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5. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 สนิทรัพย์ถำวรและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

มีมลูคำ่สทุธิหลงัหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสมและค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม เท่ำกบั 2,212.91 ล้ำนบำท รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวร
และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนแสดงได้ดงันี ้

 
ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์ถาวร   
1. ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ 391.63 
2. อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ 424.93 
3. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ 504.27 
4. เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ 27.89 
5. ยำนพำหนะ บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ 727.26 
6. งำนระหวำ่งก่อสร้ำง บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ 13.40 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน   
7. สทิธิกำรเชำ่และคำ่เช่ำทีด่ินจ่ำยลว่งหน้ำ บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ 111.40 
8. คำ่ซอฟท์แวร์ บริษัทและ PTCเป็นเจ้ำของ 12.13 
รวมทัง้หมด  2,212.91 

 
ทัง้นี ้สินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ส ำคญัสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะกำรใช้งำนของสินทรัพย์ส ำหรับ

กำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ดงันี ้
 

5.1.1 คลงัน ำ้มนัและส ำนกังำนขำย 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีคลงัน ำ้มนัทัง้หมด 7 แห่ง โดยในแต่ละคลงัน ำ้มนั บริษัทตัง้ส ำนกังำนขำย

ประจ ำคลงัขึน้เพื่อท ำหน้ำที่รับค ำสัง่ซือ้ขำยจำกลกูค้ำที่อยูใ่นพืน้ท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละคลงั รวมถึงเพื่อประสำนงำน
และอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีส ำนกังำนขำยอีก 3 แห่งที่ตัง้อยู่ในบริเวณโรงกลัน่น ำ้มนัและ
จดุจ่ำยน ำ้มนัของไทยออยล์ โดยท ำหน้ำที่รับค ำสัง่ซือ้ขำยจำกลกูค้ำเช่นเดียวกบัส ำนกังำนขำยประจ ำคลงัตำ่งๆ 

 
คลังน า้มนัและส านักงานขาย ลักษณะการ 

ใช้งาน 
ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. คลงัน ำ้มนัล ำปำง จงัหวดัล ำปำง 
เนือ้ที่รวม 29-2-9 ไร่ 

คลงัน ำ้มนัและ
ส ำนกังำนขำย

3.87 ล้ำนลติร บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิท่ีดินและ

ที่ดินและสิง่ปลกู
สร้ำงจดจ ำนองเป็น
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คลังน า้มนัและส านักงานขาย ลักษณะการ 
ใช้งาน 

ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

- อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ส ำนกังำน 

- คลงัน ำ้มนั ระบบทอ่สง่น ำ้มนั และ
โรงจ่ำยน ำ้มนัส ำเร็จรูปทำงรถ 

- อำคำรพกัอำศยัส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
- สถำนีบริกำรน ำ้มนั อำคำรร้ำน

สะดวกซือ้และร้ำนอำหำร และ
อำคำรร้ำนเปลีย่นถำ่ยน ำ้มนัเคร่ือง
และร้ำนปะยำง 1/ 

ประจ ำคลงั สิง่ปลกูสร้ำง และ 
เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 

หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงินแหง่

หนึง่ 

2. คลงัน ำ้มนัน ำ้พอง จงัหวดัขอนแกน่ 
เนือ้ที่รวม 33-0-52.1 ไร่ 
- อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 
- คลงัน ำ้มนั ระบบทอ่สง่น ำ้มนั และ

โรงจ่ำยน ำ้มนัส ำเร็จรูปทำงรถ 
- อำคำรพกัอำศยัส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
- สถำนีบริกำรน ำ้มนั อำคำรร้ำน

สะดวกซือ้ และอำคำรร้ำนเปลีย่น
ถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง 1/ 

คลงัน ำ้มนัและ
ส ำนกังำนขำย
ประจ ำคลงั 

4.46 ล้ำนลติร บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิท่ีดินและ
สิง่ปลกูสร้ำง และ 
เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 

ที่ดินและสิง่ปลกู
สร้ำงจดจ ำนองเป็น
หลกัประกนักบั

สถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ 

3. คลงัน ำ้มนัหนองแค ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั
สระบรีุ 
เนือ้ที่รวม 24-0-1 ไร่ 
- อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 
- คลงัน ำ้มนั ระบบทอ่สง่น ำ้มนั และ

โรงจ่ำยน ำ้มนัส ำเร็จรูปทำงรถ 
- อำคำรพกัอำศยัส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
- อำคำรฝึกอบรมพนกังำนส ำหรับจดั

ฝึกอบรมพนกังำนแตล่ะหนว่ยงำน 
- สถำนีบริกำรน ำ้มนั อำคำรร้ำน

สะดวกซือ้และร้ำนอำหำร และ
อำคำรร้ำนเปลีย่นถำ่ยน ำ้มนัเคร่ือง
และร้ำนปะยำง 1/ 
 

คลงัน ำ้มนัและ
ส ำนกังำนขำย
ประจ ำคลงั 

5.30 ล้ำนลติร บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิท่ีดินและ
สิง่ปลกูสร้ำง และ 
เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 

ที่ดินและสิง่ปลกู
สร้ำงจดจ ำนองเป็น
หลกัประกนักบั

สถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ 
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คลังน า้มนัและส านักงานขาย ลักษณะการ 
ใช้งาน 

ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

4. คลงัน ำ้มนัปักธงชยั จงัหวดั
นครรำชสมีำ 
เนือ้ที่รวม 12-3-45 ไร่ 
- อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 
- คลงัน ำ้มนั ระบบทอ่สง่น ำ้มนั และ

โรงจ่ำยน ำ้มนัส ำเร็จรูปทำงรถ 
- อำคำรพกัอำศยัส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

คลงัน ำ้มนัและ
ส ำนกังำนขำย
ประจ ำคลงั 

12.51 ล้ำนลติร บริษัทเป็นเจ้ำของ
สทิธิกำรเชำ่ที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้ำง เป็น
เวลำ 10 ปี และเป็น
เจ้ำของเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ส ำนกังำน 

ไมม่ีภำระผกูพนั 

5. คลงัน ำ้มนัแมก่ลอง จงัหวดั
สมทุรสงครำม 
เนือ้ที่รวม 22-0-48 ไร่ 
- อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 
- คลงัน ำ้มนั ระบบทอ่สง่น ำ้มนั และ

โรงจ่ำยน ำ้มนัส ำเร็จรูปทำงรถ 
- อำคำรศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบ

คณุภำพน ำ้มนั และอปุกรณ์
ทดสอบคณุภำพน ำ้มนั 

- อำคำรพกัอำศยัส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
- ทำ่เทียบเรือบรรทกุน ำ้มนั 

คลงัน ำ้มนัและ
ส ำนกังำนขำย
ประจ ำคลงั 

113.69 ล้ำนลติร บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิท่ีดินและ
สิง่ปลกูสร้ำง และ 
เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 

ที่ดินและสิง่ปลกู
สร้ำงจดจ ำนองเป็น
หลกัประกนักบั

สถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ 

6. คลงัน ำ้มนัชมุพร จงัหวดัชมุพร 
เนือ้ที่รวม 18-3-63.8 ไร่ 
- อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 
- คลงัน ำ้มนั ระบบทอ่สง่น ำ้มนั และ

โรงจ่ำยน ำ้มนัส ำเร็จรูปทำงรถ 
- อำคำรพกัอำศยัส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

คลงัน ำ้มนัและ
ส ำนกังำนขำย
ประจ ำคลงั 

26.20 ล้ำนลติร บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิท่ีดินและ
สิง่ปลกูสร้ำงทัง้หมด 

ที่ดินและสิง่ปลกู
สร้ำงจดจ ำนองเป็น
หลกัประกนักบั

สถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ 

7. คลงัน ำ้มนัปำกพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช 
เนือ้ที่รวม 8-0-34.5 ไร่ 
- อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ส ำนกังำน 
- คลงัน ำ้มนั ระบบทอ่สง่น ำ้มนั และ

โรงจ่ำยน ำ้มนัส ำเร็จรูปทำงรถ 

ไมไ่ด้ด ำเนินงำน 2/ 19.81 ล้ำนลติร บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิท่ีดินและ
สิง่ปลกูสร้ำงทัง้หมด 

ที่ดินและสิง่ปลกู
สร้ำงจดจ ำนองเป็น
หลกัประกนักบั

สถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ 
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คลังน า้มนัและส านักงานขาย ลักษณะการ 
ใช้งาน 

ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

- อำคำรพกัอำศยัส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
- ทำ่เทียบเรือบรรทกุน ำ้มนั 

8. ส ำนกังำนขำยศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ 
- เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส ำนกังำน 

ส ำนกังำนขำย 
(ส ำนกังำนขำย
ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีของ
โรงกลัน่น ำ้มนั
ไทยออยล์) 

ไมม่ีคลงัน ำ้มนั บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิเฉพำะ

เคร่ืองใช้ส ำนกังำนท่ี
อยูใ่นส ำนกังำนขำย 

ไมม่ีภำระผกูพนั 

9. ส ำนกังำนขำยเสำไห้ จงัหวดัสระบรีุ 
- เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส ำนกังำน 

ส ำนกังำนขำย 
(ส ำนกังำนขำย
ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีของ
คลงัน ำ้มนัแทป

ไลน์ 3/) 

ไมม่ีคลงัน ำ้มนั บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิเฉพำะ

เคร่ืองใช้ส ำนกังำนท่ี
อยูใ่นส ำนกังำนขำย 

ไมม่ีภำระผกูพนั 

10. ส ำนกังำนขำยล ำลกูกำ จงัหวดั
ปทมุธำน ี
- เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส ำนกังำน 

ส ำนกังำนขำย 
(ส ำนกังำนขำย
ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีของ
คลงัน ำ้มนัแทป

ไลน์ 3/) 

ไมม่ีคลงัน ำ้มนั บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิเฉพำะ

เคร่ืองใช้ส ำนกังำนท่ี
อยูใ่นส ำนกังำนขำย 

ไมม่ีภำระผกูพนั 

หมำยเหต:ุ 1/ บริษัทตกลงให้ PTC เช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั เคร่ืองมือและอปุกรณ์ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มัน และร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่อยู่ในบริเวณคลัง
น ำ้มนั เพื่อด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

