัชรวี จันทรประกายกุล 

ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อายุ 44 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562) 

 
 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : ไม่ม ี
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 Engineering Doctorate 
      Cranfield University 

 MSC, Engineering Management 
University of Warwick 
 
 

 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิศวกรรมโยธา  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไม่มี  
การฝึกอบรมอื่นๆ 
ปี 2561 Global Entrepreneurship Exchange, USA Top Executive Program in Commerce and Trade 

 

 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปี 2559 - 2562       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปี 2546 - 2559      อาจารย์ประจ า 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.14 ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ 
ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  

อาย ุ50 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2563) 

 
 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : ไม่ม ี
 คู่สมรส หรือบตุรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่ม ี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาเอก Design and Manufacturing Engineering
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

 ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมการวัดคมุทางอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
 
  

  
 
 

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไม่มี   
การฝึกอบรมอื่นๆ  
ไม่มี   

 
  
 

การท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2563 - ปัจจุบัน    ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 
ไม่มี  
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2.15 นายธวัชชัย ศรีรัตนวงศ์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อายุ 53 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 ตนเอง : ไม่มี  
 คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะ : ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี  

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

 ใช่  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

     

การฝึกอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไม่มี   

การฝึกอบรมอื่นๆ 
ไม่มี   

 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2563 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารเกียรตินาคิน 

ปี 2543 - 2563 Senior Vice - President of IT Operation 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น  
ไม่มี  

 

  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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3. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 มีมติแต่งตั้ง นายรังสรรค์ พวงปราง เป็น
เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการ
ประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็นต้น นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยังมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้เลขานุการ
บริษัทรับผิดชอบการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดท า และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
และผู้ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัท พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

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 2563 

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 เอ็นเนอยี จ ากัด            /            
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            /            
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  
และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
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บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด          x    /          
บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จ ากัด             x           
บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด     /     /              
บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จ ากัด     /     /              

 บริษัทร่วมค้า 
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ ์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          

 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   /                     
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  
และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
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บริษัท ลีเกิล เบรนส์ จ ากัด   /                     
บริษัท ไฮไลท์แมนชั่น จ ากัด   /                     
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด     / /#+                  
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 โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน)        /                
บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จ ากัด (มหาชน)        /                
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        #                
บริษัท รัชกิจ โฮลดิ ง จ ากัด     / /                  
บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จ ากัด      /+                  
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

   /                    

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา    /                    
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์    /                    
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    /                    
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    /                    
บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)    /                    
บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จ ากัด   /  /       /            
บริษัท นิวบางโพแมนเนจเม้นท์ จ ากัด   /                     
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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 – หน้า 46 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (เป็นพนักงานภายในบริษัท) 

ชื่อ : นางสาวชิตาภรณ์ ฟองสมุทร 

 

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วุฒิบัตรด้านการท างานที่เกี่ยวข้อง : 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน : 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สอบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากัด 

 ผู้จัดการ สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากัด 

 ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : การผ่านการอบรมหลักสตูรที่จดัโดย 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด 

 หลักสตูร “DPP Technical Update” 

 หลักสตูร “IFRS Intermediate - TFRS 9 Workshop” 

 หลักสตูร “IFRS 3 Definition of a Business” 

 หลักสตูร “Partner & Manager Workshop (Auditor's report + Business combination issues)” 

 หลักสตูร “การค านวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย” 

 หลักสตูร “Annual Audit Update 2019” 

 หลักสตูร “Auditor's report and going concern consideration” 

 หลักสตูร “IFRS 9 Non-Financial Sector (Classification, Measurement and Impairment)” 

 หลักสตูร “IFRIC 23 Uncertainty over income tax treatments” 

 หลักสตูร “Manufacturing, Chemical and Energy Industry 2018” 
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เอกสารแนบ 4 – หน้า 47 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน  

ไม่ม ี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 – หน้า 48 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ 

สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปี 2563 เป็นปีที่มีความท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรงทั่วโลก นอกจากนี้ เศรษฐกิจของไทยซึ่งมีการท่องเที่ยว และการส่งออกเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลักได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการค้าระหว่างประเทศ การใช้น้้ามันเชื้อเพลิง
ของประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการด้าเนินธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากมาตรการการควบคุมการระบาด ทั้ง
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การท้างานท่ีบ้าน และการลดการเดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563  

ถึงแม้ว่า PTG จะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเผชิญวิกฤติในครั้งนี้ PTG จึงมองหาโอกาสใหม่ๆ จากความท้าทายในครั้งนี้ ด้วย 1. การ
สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและคนในชุมชนมากขึ้น ด้วยการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเช้ือ COVID-19 ฟรี การสร้างจุดตู้ปันสุขในทุกสถานี
บริการ และการส่งมอบบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบาย 2. การสร้างความร่วมมือร่วมใจของค นในองค์กร ในการ
ปรับเปลี่ยนการด้าเนินงานภายใน เพื่อเพ่ิมความคล่องตัว และความรวดเร็วในการท้างาน 3. การควบคุมค่าใช้จ่าย และการคัดสรร
การลงทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร ดังนั้น วิกฤติ COVID-19 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ PTG มากนัก ท้ังนี้ การ
บริหารงานดังกล่าวข้างต้น เกิดจากความมุ่งมั่นท่ีจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และเพื่อท่ีจะให้องค์กรสามารถรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานปี 2563 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างสถิติการท าก าไรสุทธิได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์  จาก
การที่ PTG มีสถานีบริการครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงแค่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด รวมถึงฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มขนส่ง และกลุ่มการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้น้้ามันเพื่อการประกอบอาชีพ 
ท้าให้ปริมาณการขายน้้ามันเติบโตอยู่ท่ี 4,959 ล้านลิตร หรือเติบโต 6% จากปีที่แล้ว ประกอบกับค่าการตลาดที่อยู่ในช่วงเหมาะสม 
นอกจากนี้ นโยบายการเพิ่มส่วนแบ่งก้าไรจากธุรกิจ Non-oil ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในปีที่ผ่านมา คือ โครงการ
อุตสาหกรรมปาล์มครบวงจร (Palm Complex) และการควบคุมค่าใช้จ่าย ท้าให้ PTG สามารถสร้างสถิติการท้าก้าไรสุทธิได้สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 1,906 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 22% จากปีที่แล้ว  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมไทย ด้วยการเติบโตมาจากถนนสายรองใกล้ชุมชน สู่การขยายธุรกิจในสังคมเมือง 
จนปัจจุบันมีสถานีบริการทั้งหมด 2,094 สาขา และสาขาของธุรกิจ Non-Oil กว่า 756 สาขา มีการจ้างพนักงานในพื้นที่ทั้งหมด
มากกว่า 15,000 อัตรา ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้ว เรายังคัดสรรสินค้า และวัตถุดิบที่มี
คุณภาพจากชุมชนมาวางจ้าหน่ายในเครือข่ายของ PTG พนักงานยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบแทนชุมชน และท้าความดีต่อสังคม
ในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการกีฬา รวมถึงการช่วยเหลือผู้คนบน
ท้องถนน และบริเวณใกล้เคียง ด้วยความตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขให้กับชุมชน และสังคม 

การสร้างความอยู่ดี มีสุข ให้กับสังคม พร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ด้วยความทุ่มเทในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ 
และการบริการที่ดี ทั้งของ PTG และพันธมิตร ด้วยการให้ค้ามั่นสัญญาว่าจะสร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2564 PTG ยังคงมีโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเติบโต และมั่นคงในธุรกิจ นอกจากนี้ PTG 
จะยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามหลกับริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัท และรักษาการเป็นหุ้นท่ีเติบโต และยั่งยืนต่อไป 