 2/ ในอดีตบริษัทใช้คลงัน ำ้มนัปำกพนงัเป็นจดุกระจำยน ำ้มนัไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัและกลุ่มลกูค้ำในเขตพืน้ที่ภำคใต้ตอนล่ำง (ตัง้แต่
จงัหวดันครศรีธรรมรำชจนถึงจงัหวดันรำธิวำส) แตเ่น่ืองจำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในพืน้ที่ดงักลำ่วไมส่งูมำก จงึไมคุ่้มกบั
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจดักำรคลงัน ำ้มนั บริษัทจงึหยดุใช้งำนคลงัน ำ้มนัปำกพนงั อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคต ปริมำณกำรจ ำหน่ำย
น ำ้มนัเชือ้เพลิงในเขตพืน้ที่ภำคใต้ตอนลำ่งมีปริมำณมำกเพียงพอ บริษัทอำจพิจำรณำใช้คลงัน ำ้มนัปำกพนังเป็นจดุกระจำยน ำ้มนัอีก
ครัง้ 

 3/ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จ ำกัด (“แทปไลน์”) เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่ำงโรงกลัน่น ำ้มนัและผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ โดยด ำเนินธุรกิจขนส่ง
น ำ้มนัผ่ำนระบบท่อส่งน ำ้มนัที่ฝังอยู่ใต้พืน้ดิน ทัง้นี ้ระบบท่อส่งน ำ้มนัหลกั (Mainline) เร่ิมต้นที่สถำนีส่งน ำ้มนัศรีรำชำ โดยรับน ำ้มนั
จำกโรงกลั่นน ำ้มันไทยออยล์และโรงกลั่นน ำ้มันของผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอ่ืน และล ำเลียงไปยังคลังปลำยทำงที่อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัด
ปทมุธำนี และที่อ ำเภอเสำไห้ จงัหวดัสระบรีุ 

 
5.1.2 สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 

 
สถำนีบริกำรน ำ้มนั : ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO มีจ ำนวนทัง้สิน้ 397 

สถำน ี
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ทัง้หมดที่เปิดให้บริกำรบำงสว่นบริษัทและ PTC เป็น

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิในสถำนีบริกำรน ำ้มนัและบำงสว่น PTC เช่ำจำกบคุคลภำยนอก ทัง้นี ้
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สถำนีบริกำรกำรน ำ้มนัประเภท COCO เมื่อแบง่ตำมลกัษณะกรรมสทิธ์ิแสดงได้ดงันี ้
- สถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ี PTC เป็นเจ้ำของ จ ำนวน 16 สถำนี 
- สถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของ จ ำนวน 5 สถำนี 
- สถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ี PTC เช่ำจำกบคุคลอื่น 
o อำยสุญัญำคงเหลอืน้อยกวำ่ 3 ปี  จ ำนวน 202 สถำน ี
o อำยสุญัญำคงเหลอืมำกกวำ่ 3 ปี แตน้่อยกวำ่ 10 ปี  จ ำนวน 154 สถำน ี
o อำยสุญัญำคงเหลอืมำกกวำ่ 10 ปี 1/ จ ำนวน 20 สถำน ี

ภำระผกูพนั : สถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ี PTC เป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำงทัง้หมดจดจ ำนอง
เป็นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง  โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วนอยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำรจดจ ำนอง 

หมำยเหต:ุ 1/ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 สญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท COCO ที่คงเหลืออำยสุัญญำนำนที่สดุ คงเหลืออำยุ
สญัญำเทำ่กบั 28 ปี และสญัญำเชำ่ระยะยำวที่สดุที่บริษัทท ำกบัคูส่ญัญำ คือ 30 ปี  

 
5.1.3 รถบรรทกุน ำ้มนั 

 
รถบรรทกุน ำ้มนั : ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 รถขนสง่น ำ้มนัมีจ ำนวนทัง้สิน้ 236 คนั โดยแบ่งออกเป็นรถ

สบิล้อบรรทกุน ำ้มนัจ ำนวน 74 คนั และรถพว่งบรรทกุน ำ้มนัจ ำนวน 162 คนั 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้หมด 
ภำระผกูพนั : รถบรรทกุน ำ้มนัสว่นใหญ่เป็นรถบรรทกุน ำ้มนัใหม่จึงยงัคงมีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำ

ซือ้กบัสถำบนักำรเงิน 

 
5.2 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

 
5.2.1 สญัญำที่ส ำคญัส ำหรับกำรจดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
สญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิระหวำ่ง บริษัท กบั บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัทสัง่ซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงส ำหรับธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงจำก บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) ( “ไทย

ออยล์”) เป็นหลกั บริษัทและไทยออยล์ จึงได้ตกลงท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งตำมสญัญำก ำหนดให้บริษัทต้อง
แจ้งปริมำณควำมต้องกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ เพื่อให้ไทยออยล์สำมำรถวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกบั
ควำมต้องกำรน ำ้มนัของบริษัท บริษัทจึงมัน่ใจได้ว่ำจะมีน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพียงพอส ำหรับธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัในช่วง 6 เดือน
ข้ำงหน้ำ ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหว่ำง บริษัท กับ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 
แสดงได้ดงันี ้
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คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“ไทยออยล์”) 

อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ 1/ 

: o บริษัทและไทยออยล์ลงนำมในสญัญำเมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2549 โดยสญัญำมีอำย ุ6 
เดือนนบัตัง้แต่วันที่ลงนำม และต่ออำยุสญัญำออกไปครำวละ 1 เดือน หำกไม่มี
ข้อสรุปร่วมกันที่จะยกเลิกสญัญำ หรือ ไม่มีกำรแจ้งยกเลิกสญัญำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน ก่อนวนัท่ีสิน้สดุสญัญำ 

หลกัประกนั 1/ : o บริษัทต้องมอบหนงัสือค ำ้ประกันจำกธนำคำร (Bank Guarantee) เพื่อค ำ้ประกัน 
หรือใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ฝำกกับไทยออยล์เป็นหลกัประกัน (Oil Pledge) เท่ำกับ
มลูคำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สัง่ซือ้เต็มจ ำนวนให้กบัทำงไทยออยล์ 

กำรแจ้งปริมำณน ำ้มนั
เชือ้เพลงิทีบ่ริษัท
ต้องกำรและปริมำณ
น ำ้มนัท่ีไทยออยล์
สำมำรถสง่มอบได้ 1/ 

: o บริษัทต้องแจ้งปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละประเภทที่ต้องกำรใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรกบัไทยออยล์ภำยในวนัท ำกำรแรกของทกุเดือน  โดยปริมำณ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ต้องกำรในแตล่ะเดอืนจะต้องไมเ่พิ่มขึน้หรือลดลงเกินกวำ่ร้อยละ 10 
จำกปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ต้องกำรในเดือนก่อนหน้ำ ซึง่บริษัทได้แจ้งกบัไทยออยล์
หรือบริษัทได้ตกลงร่วมกบัไทยออยล์ 

o ไทยออยล์จะตอบกลบับริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนวนัท ำกำรที่ 10 ของแต่ละ
เดือนเก่ียวกบัประมำณกำรปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สำมำรถสง่มอบให้ส ำหรับน ำ้มนั
เชือ้เพลิงแต่ละประเภทที่บริษัทได้แจ้งไป ไทยออยล์ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรส่งมอบ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมที่บริษัทได้แจ้งไปโดยไมม่ีเหตผุล 

กำรค ำนวณปริมำณ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

: o ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ขนสง่ทำงรถบรรทุกน ำ้มนั เรือบรรทกุน ำ้มนั รถไฟบรรทุก
น ำ้มนั ระบบขนสง่ทำงทอ่ หรือภำชนะบรรจ ุแสดงเป็นหนว่ยลติรที่อณุหภมูิ 86 องศำ
ฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส 

o ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่อุณหภมูิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ เป็นปริมำณน ำ้มนัอ้ำงอิงที่
แสดงในใบแจ้งหนี ้(Invoice) และใบก ำกบักำรขนสง่ (Bill of Lading)  

รำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o เงินค่ำน ำ้มันเชือ้เพลิงที่ต้องช ำระให้กับไทยออยล์ ค ำนวณจำกปริมำณน ำ้มัน
เชือ้เพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ และรำคำขำยส่งต่อลิตรส ำหรับน ำ้มัน
เชือ้เพลงิแตล่ะประเภท (FOB) 

o ทัง้นี ้รำคำขำยส่งต่อลิตรส ำหรับน ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละประเภท เท่ำกับรำคำน ำ้มัน
เชือ้เพลงิหน้ำโรงกลัน่ของไทยออยล์ รวมกบั 1) ภำษีสรรพสำมิตและภำษีเทศบำล 2) 
เงินสมทบกองทนุน ำ้มนัฯ และกองทนุอนรัุกษ์พลงังำน 3) ภำษีอื่นๆ ที่รัฐก ำหนด 4) 
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม และ 5) สว่นเพิ่ม (Premium) ที่เห็นชอบร่วมกนัระหว่ำงบริษัท และ
ไทยออยล์ 

o ส ำหรับกำรรับน ำ้มนัที่จุดจ่ำยน ำ้มนัอื่นหรือผ่ำนระบบขนส่งทำงท่อ รำคำขำยส่งจะ
บวกเพิ่มคำ่ขนสง่ (Terminal Charge) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 

o นอกจำกนี ้หำกบริษัท ให้ไทยออยล์เพิ่มสำรเติมแต่ง (Additive) ในน ำ้มนั รำคำขำย
สง่จะบวกเพิ่มตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 
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กำรช ำระเงินคำ่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o บริษัทต้องช ำระเงินคำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัไทยออยล์เต็มจ ำนวนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ในสญัญำโดยนบัจำกวนัท่ีออกใบก ำกบักำรขนสง่ (Bill of Lading) 

กำรสง่มอบน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o ไทยออยล์จะสง่มอบน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่โรงกลัน่น ำ้มนัของไทยออยล์หรือจุดจ่ำยน ำ้มนั
อื่นท่ีก ำหนด ได้แก่ ล ำลกูกำ และ สระบรีุ 

o ไทยออยล์อำจจะปฏิเสธกำรจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับยำนพำหนะที่ไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัส ำหรับธุรกิจน ำ้มนัทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

กรรมสทิธ์ิและควำม
เสีย่งภยัของน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o กรรมสทิธ์ิและควำมเสีย่งตำ่งๆ จะเป็นของบริษัทเมื่อน ำ้มนัเชือ้เพลิงได้จ่ำยออกจำก
ระบบกำรจ่ำยน ำ้มนัของไทยออยล์ 

o ควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กับทรัพย์สินและชีวิตในระหว่ำงกำรจ่ำย
น ำ้มนั ซึ่งเกิดขึน้จำกกำรกระท ำโดยควำมประมำทหรือควำมตัง้ใจหรือกำรละเลย 
เป็นควำมรับผิดชอบของฝ่ำยที่กระท ำให้เกิดควำมสญูเสยีหรือควำมเสยีหำย 

หมำยเหต:ุ 1/ บริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 ได้แก่ บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ำกดั (PMO) บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ำกัด 
(APO) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ำกัด (EPO) และ บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ำกัด (EVO) แต่ละบริษัทได้ท ำสญัญำซือ้ขำย
น ำ้มนัเชือ้เพลิงกับไทยออยล์โดยตรงเช่นเดียวกับบริษัท ทัง้นี ้สำระส ำคัญของสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหว่ำงบริษัท
ยอ่ยที่ท ำสญัญำ กบั ไทยออยล์ มีเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกบัสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัระหวำ่งบริษัทกบัไทยออยล์ ยกเว้นในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้
1) สญัญำมีอำยุ 6 เดือนนับตัง้แต่วันที่ลงนำม และต่ออำยุสัญญำออกไปครำวละ 1 เดือน หำกไม่มีข้อสรุปร่วมกันที่จะ

ยกเลิกสญัญำ หรือ ไมมี่กำรแจ้งยกเลิกสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 2 เดือน ก่อนวนัที่สิน้สดุสญัญำ 
2) ไม่มีเงื่อนไขทีก ำหนดให้บริษัทย่อยที่ท ำสญัญำต้องมอบหนังสือค ำ้ประกันจำกธนำคำร (Bank Guarantee) เพื่อค ำ้

ประกนั หรือใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ฝำกกบัไทยออยล์เป็นหลกัประกนั (Oil Pledge) 
3) ในกำรแจ้งปริมำณน ำ้มันเชือ้เพลิงแต่ละประเภทที่ต้องกำรใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ บริษัทย่อยไม่มีข้อจ ำกัดในเร่ืองกำร

เปลี่ยนแปลงปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ต้องกำรในแตล่ะเดือน 

 
สญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิระหวำ่ง PTC กบั บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
นอกจำกบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 จะท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงกับ บริษัท 

ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“ไทยออยล์”) แล้ว PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน ำ้มนัของบริษัท ได้ท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิกบัไทยออยล์ โดยตรงเช่นเดียวกนั กำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงกบัไทยออยล์จะช่วยให้ไทยออยล์สำมำรถวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกบัปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทต้องกำรใน 3 
เดือนข้ำงหน้ำ PTC จึงมัน่ใจได้ว่ำจะมีน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพียงพอส ำหรับกำรจ ำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่ PTC 
เป็นผู้บริหำร (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) ในช่วง 3 เดือนข้ำงหน้ำ ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิระหวำ่ง PTC กบั บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) แสดงได้ดงันี ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“PTC”) 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“ไทยออยล์”) 
อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ 

: o PTC และไทยออยล์ลงนำมในสญัญำเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2552 และข้อตกลงแก้ไข
สญัญำเมื่อวนัที่ 1 มกรำคม 2555 โดยสญัญำมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ลงนำมใน
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สญัญำจนกวำ่จะมีกำรยกเลกิสญัญำ 
o สญัญำสำมำรถยกเลกิได้โดยกำรแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเมื่อเกิดเหตกุำรณ์ตอ่ไปนี  ้

- PTC และไทยออยล์มีข้อสรุปร่วมกนัท่ีจะยกเลกิสญัญำ หรือ 
- ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดละเมิดเง่ือนไขที่ส ำคญัในสญัญำ และฝ่ำยที่ละเมิดเง่ือนไขไม่

สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำที่อีกฝ่ำยก ำหนดโดยแจ้งเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร หรือ 

- กำรละเมิดเง่ือนไขในสญัญำที่เกิดจำกเหตุสดุวิสยัที่เกิดขึน้เป็นเวลำ 30 วนั
ตอ่เนื่องกนั และคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ภำยใน 60 
วนัหลงัจำกวนัท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัมำแล้ว 30 วนั หรือ 

- คูส่ญัญำเป็นบคุคลล้มละลำย หรือ 
- เป็นไปตำมสทิธิในกำรยกเลกิสญัญำอื่นท่ีระบไุว้ในสญัญำ 

o คู่สญัญำอำจยกเลิกสญัญำโดยแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 12 
เดือนหรือตำมวนัท่ีที่ระบไุว้ในหนงัสอืแจ้งยกเลกิสญัญำแตต้่องไมน้่อยกวำ่ 12 เดือน 

กำรแจ้งปริมำณน ำ้มนั
เชือ้เพลงิทีบ่ริษัท
ต้องกำรและปริมำณ
น ำ้มนัท่ีไทยออยล์
สำมำรถสง่มอบได้ 

: o PTC ต้องแจ้งปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทที่ต้องกำรใน 3 เดือนข้ำงหน้ำเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรกบัไทยออยล์ภำยในวนัท ำกำรแรกของทกุเดือน 

o ไทยออยล์จะตอบกลบั PTC เป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนวนัท ำกำรที่ 10 ของแต่ละ
เดือนเก่ียวกบัประมำณกำรปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สำมำรถสง่มอบให้ส ำหรับน ำ้มนั
เชือ้เพลิงแต่ละประเภทที่ PTC ได้แจ้งไป ทัง้นีป้ริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่สำมำรถส่ง
มอบให้ดงักลำ่วจะต้องมำกกวำ่ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ต้องกำรตำมที่ PTC ได้แจ้ง
ไป 

กำรค ำนวณปริมำณ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

: o ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ขนสง่ทำงรถบรรทุกน ำ้มนั เรือบรรทกุน ำ้มนั รถไฟบรรทุก
น ำ้มนั ระบบขนสง่ทำงทอ่ หรือภำชนะบรรจ ุแสดงเป็นหนว่ยลติรที่อณุหภมูิ 86 องศำ
ฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส 

o ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่อุณหภมูิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ เป็นปริมำณน ำ้มนัอ้ำงอิงที่
แสดงในใบแจ้งหนี ้(Invoice) และใบก ำกบักำรขนสง่ (Bill of Lading)  

รำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o เงินค่ำน ำ้มันเชือ้เพลิงที่ต้องช ำระให้กับไทยออยล์ ค ำนวณจำกปริมำณน ำ้มัน
เชือ้เพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ และรำคำขำยส่งต่อลิตรส ำหรับน ำ้มัน
เชือ้เพลงิแตล่ะประเภท (FOB) 

o ทัง้นี ้รำคำขำยส่งต่อลิตรส ำหรับน ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละประเภท เท่ำกับรำคำน ำ้มัน
เชือ้เพลงิหน้ำโรงกลัน่ของไทยออยล์ รวมกบั 1) ภำษีสรรพสำมิตและภำษีเทศบำล 2) 
เงินสมทบกองทนุน ำ้มนัฯ และกองทนุอนรัุกษ์พลงังำน 3) ภำษีอื่นๆ ที่รัฐก ำหนด และ 
4) ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ยกเว้นน ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ที่รำคำขำยสง่เท่ำกบัรำคำ
ขำยสง่น ำ้มนัเบนซินออกเทน 95 บวกกับส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เห็นชอบร่วมกัน
ระหวำ่ง PTC และไทยออยล์ 

o ส ำหรับกำรรับน ำ้มนัที่จุดจ่ำยน ำ้มนัอื่นหรือผ่ำนระบบขนส่งทำงท่อ รำคำขำยส่งจะ
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บวกเพิ่มคำ่ขนสง่ (Terminal Charge) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 
o นอกจำกนี ้หำก PTC ให้ไทยออยล์เพิ่มสำรเติมแต่ง (Additive) ในน ำ้มนั รำคำขำย

สง่จะบวกเพิ่มตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 
กำรช ำระเงินคำ่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o PTC ต้องช ำระเงินคำ่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัไทยออยล์เต็มจ ำนวนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ในสญัญำโดยนบัจำกวนัท่ีออกใบก ำกบักำรขนสง่ (Bill of Lading) 

กำรสง่มอบน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o ไทยออยล์จะสง่มอบน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่โรงกลัน่น ำ้มนัของไทยออยล์หรือจุดจ่ำยน ำ้มนั
อื่นท่ีก ำหนด ได้แก่ ล ำลกูกำ และ สระบรีุ 

o ไทยออยล์อำจจะปฏิเสธกำรจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับยำนพำหนะที่ไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัส ำหรับธุรกิจน ำ้มนัทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

กรรมสทิธ์ิและควำม
เสีย่งภยัของน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o กรรมสทิธ์ิและควำมเสี่ยงต่ำงๆ จะเป็นของ PTC เมื่อน ำ้มนัเชือ้เพลิงได้จ่ำยออกจำก
ระบบกำรจ่ำยน ำ้มนัของไทยออยล์ 

o ควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กับทรัพย์สินและชีวิตในระหว่ำงกำรจ่ำย
น ำ้มนั ซึง่เกิดขึน้จำกกำรกระท ำโดยควำมประมำทหรือควำมตัง้ใจ หรือกำรละเลยถือ
เป็นควำมรับผิดชอบของฝ่ำยที่ระท ำให้เกิดควำมสญูเสยีหรือควำมเสยีหำย 

 
ข้อตกลงวำ่ด้วยกำรจดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลงิระหวำ่ง บริษัท กบั บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลยีม จ ำกดั 
 
บริษัทตกลงให้ บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จ ำกัด (“P&C”) ซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber เป็นผู้จัดหำ