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ทุ่มเทช่วยกันฝันฝ่าความยากล้าบากในการ
บริหาร และด้าเนินงานช่วงการระบาดของ COVID-19 ท้าให้บริษัทมีผลประกอบการที่โดดเด่น และสามารถท้าลายสถิติยอดขาย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 – หน้า 49 

และก้าไรสุทธิสูงสุดได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยังเป็นที่น่ากังวล แต่ผมเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่น  เร็ว และร่วม
แรงร่วมใจ จะเป็นรากฐานท่ีท้าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คูค่้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ท่ี
ให้ความไว้วางใจ และร่วมกันสนบัสนุนการดา้เนินงาน ท้าให้ PTG เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บรหิาร และ
ทีมงานทุกคน จะใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่มี เพื่อปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างเต็มก้าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และเป็นมือ
อาชีพ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมไทยให้เติบโต พร้อมกันนี้ ขอเป็นก้าลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวผ่าน
พ้นวิกฤตินี้ และมีความ “อยู่ดี มีสุข” ไปด้วยกัน 

 

 

พลต้ารวจเอก 

 

             (สุนทร ซ้ายขวัญ)  
        ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์ พิทย
พงษ์พัชร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ และ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท้าตามแนวทางและ
ข้อก้าหนดของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน
บัญชี เพื่อท้าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล ปรากฎดังนี้ 

 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จ้านวนครั้งท่ีเข้าประชุม / จ้านวนครั้งท่ีจัดประชุม 

1. นายสุพจน์  พิทยพงษ์พัชร์ 11 / 11 
2. รศ. ดร. วันชัย  รัตนวงษ์ 11 / 11 
3. ดร. วุฒิชัย  ดวงรัตน์ 11 / 11 

 
สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการจัดท้างบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ้าปีของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็น

เนอยี ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อมูลรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน เช่น 
รายงาน  ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ตลอดจนได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างอิสระเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฎิบัติ
หน้าท่ี และข้อมูลที่มีความส้าคัญในการจัดท้างบการเงิน 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้หารือกับฝ่ายตรวจสอบ

ภายในและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับข้อสังเกตในรายงาน ตลอดจนสอบทานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมุ่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นท่ีตรวจพบอย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งได้สอบทาน
และประเมินความเพียงพอของการการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล 
และเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถช่วยให้การด้าเนินงานของบริษัทบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ 
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 การก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ    

การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกท้ัง มีการประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไมม่ี  
ฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือหารือกันอย่างอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ความเหมาะสมและเพียงพอของอัตราก้าลังคน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น อีกทั้ง เป็นผู้อนุมัติ         
แผนการตรวจสอบประจ้าปีและกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนก้ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก้าหนด       

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระท้า               
กับบุคคลภายนอก โดยได้สอบถามและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการด้าเนินการของบริษัท กระบวนการติดตามและปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี 

 การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการท้ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยพิจารณาถึงมูลค่ารายการ เหตุผลและ  

ความจ้าเป็นของการท้ารายการ ความสมเหตุสมผลของการท้ารายการ และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ส้าคัญอื่นๆ เพื่อให้
การท้ารายการเป็นไปตามกฎหมายและข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย 

 การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบ

บัญชี อีกทั้ง ได้มีการประชุมหารือกับผู้สอบสอบบัญชีในทุกๆ ไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อสังเกตที่ผู้สอบบัญชีพบ
จากการสอบทานงบการเงิน 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน้าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ้าปีต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และความเป็นอิสระอย่างพอเพียงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดท้างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดและการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท 
 

               (นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์) 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 – หน้า 52 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และก้าหนดให้มี
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการงานประจา้วัน ซึ่งน้าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร รวมทั้งก้ากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด้าเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก้าหนดไว้ รวมถึงป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการด้าเนินธุรกิจ 

เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จ้านวน 5 คน ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แก่  