น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบับริษัทส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิในเขตภำคใต้ตอนลำ่ง (ตัง้แตจ่งัหวดันครศรีธรรมรำชจนถึง
จงัหวดันรำธิวำส) เนื่องจำก ไทยออยล์ไม่มีจุดจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในเขตภำคใต้ตอนล่ำง กำรขนส่งน ำ้มนัจำกโรงกลัน่
น ำ้มนัไทยออยล์ที่ศรีรำชำหรือจดุจ่ำยน ำ้มนัอื่นของไทยออยล์ไปยงัพืน้ที่ดงักลำ่วมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนสง่สงู กำรซือ้น ำ้มนั
เชือ้เพลงิจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ที่สำมำรถจดัหำน ำ้มนัในพืน้ท่ีดงักลำ่วได้จึงเหมำะสมกวำ่ ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญั
ของข้อตกลงวำ่ด้วยกำรจดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลงิระหวำ่ง บริษัท กบั P&C แสดงได้ดงันี ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลยีม จ ำกดั (“P&C”) 1/ 
อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ 

: บริษัทและ P&C ลงนำมในข้อตกลงเมื่อวนัที่ 1 มกรำคม 2556 โดยสญัญำมีอำย ุ1 ปี 
ตัง้แตว่นัท่ีลงนำม  

รำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o รำคำขำยสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ P&C เรียกเก็บจำกบริษัทจะค ำนวณจำกต้นทุนของ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จดัหำมำ (ไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยใดๆ) และผลก ำไรในอตัรำที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อตกลง 

o ในกรณีที่บริษัทแจ้งให้ P&C จดัหำรถบรรทกุน ำ้มนัมำขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่สัง่ซือ้ 
P&C จะเรียกเก็บคำ่ขนสง่น ำ้มนัจำกบริษัทในอตัรำเดียวกนักบัที่ P&C เรียกเก็บจำก
ลกูค้ำทัว่ไปในระยะทำงเดียวกนั 
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กำรช ำระเงินคำ่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o บริษัทจะช ำระเงินรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สัง่ซือ้ให้กบั P&C ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
ไว้ในข้อตกลง เมื่อ P&C ได้ส่งมอบน ำ้มันเชือ้เพลิงให้แก่ลกูค้ำของบริษัทถูกต้อง
ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว 

หมำยเหต:ุ 1/ P&C เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกับบริษัท (รำยละเอียดเก่ียวกับควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง P&C กับบริษัท แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 
11 เร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั) 

 
5.2.2 สญัญำที่ส ำคญัส ำหรับกำรเช่ำและให้เช่ำพืน้ท่ีเพื่อด ำเนินธุรกิจ 

 
สัญญำเช่ำที่ดินระหว่ำง บริษัท กับ บุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของคลังน ำ้มันปักธงชัย จังหวัด
นครรำชสมีำ 
 
บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะเพิ่มจ ำนวนคลงัน ำ้มนัของบริษัทให้ครอบคลมุพืน้ที่ที่ส ำคญัๆ ในประเทศ เพื่อรองรับ

กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง และเพื่อให้บริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรกำรส ำรองและจดัสง่น ำ้มนั
ให้กบัลกูค้ำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ ในปี 2555 บริษัทจึงได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของคลงัน ำ้มนัปักธงชยั จงัหวดั
นครรำชสีมำ สง่ผลให้บริษัทมีคลงัน ำ้มนัเพิ่มขึน้จำก 6 แห่ง เป็น 7 แห่ง (โดยคลงัน ำ้มนั 6 แห่งแรก บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิท่ีดินและสิง่ปลกูสร้ำง รวมถึงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ภำยในคลงัน ำ้มนั) ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำที่ดิน
ระหวำ่ง บริษัท กบั บคุคลซึง่เป็นเจ้ำของที่ดินที่เป็นท่ีตัง้ของคลงัน ำ้มนัปักธงชยั แสดงได้ดงันี ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

บคุคลซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของคลงัน ำ้มนัปักธงชัย จังหวดันครรำชสีมำ (“ผู้ ให้
เช่ำ”) 1/ 

อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ  

: o บริษัทและผู้ให้เช่ำลงนำมในสญัญำเมื่อวนัท่ี 10 สงิหำคม 2555 โดยสญัญำมีอำย ุ10 
ปี ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเร่ิมต้นและสิน้สดุตำมวนัที่ระบุไว้ในสญัญำเช่ำ  โดยแบ่ง
ระยะเวลำในกำรเช่ำออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้
- ระยะเวลำเช่ำชว่งที่ 1 (ตัง้แตปี่ที่ 1 ถึง 5) หำกสญัญำเช่ำสิน้สดุลงโดยบริษัทเป็น

ฝ่ำยผิดสญัญำในทกุกรณี บริษัทตกลงจะช ำระคำ่เชำ่ส ำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่
ยงัคงเหลอือยูจ่นครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1 

- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2 (ตัง้แต่ปีที่ 6 ถึง 10) หำกสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ไม่ว่ำจะ
ด้วยเหตใุดๆ และไมว่ำ่บริษัทจะเป็นฝ่ำยผิดสญัญำหรือไม่ ผู้ ให้เช่ำตกลงที่จะไม่
เรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำชดเชย ค่ำใช้จ่ำย เงินตอบแทน และค่ำเช่ำ
ส ำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ยงัคงเหลอือยูจ่นครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2 

o หำกบริษัทมีควำมประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำตกลงจะให้สทิธ์ิแก่บริษัทเป็น
รำยแรกที่จะได้ต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปได้อีกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่สญัญำ
เช่ำสิน้สดุลง โดยบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ให้เช่ำล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 45 วัน โดยรำยละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกับกำรเช่ำคลังน ำ้มันตำม
ระยะเวลำที่มีกำรตอ่อำยสุญัญำออกไปนัน้ ยงัคงให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ระบไุว้ใน
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สญัญำเช่ำคลงัทกุประกำร ยกเว้น ในสว่นของอตัรำคำ่เช่ำ ซึง่ทัง้สองฝ่ำยตกลงให้ปรับ
เพิ่มขึน้ได้เพียงครัง้เดียวในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำคำ่เช่ำเดิมในปีสดุท้ำย 

o ทัง้นี ้หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งปฏิบตัิผิดข้อตกลงในสญัญำ คู่สญัญำอีกฝ่ำยมี
สิทธิบอกเลิกสญัญำ โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงคู่สญัญำฝ่ำยที่ปฏิบัติผิดสญัญำ
ลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนถึงวนัที่ประสงค์จะให้กำรบอกเลิกสญัญำเช่ำมีผล
บงัคบั และฝ่ำยที่ผิดสญัญำจะต้องปฏิบตัิตำมข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญำ 

หลกัประกนั : o บริษัทตกลงวำงหนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.20 ล้ำนบำท เพื่อ
เป็นหลกัประกนักำรเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

o ผู้ให้เช่ำจะคืนหลกัประกนักำรเช่ำให้แก่บริษัทภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ครบอำยกุำร
เช่ำตำมสญัญำ หำกบริษัทได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข และข้อตกลงที่ปรำกฏตำมสญัญำ
เช่ำถกูต้องครบถ้วนเรียบร้อย รวมทัง้ บริษัทไมม่ีหนีส้นิอื่นใดที่ต้องช ำระให้กบัผู้ให้เช่ำ 

กำรช ำระคำ่เชำ่ : o บริษัทตกลงช ำระค่ำเช่ำให้แก่ผู้ ให้เช่ำตำมอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำ โดยโอนเงินเข้ำ
บญัชีเงินฝำกของผู้ให้เช่ำตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ  

หมำยเหต:ุ 1/ บคุคลที่เป็นเจ้ำของที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของคลงัน ำ้มนัปักธงชยั จงัหวดันครรำชสีมำ ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท 

 
สญัญำเช่ำคลงัน ำ้มนัระหวำ่ง บริษัท กบั นิติบคุคลท่ีเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิอำคำรและอปุกรณ์เคร่ืองมือของคลงั
น ำ้มนัปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 
 
ทัง้นี ้อำคำรและอปุกรณ์เคร่ืองมือส ำหรับคลงัน ำ้มนัปักธงชยั เป็นกรรมสิทธ์ิของนิติบคุคลซึ่งถือหุ้นโดยบคุคลซึ่ง

เป็นเจ้ำของที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของคลงัน ำ้มนัปักธงชัย บริษัทจึงต้องท ำสญัญำเช่ำคลงัน ำ้มนักบันิติบคุคลดงักล่ำวเพิ่มเติม 
ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำคลงัน ำ้มนัระหว่ำง บริษัท กบั นิติบคุคลท่ีเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิอำคำรและอปุกรณ์
เคร่ืองมือส ำหรับคลงัน ำ้มนัปักธงชยั แสดงได้ดงันี ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

นิติบคุคลท่ีเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิอำคำรและอปุกรณ์เคร่ืองมือส ำหรับคลงัน ำ้มนัปักธงชยั 
จงัหวดันครรำชสมีำ (“ผู้ให้เช่ำ”) 1/ 

อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ  

: o บริษัทและผู้ให้เช่ำลงนำมในสญัญำเมื่อวนัท่ี 10 สงิหำคม 2555 โดยสญัญำมีอำย ุ10 
ปี ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเร่ิมต้นและสิน้สดุตำมวนัที่ระบุไว้ในสญัญำเช่ำ  โดยแบ่ง
ระยะเวลำในกำรเช่ำออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้
- ระยะเวลำเช่ำชว่งที่ 1 (ตัง้แตปี่ที่ 1 ถึง 5) หำกสญัญำเช่ำสิน้สดุลงโดยบริษัทเป็น

ฝ่ำยผิดสญัญำในทกุกรณี บริษัทตกลงจะช ำระคำ่เชำ่ส ำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่
ยงัคงเหลอือยูจ่นครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1 

- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2 (ตัง้แต่ปีที่ 6 ถึง 10) หำกสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ไม่ว่ำจะ
ด้วยเหตใุดๆ และไมว่ำ่บริษัทจะเป็นฝ่ำยผิดสญัญำหรือไม่ ผู้ ให้เช่ำตกลงที่จะไม่
เรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำชดเชย ค่ำใช้จ่ำย เงินตอบแทน และค่ำเช่ำ
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ส ำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ยงัคงเหลอือยูจ่นครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2 
o หำกบริษัทมีควำมประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำตกลงจะให้สทิธ์ิแก่บริษัทเป็น

รำยแรกที่จะได้ต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปได้อีกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่สญัญำ
เช่ำสิน้สดุลง โดยบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ให้เช่ำล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 45 วัน โดยรำยละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกับกำรเช่ำคลังน ำ้มันตำม
ระยะเวลำที่มีกำรตอ่อำยสุญัญำออกไปนัน้ ยงัคงให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ระบไุว้ใน
สญัญำเช่ำคลงัทกุประกำร ยกเว้น ในสว่นของอตัรำคำ่เช่ำ ซึง่ทัง้สองฝ่ำยตกลงให้ปรับ
เพิ่มขึน้ได้เพียงครัง้เดียวในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำคำ่เช่ำเดิมในปีสดุท้ำย 

o ทัง้นี ้หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งปฏิบตัิผิดข้อตกลงในสญัญำ คู่สญัญำอีกฝ่ำยมี
สิทธิบอกเลิกสญัญำ โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงคู่สญัญำฝ่ำยที่ปฏิบัติผิดสญัญำ
ลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนถึงวนัที่ประสงค์จะให้กำรบอกเลิกสญัญำเช่ำมีผล
บงัคบั และฝ่ำยที่ผิดสญัญำจะต้องปฏิบตัิตำมข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญำ 

หลกัประกนั : o บริษัทตกลงวำงหนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.70 ล้ำนบำท เพื่อ
เป็นหลกัประกนักำรเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

o ผู้ให้เช่ำจะคืนหลกัประกนักำรเช่ำให้แก่บริษัทภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ครบอำยกุำร
เช่ำตำมสญัญำ หำกบริษัทได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข และข้อตกลงที่ปรำกฏตำมสญัญำ
เช่ำถกูต้องครบถ้วนเรียบร้อย รวมทัง้ บริษัทไมม่ีหนีส้นิอื่นใดที่ต้องช ำระให้กบัผู้ให้เช่ำ 

กำรช ำระคำ่เชำ่ : o บริษัทตกลงช ำระค่ำเช่ำให้แก่ผู้ ให้เช่ำตำมอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำ โดยโอนเงินเข้ำ
บญัชีเงินฝำกของผู้ให้เช่ำตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ  

กำรประกนัภยั  o บริษัทตกลงจะจดัให้มีกำรประกนัภยัคลงัน ำ้มนั อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงทกุประเภท 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินต่ำงๆ เฉพำะเพียงที่ผู้ ให้เช่ำได้ส่งมอบให้กับบริษัท
ตำมที่ระบุไว้ในบันทึกกำรส่งมอบคลังน ำ้มัน ตำมมูลค่ำประเมินทรัพย์สินโดย
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปของผู้ รับประกนัภยัตลอดระยะเวลำที่สญัญำมผีลบงัคบัใช้ โดยบริษัท
จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่เบีย้ประกนัภยั และระบใุห้ผู้ให้เช่ำเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

o ส ำหรับผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทที่ถกูเก็บรักษำไว้ภำยในคลงัน ำ้มนั รวมถึง
ทรัพย์สินต่ำงๆ ยำนพำหนะทุกประเภทที่บริษัทได้จัดหำมำ และอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ทัง้หมดที่บริษัทได้น ำมำติดตัง้เพิ่มเติมไว้ภำยในคลงัน ำ้มนั ภำยหลงัจำกที่บริษัทได้รับ
มอบคลงัน ำ้มนัมำจำกผู้ให้เช่ำแล้ว จะระบใุห้บริษัทเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ 

ภำระหน้ำที่ตำมสญัญำ : o ผู้ให้เช่ำยินยอมให้บริษัทท ำกำรปรับปรุง ดดัแปลง ต่อเติม ตกแต่ง และซ่อมแซมคลงั
น ำ้มนั อำคำรสิง่ปลกูสร้ำงทกุประเภท และเคร่ืองมืออปุกรณ์ทัง้หมด เพื่อประโยชน์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมทกุประเภท หรือเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนของผู้ เก่ียวข้อง หรือเพื่อ
ควำมปลอดภยัของพนกังำน ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยบริษัทจะต้องมีหนงัสือแจ้ง
ไปยงัผู้ให้เช่ำเพื่อรับทรำบด้วย 

o ทัง้นี ้นอกจำกรำยกำรทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสญัญำเช่ำ หำกมีกำรก่อสร้ำงถังน ำ้มัน 
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และอุปกรณ์ต่ำงๆ อนัมีลกัษณะยึดติดตรึงตรำกับคลงัน ำ้มนัเพิ่มเติม ให้ตกเป็นสว่น
ควบของคลงัน ำ้มนัทัง้หมด และตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ให้เช่ำทนัที อยำ่งไรก็ตำม หำก
ผู้ให้เช่ำมีควำมประสงค์จะให้บริษัทกระท ำสิง่ใดให้อยูใ่นสภำพเดิมเหมือนเชน่ ณ วนัท่ี 
บริษัทได้รับมอบคลงัน ำ้มนัจำกผู้ ให้เช่ำแล้ว บริษัทตกลงยินยอมด ำเนินกำรให้ตำม
ควำมประสงค์ของผู้ให้เช่ำด้วยคำ่ใช้จ่ำยของบริษัทเอง 

o ถ้ำผู้ ให้เช่ำจะขำยคลงัน ำ้มันก่อนครบก ำหนดสัญญำเช่ำ ผู้ ให้เช่ำจะต้องแจ้งเป็น
หนงัสือให้บริษัททรำบลว่งหน้ำก่อนจะมีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 60 วนั โดยผู้ ให้เช่ำต้องแจ้งว่ำจะตกลงขำยให้แก่ผู้ ใด เป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด 
เพื่อให้บริษัทได้มีโอกำสตกลงซือ้ได้ก่อนเมื่อเห็นว่ำเป็นรำคำที่สมควร อย่ำงไรก็ตำม 
หำกผู้ ให้เช่ำจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่ำให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ ให้เช่ำจะต้อง
ด ำเนินกำรให้ผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิเข้ำท ำสญัญำเช่ำกับบริษัทต่อไปภำยใต้เง่ือนไข
สญัญำเช่ำนีท้กุประกำร 

o ตลอดระยะเวลำที่สญัญำนีย้งัมผีลบงัคบัใช้อยู่ ผู้ให้เช่ำจะไมน่ ำคลงัน ำ้มนั อำคำรและ
สิง่ปลกูสร้ำงทกุประเภท และเคร่ืองมืออปุกรณ์ทัง้หมดตำมสญัญำไปให้บคุคลหรือนิติ
บคุคลอื่นใดเช่ำหรือเช่ำช่วงอีก 

o บริษัทมีหน้ำที่ดแูล บ ำรุงรักษำ และซอ่มแซมคลงัน ำ้มนั อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ตำมสญัญำให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีเสมือนที่ผู้ ให้เช่ำได้ดูแล
รักษำคลงัน ำ้มนัของตนเองด้วยทนุทรัพย์ของบริษัท หำกบริษัทละเลยไม่ปฏิบตัิผู้ ให้
เช่ำจะมีหนงัสือบอกกลำ่วให้บริษัทปฏิบตัิหน้ำที่ของตนภำยในระยะเวลำอนัสมควร 
หำกบริษัทยงัไม่ปฏิบตัิภำยในเวลำดงักลำ่วผู้ ให้เช่ำจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสญัญำและ
สำมำรถจะด ำเนินกำรกบับริษัทตำมสทิธิตำ่งๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ตอ่ไปได้ทนัที 

หมำยเหต:ุ 1/ นิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของอำคำรและอุปกรณ์เคร่ืองมือส ำหรับคลังน ำ้มันปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวข้องกบับริษัท 

 
สญัญำเช่ำพืน้ท่ีและใช้บริกำรสว่นกลำงส ำนกังำนท่ีสถำนีจ่ำยน ำ้มนั ระหวำ่ง บริษัท กบั บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อประสำนงำนกบัไทยออยล์ และลกูค้ำที่อยู่ในพืน้ที่ใกล้เคียงโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ 

(ศรีรำชำ) บริษัทได้เช่ำพืน้ที่บำงสว่นภำยในอำคำรของไทยออยล์เพื่อใช้เป็นส ำนกังำน ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ
เช่ำพืน้ท่ีและใช้บริกำรสว่นกลำงส ำนกังำนสถำนีจ่ำยน ำ้มนั ระหวำ่ง บริษัท กบั บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) แสดงได้
ดงันี ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ให้เช่ำ”) 1/ 
อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ  

: o บริษัทและผู้ให้เช่ำลงนำมในสญัญำเมื่อวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2555 โดยสญัญำมีอำย ุ3 
ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีลงนำมในสญัญำและสิน้สดุในวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  90 

o บริษัทมีสิทธิขอต่ออำยุสัญญำได้ โดยระยะเวลำกำรต่ออำยุสัญญำในแต่ละครัง้
เท่ำกบั 3 ปี ในกำรต่ออำยสุญัญำ บริษัทจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือขอต่ออำยสุญัญำไป
ยงัผู้ ให้เช่ำอย่ำงน้อย 90 วนั ก่อนหมดอำยขุองสญัญำ และบริษัทจะต้องลงนำมใน
สญัญำฉบบัใหมอ่ยำ่งน้อย 30 วนั ก่อนหมดอำยขุองสญัญำ 

o ผู้ให้เช่ำมีสทิธิบอกเลกิสญัญำเมื่อใดก็ได้ โดยไมต้่องแจ้งแสดงเหตุ อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ให้
เช่ำจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

o ในระหวำ่งกำรเช่ำ หำกเกิดเหตกุำรณ์เหลำ่นี ้ผู้ให้เช่ำมีสทิธิบอกเลกิสญัญำได้ทนัที 
- บริษัทค้ำงคำ่เช่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น และไม่ช ำระภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ถึง

ก ำหนด (ไมว่ำ่จะมีกำรเรียกให้ช ำระหนีแ้ล้วหรือไมก็่ตำม) 
- บริษัทผิดสญัญำหรือไม่ปฏิบตัิตำมข้อตกลงยินยอมในสว่นของผู้ เช่ำที่ให้ไว้ใน