  1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
  2. นายรังสรรค์ พวงปราง  กรรมการบริหารความเสี่ยง   
  3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  4. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  5. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 6 ครั้ง         
ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อท้าหน้าที่ก้ากับดูแล และติดตามผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยง สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนน้าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้  โดยในปี 
2563 ได้มีการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแนวทางของ COSO ERM 2017  

 2. พิจารณา และให้ความเห็นในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากบริบทองค์กร และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อก้าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร 

 3. พิจารณา และให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) 

 4. พิจารณา และให้ความเห็นต่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดย
ได้ติดตามงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสนับสนุนให้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการทบทวน และทดสอบ  
แผนรองรับการด้าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ บริษัทจะสามารถกลับมาด้าเนิน
ธุรกิจภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ขึ้น     ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบไปอย่างแพร่หลายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน รวมทั้งส่งผลต่อการ
ด้าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และก้าหนดมาตรการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ทบทวนแผนรองรับการด้าเนินธุรกิจอย่าง
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ต่อเนื่อง (BCP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงจัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมการ
รองรับกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุกาณ์ดังกล่าวด้วย   

5. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และ          
มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ้าทุกไตรมาส  

 6. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสอบทาน
รายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพ่ิมการติดตามและประเมินความเสี่ยงท่ีมีความส้าคัญต่อองค์กร  

 7. รายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบเป็นประจ้าทุกไตรมาส 

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ้าปี  2563 โดยได้รายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดท้ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปิดเผยในรายงาน
ประจ้าปี 2563 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะด้าเนินการให้บริษัทมีการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายจากปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ โดยมีการ
ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก้าหนดเขา้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ อันจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถขององค์กรในการด้าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทตั้งไว้ 

 

        (นายพิทักษ์ รัชกิจประการ)   
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลือ่นองค์กร ใหด้้าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส มีจริยธรรม และ
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นการด้าเนินงานตามหลักการก้ากับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะช่วยส่งเสริมการด้าเนิน
ธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก้ากับดแูลกิจการ เพื่อท้าหน้าที่ในการก้าหนดนโยบาย ก้ากับดูแล และติดตาม     การ
ปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการก้ากับดูแลกิจการที่
ดีของส้านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
รายงานการประเมินการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 
2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ
กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ จ้านวน 3 คน ได้แก่  

  1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์   ประธานกรรมการก้ากับดูแลกิจการ     
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการก้ากับดูแลกิจการ      
  3. นายไกรรวี ศิริกุล   กรรมการก้ากับดูแลกิจการ 

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีประเด็ นที่
เป็นสาระส้าคัญ ดังนี้  

1. การเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการให้มีการก้าหนดและทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านการก้ากับดูแลกิจการ ดังน้ี 

1.1 พิจารณาทบทวน และอนุมัตินโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่้าเสมอ เป็นประจ้าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีส้าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และเหมาะสมกับการด้าเนินธุรกิจของบริษัท  

1.2 ก้าหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และแนวปฏิบัติ  
ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า
รวมถึงก้าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบนโยบายดังกลา่ว อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน มิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท น้าข้อมูลภายในที่มีสาระส้าคัญไปใช้ประโยชน์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน            
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท  

1.3 ก้าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการลงนามรับทราบคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจตามแนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท 
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1.4 พิจารณาผลการประเมินโครงการผลการส้ารวจการก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ้าปี 2563 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) พัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และ
ข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) รวมทั้งพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ Asean Corporate 
Governance Scorecard ประจ้าปี 2564  

1.5 พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะส้าหรับการเตรียมเปิดเผยข้อมูลในการการรวมรายงานแบบ 56-1 One Report เพื่อ
ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลประจ้าปี ส้าหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  

2. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 

2.1 ก้าหนดให้มีการประเมินความยั่งยืนของคู่ค้าในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (ESG On-Site 
Audit) ซึ่งสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจส้าหรับคู่ค้าของบริษัท โดยประกอบด้วย จรรยาบรรณในการด้าเนินธุรกิจ  
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด้าเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปตามหลักการ
พัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้างความยั่งยืนในการ
ด้าเนินธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน  