สญัญำ 
- บริษัทตกเป็นบุคคลล้มละลำย หรือมีกำรช ำระบัญชี หรือมีกำรแต่งตัง้เจ้ำ

พนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์ให้ด ำเนินกิจกำรแทนบริษัท หรือบริษัทได้ด ำเนินกำรใดๆ 
เพื่อประโยชน์แหง่เจ้ำหนีข้องบริษัท 

o ถ้ำผู้ ให้เช่ำไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทต้องบอกกลำ่วให้ผู้ ให้เช่ำปฏิบตัิ
ตำมสญัญำภำยใน 90 วนั ถ้ำผู้ ให้เช่ำไม่ด ำเนินกำรตำมสญัญำ บริษัทมีสิทธิเลือกที่
จะบอกเลิกสญัญำก็ได้ ในกรณีนี ้ผู้ ให้เช่ำจะต้องคืนค่ำเช่ำและเงินทัง้หลำยซึ่งบริษัท
ได้ช ำระไว้แล้วตำมสว่นท่ีเหลอืจำกที่บริษัทได้ใช้สทิธิ 

หลกัประกนั : o บริษัทตกลงมอบเงินประกนัควำมเสยีหำยตำมที่ระบไุว้ในสญัญำเพื่อเป็นหลกัประกนั
ให้แก่ผู้ให้เช่ำ ส ำหรับควำมเสยีหำยหรือควำมสญูหำยที่ผู้ ให้เช่ำอำจได้รับจำกกำรผิด
สญัญำ หรือไมป่ฏิบตัิตำมข้อตกลงใดๆ ที่บริษัทได้ให้ไว้ตำมสญัญำนี ้

o ในกรณีที่สญัญำสิน้สดุลงด้วยเหตอุนัเนื่องมำจำกควำมผิดของบริษัท บริษัทยินยอม
ให้ผู้ให้เช่ำยดึเงินประกนัควำมเสยีหำยดงักลำ่ว 

กำรช ำระคำ่เชำ่  o ผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำธำรณปูโภคให้กับผู้ ให้เช่ำตำมอตัรำที่ระบไุว้
ในสญัญำ โดยช ำระค่ำเช่ำลว่งหน้ำเป็นรำยเดือนและช ำระค่ำบริกำรภำยในวนัที่ระบุ
กำรครบก ำหนดช ำระในใบแจ้งหนี ้

ภำระหน้ำที่ตำมสญัญำ : o ผู้ ให้เช่ำตกลงให้บริษัทเช่ำและใช้พืน้ที่ในอำคำรรวมทัง้ใช้บริกำรสว่นกลำงอนัได้แก่ 
เคร่ืองอ ำนวยควำมสะดวกและอปุกรณ์เสริมทัว่ไปซึง่อยูใ่นหรือติดตัง้ในพืน้ท่ีเชำ่ตำมที่
ระบไุว้ในสญัญำ 

o บริษัทตกลงใช้พืน้ที่เช่ำเพื่อเป็นสถำนประกอบกำรส ำนกังำนของบริษัทเพียงอย่ำง
เดียวเทำ่นัน้ และไม่ใช้พืน้ที่เช่ำเป็นที่เก็บ หรือน ำเข้ำมำในอำคำร และ/หรือ พืน้ที่เช่ำ  
ซึ่งวัตถุเชือ้เพลิง วัตถุระเบิด วัตถุที่ติดไฟง่ำย หรือเป็นอันตรำยโดยสภำพ และไม่
กระท ำกำรใดๆ หรืออนญุำตให้กระท ำกำรใดอนัจะมีผลให้กำรประกนัภยัอำคำรเป็น
โมฆะหรืออำจเป็นโมฆะได้ 

o บริษัทจะไมส่ร้ำง ดดัแปลง หรือกระท ำกำรใดๆ อนัท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่สว่นใด
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สว่นหนึง่ของพืน้ท่ีเช่ำไมว่ำ่จะเป็นบริเวณภำนอกหรือภำยในของพืน้ท่ีที่เช่ำก็ตำม 
o บริษัทจะอนญุำตให้ผู้ให้เช่ำและ/หรือตวัแทนของผู้ให้เช่ำเข้ำไปตรวจสภำพพืน้ที่ที่เช่ำ

ได้ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำไมว่ำ่จะเป็นเวลำปกติหรือฉกุเฉิน 
 
สญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั ระหวำ่ง บริษัท กบั บริษัท ภบูดินทร์ จ ำกดั 
 
ในอดีตที่ผำ่นมำ บริษัทเปิดโอกำสให้บคุคลที่สนใจเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทสำมำรถเช่ำสถำนีบริกำร

น ำ้มนัที่บริษัทไม่ได้เปิดด ำเนินงำน บริษัท ภูบดินทร์ จ ำกัด (“ภูบดินทร์”) มีควำมประสงค์จะด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำร
น ำ้มนัจึงได้ตกลงท ำสญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัและท ำสญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมกบัภบูดินทร์  
ณ ขณะนัน้ภูบดินทร์จึงเป็นเพียงตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันรำยหนึ่งของบริษัทเท่ำนัน้ ไม่มีควำมสมัพนัธ์อื่นใดกับบริษัท 
จนกระทัง่ในปี 2549 บริษัทได้กู้ยืมเงินจำกผู้ ถือหุ้นของภบูดินทร์เพื่อช ำระหนีต้ำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหนี ้และผู้ ถือหุ้นภู
บดินทร์ได้ตกลงเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทจำกสถำบนักำรเงิน  ท ำให้ภำยหลงักำรเข้ำร่วมทนุของผู้ ถือหุ้นของภบูดินทร์
ดงักลำ่ว จึงท ำให้ภบูดินทร์มีสถำนะเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท จำกเดิมที่เป็นเพียงตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัเท่ำนัน้ ทัง้นี ้
สรุปสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัระหวำ่ง บริษัท กบั บริษัท ภบูดินทร์ จ ำกดั แสดงได้ดงันี  ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

บริษัท ภบูดินทร์ จ ำกดั (“ผู้ เช่ำ”) 1/ 
อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ  

: o บริษัทและผู้ เช่ำลงนำมในสญัญำเมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2556 โดยสญัญำมีอำย ุ3 ปี
นบัตัง้แตว่นัท่ีลงนำมในสญัญำและสิน้สดุในวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์ 2559 

o ในกรณีที่ผู้ เช่ำมีควำมประสงค์จะต่ออำยุสญัญำ ผู้ เช่ำจะต้องแจ้งควำมประสงค์
ดงักลำ่วให้บริษัททรำบเป็นหนงัสอืลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 เดือน ก่อนที่สญัญำจะสิน้สดุ
ลง 

o ในกำรนี ้บริษัท และ ผู้ เช่ำ จะต้องท ำควำมตกลงกันใหม่ อย่ำงไรก็ตำม ไม่เป็นกำร
ผกูมดัว่ำ บริษัท จะต้องให้ ผู้ เช่ำ ต่ออำยุสญัญำ หรือ บริษัทต้องจัดท ำสญัญำฉบบั
ใหมแ่ก่ ผู้ เช่ำ โดยมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัสญัญำเดิมแตอ่ยำ่งใด 

o บริษัทสำมำรถบอกเลกิสญัญำเช่ำเมื่อใดก็ได้ โดยท ำหนงัสือแจ้งลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
30 วนัก่อนวนัท่ีก ำหนดให้สญัญำสิน้สดุ 

o บริษัทสำมำรถบอกเลิกสญัญำเช่ำได้ทนัที พร้อมทัง้มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือ
คำ่ใช้จ่ำยอื่นใด จำกผู้ เช่ำ หำกปรำกฏว่ำผู้ เช่ำ ผิดสญัญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อ
รวมกนั หรือ ผู้ เช่ำ ตกในฐำนะใดฐำนะหนึ่งตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ เช่น ค้ำงช ำระค่ำ
เช่ำ ค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง ใช้อำคำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัไปในทำงอื่นนอกเหนือจำกกำร
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง จงใจหรือประมำทเลินเล่อท ำกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง
หรือผลติภณัฑ์อื่นใดไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำน เป็นต้น 

o ถ้ำผู้ เช่ำถกูฟ้องด ำเนินคดี หรือถกูยึดอำยดัทรัพย์ หรือถกูฟ้องล้มละลำย หรือเป็นผู้มี
หนีส้นิล้นพ้นตวั หรือถกูบงัคบัคดี หรือถกูด ำเนินตำมกระบวนกำรศำลยตุิธรรม ซึ่งจะ
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ส่งผลให้ผู้ เช่ำไม่อำจด ำเนินกิจกำรสถำนีบริกำรตำมสญัญำต่อไปได้อีก ให้ถือว่ำ
สญัญำนีส้ิน้สดุลงทนัที โดยบริษัทมิจ ำเป็นต้องบอกกลำ่วก่อนแตอ่ยำ่งใด 

หลกัประกนั : o ผู้ เช่ำตกลงมอบเงินประกนักำรเช่ำตำมที่ระบไุว้ในสญัญำเพื่อเป็นหลกัประกันให้แก่ 
บริษัท ในบรรดำควำมเสยีหำยตำ่งๆ ท่ีอำจมีขึน้ในภำยหน้ำ 

o หำกผู้ เช่ำผิดสญัญำข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อรวมกัน บริษัทมีสิทธิริบเงินประกัน 
และ/หรือ หกัเงินประกนัเพื่อชดเชยควำมเสียหำยได้ทนัที โดยไม่ต้องบอกกลำ่วให้ผู้
เช่ำทรำบก่อน หำกเงินประกนัควำมเสียหำยที่วำงไว้ก่อนไม่เพียงพอ ผู้ เช่ำต้องชดใช้
คำ่เสยีหำย สว่นท่ีเหลอืจนครบถ้วน และผู้ เช่ำต้องน ำเงินประกนัมำวำงไว้กบับริษัทให้
ครบตำมที่ระบไุว้ในสญัญำภำยใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทหกัเงินประกนัทกุครัง้ 

กำรช ำระคำ่เชำ่  o ผู้ เช่ำตกลงช ำระคำ่เช่ำให้กบับริษัทตำมอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำ โดยช ำระคำ่เช่ำในทกุ 
6 เดือน 

กำรประกนัภยั  o ผู้ เช่ำต้องท ำประกันวินำศภยัทรัพย์สินที่เช่ำในวงเงินไม่น้อยกว่ำที่ระบุไว้ในสญัญำ 
โดยระบุให้ บริษัทเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตำมสญัญำประกันภัยและมอบกรมธรรม์
ประกนัภยัพร้อมทัง้ส ำเนำใบเสร็จรับเงินให้บริษัทยึดถือไว้ด้วย โดยผู้ เช่ำจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคำ่เบีย้ประกนัและต้องรักษำประกนัภยัไมใ่ห้ขำดอำยตุลอดระยะเวลำกำร
เช่ำ 

ภำระหน้ำที่ตำมสญัญำ : o ผู้ เช่ำจะต้องสัง่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิจำกบริษัทตำมรำคำที่บริษัทก ำหนดและสัง่ซือ้น ำ้มนั
เชือ้เพลิงทกุประเภทรวมกนัไม่น้อยกว่ำที่ระบไุว้ในสญัญำเป็นประจ ำทกุเดือน หำกผู้
เช่ำไมส่ัง่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมปริมำณที่ตกลงไว้ในสญัญำ ผู้ เช่ำตกลงยินยอมช ำระ
คำ่ปรับให้กบับริษัทตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ โดยคิดค ำนวณจำกปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ที่ยงัไมค่รบจ ำนวนตำมสญัญำ 

o ผู้ เช่ำต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บริษัทหรือตัวแทนบริษัทในกำรเข้ำตรวจดู
ทรัพย์สนิท่ีเช่ำทกุครัง้ 

หมำยเหต:ุ 1/ บริษัท ภบูดินทร์ จ ำกดั (“ภบูดินทร์”) เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัท (รำยละเอียดเก่ียวกับควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงภบูดินทร์
กบับริษัท แสดงอยูใ่นสว่นที่ 2 ข้อ 11 เร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั) 

 
5.2.3 สญัญำที่ส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 

 
สญัญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงเพื่อด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัระหว่ำง  PTC กบั เจ้ำของที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลกูสร้ำง 
 
PTC ซึง่ประกอบธุรกิจค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ด ำเนินกำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงที่

เป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัจำกเจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ไม่ประสงค์จะด ำเนินกิจกำรต่อไป เพื่อน ำมำปรับปรุงและเปิด
ให้บริกำรเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำที่ดนิพร้อม
สิง่ปลกูสร้ำงเพื่อด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั แสดงได้ดงันี ้
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คูส่ญัญำ : บริษัท ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“PTC”) 
เจ้ำของที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง (“ผู้ให้เช่ำ”) 

อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ  

: o สญัญำเช่ำมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที่ลงนำมในสญัญำ โดยระยะเวลำในกำรเช่ำจะ
เร่ิมต้นและสิน้สดุตำมวนัท่ีระบไุว้ในสญัญำเช่ำ 

o PTC สำมำรถขอตอ่อำยสุญัญำเช่ำออกไปอีก โดยมีก ำหนดระยะเวลำตำมที่ตกลงไว้
ในสญัญำ โดยสง่หนงัสอืบอกกลำ่วถึงผู้ให้เชำ่ให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั ใน
กำรนี ้ผู้ให้เช่ำตกลงจะตอ่อำยสุญัญำให้กบั PTC โดยไมม่ีเง่ือนไข  

o ในกรณีที่ PTC ไมป่ระสงค์จะตอ่อำยสุญัญำเช่ำออกไป PTC ต้องมีหนงัสือแจ้งไปยงั
ผู้ให้เช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

กำรช ำระคำ่เชำ่  o PTC ตกลงช ำระค่ำเช่ำให้กบัผู้ ให้เช่ำตำมอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำ โดยช ำระค่ำเช่ำ
ลว่งหน้ำครัง้ละ 12 เดือนหรือตำมที่ตกลงไว้ในสญัญำ 

ภำระหน้ำที่ตำมสญัญำ : o ผู้ ให้เช่ำมีหน้ำที่ปรับปรุงซ่อมแซมและทดสอบประสิทธิภำพกำรใช้งำนของถังเก็บ
น ำ้มนัเชือ้เพลิงและท่อสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงใต้ดินที่ถูกติดตัง้อยู่ภำยในทรัพย์สินที่เช่ำ 
รวมถึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึน้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำไม่อยู่ในสภำพที่
พร้อมใช้งำนตำมปกติ หำก PTC ด ำเนินกำรหรือมอบหมำยให้บคุคลภำยนอกเข้ำ
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยที่ PTC ได้ส ำรองจ่ำยเพื่อด ำเนินกำรจะน ำไปหกัจำกค่ำเช่ำลว่งหน้ำรำยปี
ส ำหรับคำ่เช่ำในปีแรก 

o ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำจดจ ำนองอยู่กบับคุคลหรือสถำบนักำรเงิน ผู้ ให้เช่ำมีหน้ำที่
ประสำนงำนไปยงับุคคลหรือสถำบันกำรเงินที่เป็นผู้ รับจ ำนอง เพื่อด ำเนินกำรจด
ทะเบียนไถ่ถอนจ ำนองทรัพย์สินที่เช่ำ หรือขอควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ รับ
จ ำนอง ส ำหรับกำรที่ผู้ ให้เช่ำจะน ำทรัพย์สินมำให้ PTC เข้ำท ำประโยชน์ตำมสญัญำ
เช่ำ 

o ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำได้ท ำสญัญำเช่ำอยู่แล้ว ผู้ ให้เช่ำมีหน้ำที่ประสำนไปยงัผู้ เช่ำ
เพื่อให้มีหนงัสือยืนยนักำรบอกเลิกสญัญำเช่ำ และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิกำรเช่ำ
ทัง้หมดที่มีอยู่ในทรัพย์สินที่เช่ำตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงส่งมอบต้นฉบบัหนงัสือและ
หลกัฐำนกำรยกเลกิสญัญำเช่ำให้กบั PTC ภำยในวนัท่ีทีร่ะบไุว้ในสญัญำ 

o กรณีที่ผู้ ให้เช่ำยังไม่ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนไถ่ถอนจ ำนองหรือยังไม่ได้ส่งมอบ
หลกัฐำนเก่ียวกบักำรจดทะเบียนไถ่ถอนจ ำนอง หรือยงัไม่ได้สง่มอบต้นฉบบัหนงัสือ
ยินยอมให้ท ำสญัญำเช่ำจำกผู้ รับจ ำนอง ให้กบั PTC ภำยในวนัท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำ
เช่ำ ผู้ ให้เช่ำยินยอมให้เลื่อนกำรช ำระค่ำเช่ำงวดแรกตำมสญัญำออกไปจนกว่ำจะ
ด ำเนินกำรตำมสญัญำเป็นท่ีเรียบร้อย และ/หรือยินยอมให้ PTC บอกเลิกสญัญำเช่ำ
ได้ทนัที โดยผู้ให้เช่ำตกลงรับผิดชอบชดใช้คำ่เสยีหำย 

o ถ้ำผู้ให้เช่ำจะขำยทรัพย์สนิท่ีเช่ำกอ่นครบก ำหนดสญัญำเช่ำ ผู้ ให้เช่ำจะต้องแจ้งเป็น
หนงัสอืให้ PTC ทรำบลว่งหน้ำ โดยต้องแจ้งวำ่จะตกลงขำยให้แก่ผู้ใด เป็นจ ำนวนเงิน
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เทำ่ใด เพื่อให้ PTC ได้มีโอกำสตกลงซือ้ได้ก่อนเมื่อเห็นวำ่เป็นรำคำที่สมควร อย่ำงไร
ก็ตำม หำกผู้ ให้เช่ำจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่เช่ำให้แก่บุคคลอื่น ผู้ ให้เช่ำ
จะต้องด ำเนินกำรให้ผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิเข้ำท ำสญัญำเช่ำกับ PTC ต่อไปภำยใต้
เง่ือนไขสญัญำเช่ำนีท้กุประกำร 

o ผู้ ให้เช่ำตกลงให้ควำมยินยอมแก่ PTC ที่จะน ำทรัพย์สินที่เช่ำและอปุกรณ์เคร่ืองมือ
ตำ่งๆ ไปให้บคุคลและ/หรือนิติบคุคลอื่นเช่ำช่วงได้ 

o PTC จะดแูลรักษำทรัพย์สินที่เช่ำและรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้แก่ลำน
คอนกรีตที่เกิดกำรแตกช ำรุดหรือเสือ่มสภำพตำมอำยกุำรใช้งำนปกต ิรวมทัง้ตกลงให้
ผู้ให้เช่ำหรือตวัแทนของผู้ให้เช่ำมีสทิธิเข้ำตรวจดทูรัพย์สนิท่ีเช่ำเป็นครัง้ครำว 

o เมื่อสญัญำเช่ำสิน้สดุลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด PTC จะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่ำในสภำพ
เรียบร้อยและใช้กำรได้ตำมปกติให้แก่ผู้ ให้เช่ำภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัจำกวนัที่
สญัญำสิน้สดุ 

 
5.2.4 สญัญำที่ส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 

 
สญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและข้อก ำหนดแนบท้ำยสญัญำ ระหวำ่ง บริษัท กบั ตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 
 
บริษัทท ำสญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมกบัผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีประสงค์จะ

เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงของบริษัท หลงัจำกท ำสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทสำมำรถใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันเป็น
ผู้บริหำรได้ (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO) โดยตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัต้องสัง่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ และน ำ้มนัหลอ่ลืน่ท่ี
บริษัทก ำหนด รวมถึงผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทที่จ ำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั (รวมเรียกว่ำ “ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม”) จำกบริษัทตำมที่ตกลงไว้ ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
แสดงได้ดงันี ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

ผู้ประกอบกำรธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ประสงค์เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 
(“ตวัแทนจ ำหนำ่ย”) 

อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ  

: o สญัญำมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ระบุไว้ในสญัญำและสิน้สดุในวนัที่ระบุไว้ในสญัญำ 
ทัง้นี ้อำยสุญัญำแต่ละฉบบัอำจแตกต่ำงกนัออกไป โดยขึน้อยู่กับข้อตกลงระหว่ำง
บริษัทกบัตวัแทนจ ำหนำ่ยแตล่ะรำย 

o ก่อนครบก ำหนดสัญญำ หำกตัวแทนจ ำหน่ำยมีควำมประสงค์จะเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทต่อไป ตวัแทนจ ำหน่ำยต้องแจ้งควำมประสงค์เป็นหนงัสือ
ให้บริษัททรำบลว่งหน้ำก่อนครบก ำหนดสญัญำนีไ้ม่น้อยกว่ำ 120 วนั ทัง้นี ้ให้อยู่ใน
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ดุลพินิจของบริษัทว่ำจะเห็นสมควรแต่งตัง้ตัวแทนจ ำหน่ำยเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนัของบริษัทตอ่ไปอีกหรือไม่ 

o สญัญำจะสิน้สดุลงได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
- ตัวแทนจ ำหน่ำยเสียชีวิต แต่ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำแต่งตัง้ให้ทำยำทของ