2.2 สนบัสนุนการมีสว่นร่วมกบัชุมชนและสังคม ซึง่รวมไปถงึการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และ 

การให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่บริษัทเข้าไปด้าเนินธุรกิจในทุกพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคมของ
บริษัท 

2.3 พิจารณา และทบทวนประเด็นท่ีมีความส้าคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสะท้อนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ด้าเนินธุรกิจขององค์กรด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าของ
องค์กร 

2.4 พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการก้าหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  

2.5 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้จัดท้ารายงานความยั่งยืน ประจ้าปี 2563 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) และความสอดคล้องเบื้องต้นของ
การด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

3. การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.1 ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ด้าเนินการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ส้าหรับปี 2564 
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3.3 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เป็นประจ้าทุกปี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง และน้านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทไปปฏิบัติ  

3.4 จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการก้ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหรือสัมนาใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่้าเสมอ  

ในปี 2563 บริษัท ได้ผลประเมินในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2563 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(Thai Investors Association: TIA) โดยได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 100 

2. บริษัทได้รับการประเมินการก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2020) ประจ้าปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2560 – 2563) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และได้รับการจัดอันดับคะแนนให้อยู่ใน Top Quartile ตามกลุ่ม Market Cap (>10,000 MB) 

3. บริษัทได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ประจ้าปี 2563 เป็นปีท่ี 
2 ติดต่อกัน ที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด้าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์   

4. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ้าปี 
2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงการด้าเนินธุรกิจโดยค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) 

 

               (นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์) 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร จ้านวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อท้าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุท่ี
จ้าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจัดท้าตารางองค์ประกอบความรู้ความช้านาญของกรรมการ 
(Skills Matrix) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บริษัทก้าหนดไว้ 
เข้าท้าหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท้าการ
เลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยกันเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ และไม่ด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายไกรรวี ศิริกุล    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

โดยมี ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ต้าแหน่ง รับผดิชอบงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ท้าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง เพื่อพิจารณา และกลั่นกรองรายละเอียด
ต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย หลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหา วิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคล        ท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร ให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน         
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนดให้เข้ารับต้าแหน่งกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอื่น
ใดท่ีเทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว โดยค้านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว  

 2. พิจารณากลั่นกรองนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่กรรมการผู้จดัการ และต้าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว      โดย
ค้านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ้าปี            ผล
ประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอ่ืนที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน 
รวมทั้งข้อมูลการส้ารวจค่าตอบแทนของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี  
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 3. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการก้าหนดค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างส้าหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
อนุมัติ 

 4. ก้าหนดแนวทางด้าเนินงานตามแผนสืบทอดต้าแหน่ง ส้าหรับต้าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ต้าแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับต้าแหน่งดังกล่าว และผู้อ้านวยการ   

 5. พิจารณากลั่นกรองแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และต้าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับ
ต้าแหน่งดังกล่าว ท้ังรายคณะ และรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่าง และแนวปฏิบัติของบริษัทต่างๆ 

 6. พิจารณากลั่นกรองแผนการพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ หรือ
ต้าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จะน้าธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ส้าเร็จ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันช้ันน้า 

 7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายก้าหนด เพื่อเข้ารับ             

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2563 โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 31 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562    

 

 

 
     (ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
       บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัทด้าเนินการในเรื่องส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

โดยในตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อเข้ามาก้ากับดูแลการด้าเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับ
โครงการลงทุนเพื่อด้าเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ ของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี และพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อการน้าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอ้านาจ
กระท้าการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยีได้เข้าร่วมลงทุน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามขอบเขต และอ้านาจหน้าที่ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในหลักการเรื่องการก้ากับดูแลกิจการ
ที่ดีเป็นส้าคัญ ด้วยการเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 

         (นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช) 
ประธานกรรมการบริหาร 

     บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) 
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