ตวัแทนจ ำหนำ่ยเข้ำเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทแทน 
- ครบก ำหนดระยะเวลำกำรเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ 
- ตวัแทนจ ำหน่ำยขอยกเลิกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท โดยต้อง

แจ้งกำรขอเลิกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทเป็นหนงัสือให้บริษัท
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั 

- เมื่อตัวแทนจ ำหน่ำยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ บริษัทมีสิทธิเพิกถอนตัวแทน
จ ำหน่ำยออกจำกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท และบอกเลิก
สญัญำได้ทนัทีโดยไมจ่ ำเป็นต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ 

o หำกตวัแทนจ ำหนำ่ยขอยกเลกิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท หรือกระท ำ
กำรหรืองดเว้นกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจนเป็นเหตุให้บริษัทต้องเพิกถอนสิทธิ
กำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทก่อนครบก ำหนด ตวัแทนจ ำหน่ำยตกลง
ยินยอมให้บริษัทริบหลกัประกนัทัง้หมดตำมสญัญำ และ/หรือเรียกร้องจำกธนำคำรผู้
ออกหนงัสอืค ำ้ประกนัได้เต็มตำมวงเงินท่ีระบไุว้ได้ทนัที นอกจำกนีย้งัตกลงที่จะช ำระ
คำ่ปรับให้กบับริษัทตำมอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำ 

หลกัประกนั : o ตัวแทนจ ำหน่ำยจะด ำเนินกำรติดต่อขอให้ธนำคำรจัดท ำหนังสือค ำ้ประกันของ
ธนำคำร (L/G) ซึ่งมีระยะเวลำค ำ้ประกันเป็นรำยปี ตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในสญัญำ 
และจะท ำกำรต่อสญัญำเพื่อให้มีผลผูกพันตลอดอำยุของสญัญำ โดยต้องส่งมอบ
หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำรให้บริษัทตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อเป็นกำรประกนั
กำรช ำระหนีส้ิน ค่ำปรับ ค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำยทุกประเภทที่เกิดขึน้จำกกำร
ด ำเนินงำนของเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ย 
 

ปริมำณผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีมที่ต้องสัง่ซือ้
ในแตล่ะเดือน 

: o ตัวแทนจ ำหน่ำยจะต้องซือ้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทเป็นประจ ำทุกเดือน
โดยตรงจำกบริษัทเทำ่นัน้ โดยสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมทกุประเภทรวมกนัต่อเดือน
ไม่น้อยกว่ำปริมำณกำรสั่งซือ้ขัน้ต ่ำที่ระบุไว้ในสัญญำ หำกปริมำณผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ตวัแทนจ ำหน่ำยสัง่ซือ้ไม่ถึงปริมำณกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำที่ระบไุว้ในสญัญำ 
ตวัแทนจ ำหนำ่ยตกลงช ำระคำ่ปรับให้กบับริษัทตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ โดยคิดค ำนวณ
จำกปริมำณผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่ซือ้ไมถ่ึงตำมปริมำณกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำ 

o ปริมำณกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำที่ระบไุว้ในสญัญำ อำจถกูปรับเปลี่ยนให้มีจ ำนวนสงูขึน้ตำม
สภำวะทำงกำรค้ำ ทัง้นี ้ให้ขึน้อยู่กับดุลพินิจของบริษัทเป็นส ำคัญ บริษัทไม่ต้อง
รับผิดชอบตอ่ตวัแทนจ ำหนำ่ยส ำหรับกำรท่ีไมส่ำมำรถสง่มอบผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่
สัง่ซือ้ให้แก่ตวัแทนจ ำหน่ำยได้ จำกกำรเกิดสภำวะขำดแคลนน ำ้มันเชือ้เพลิงหรือ
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ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม หรือกำรมีค ำสัง่ของทำงรำชกำรให้ระงับกำรจ ำหน่ำยหรือส่ง
มอบผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเนื่องจำกมีบทบญัญัติของกฎหมำยก ำหนดห้ำมไว้ หรือ
กำรเกิดภำวะสงครำมทัง้ภำยในและภำยนอกรำชอำณำจกัร หรือกำรเกิดจลำจล หรือ
กำรเกิดภยัธรรมชำติ หรือกำรเกิดเหตสุดุวิสยัอื่นใดที่บริษัทมิได้มีสว่นก่อให้เกิดขึน้ 

รำคำจ ำหนำ่ย
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

: o รำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยเท่ำกับรำคำน ำ้มัน
เชือ้เพลงิตำมประกำศของส ำนกังำนนโยบำยและพลงังำนแห่งชำติ (รำคำขำยปลีก) 
ลบด้วยคำ่กำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ย 

o ทัง้นี ้บริษัทตกลงที่จะประกันค่ำกำรตลำดขัน้ต ่ำของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่
ตัวแทนจ ำหน่ำยไม่น้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไว้ส ำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแต่ละ
ประเภท  

o คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยตกลงก ำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบของกำรประกันค่ำ
กำรตลำดขัน้ต ่ำในแต่ละเดือนของบริษัทไว้ไม่เกินกว่ำปริมำณกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำที่ระบุ
ไว้ในสญัญำ 

กำรช ำระเงินคำ่
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

: o ผู้แทนจ ำหนำ่ยตกลงจะช ำระเงินคำ่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียมที่สัง่ซือ้เป็นเงินสด หรือเป็น
ตัว๋แลกเงิน ซึ่งมีกำรอำวัลและรับรองจำกธนำคำรพำณิชย์ หรือเป็นแคชเชียร์เช็ค
เท่ำนัน้ โดยผู้ แทนจ ำหน่ำยตกลงจะช ำระเงินค่ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่ำวให้
บริษัทก่อนท่ีจะได้รับมอบผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่สัง่ซือ้จำกบริษัทในแตล่ะครัง้  

o อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้แทนจ ำหน่ำยมีควำมประสงค์จะน ำหนังสือสญัญำค ำ้ประกัน
ของธนำคำร (L/G) ที่บริษัทให้ควำมเห็นชอบมำวำงไว้เป็นหลกัประกนักำรช ำระเงิน 
บริษัทจะพิจำรณำก ำหนดวงเงินในกำรซือ้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมตำมสญัญำต่อไป 
และหำกตวัแทนจ ำหน่ำยไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำและข้อก ำหนดแนบท้ำยสญัญำไม่ว่ำ
ในข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิที่จะระงบักำรให้วงเงินแก่ตวัแทนจ ำหน่ำยได้ทนัที โดย
ไมต้่องบอกกลำ่วให้ทรำบลว่งหน้ำ  

กรรมสทิธ์ิและควำม
เสีย่งภยัของผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีม 

: o ตวัแทนจ ำหน่ำยตกลงให้กรรมสิทธ์ิและควำมเสี่ยงภยัของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ี
สัง่ซือ้ตกเป็นของตวัแทนจ ำหนำ่ยทนัที  
- เมื่อผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมที่สัง่ซือ้ถูกส่งผ่ำนท่อจ่ำยของบริษัทลงสู่รถบรรทุก

น ำ้มันของตัวแทนจ ำหน่ำย ในกรณีที่ตัวแทนจ ำหน่ำยด ำเนินกำรขนส่ง
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่สัง่ซือ้ด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นมำรับมอบ
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่คลงัน ำ้มนัของบริษัท 

- เมื่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สัง่ซือ้ได้จัดส่งยงัสถำนีบริกำรน ำ้มันของตัวแทน
จ ำหน่ำย ในกรณีที่ตัวแทนจ ำหน่ำยประสงค์ให้บริษัทด ำเนินกำรขนส่ง
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่สัง่ซือ้ 

กำรให้ควำมชว่ยเหลอื
ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

: o ตวัแทนจ ำหน่ำยจะได้รับค ำแนะน ำจำกบริษัทในด้ำนกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง
สถำนีบริกำรน ำ้มนั โดยในกำรนีบ้ริษัทจะจดัท ำแบบแปลนกำรก่อสร้ำงสถำนีบริกำร
น ำ้มนัให้แก่ตวัแทนจ ำหนำ่ย พร้อมทัง้สง่เจ้ำหน้ำที่ผู้ เช่ียวชำญเข้ำไปควบคมุดแูลและ
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ให้ค ำแนะน ำแก่ตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในสถำนที่ก่อสร้ำงเพื่อให้กำรก่อสร้ำงเป็นไป
ตำมแบบแปลนและมำตรฐำนของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

o บริษัทจะให้ค ำแนะน ำและให้ค ำปรึกษำแก่ตวัแทนจ ำหน่ำยส ำหรับกำรขออนุญำต
เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภทสถำนีบริกำรน ำ้มนัและขอใบอนุญำตอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัให้ถกูต้องตำมกฎหมำย โดยตวัแทนจ ำหน่ำยมี
หน้ำที่ดแูลให้ใบอนญุำตมีผลสมบรูณ์ตลอดอำยขุองสญัญำ 

o บริษัทตกลงให้กำรสนบัสนนุทำงกำรตลำดแก่ตวัแทนจ ำหน่ำยตำมควำมเหมำะสม
ของภำวะทำงกำรค้ำที่เกิดขึน้ในแตล่ะช่วงเวลำตำมดลุพินิจของบริษัท 

o ตวัแทนจ ำหน่ำยสำมำรถยืมอุปกรณ์กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจำกบริษัท
ตลอดช่วงระยะเวลำที่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย โดยต้องดแูลรักษำอปุกรณ์ที่ยืมให้อยู่ใน
สภำพท่ีใช้งำนได้ดีและปลอดภยัเสมอ ยินยอมให้พนกังำนของบริษัทเข้ำไปตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมตำมที่บริษัทเห็นสมควร และ ไม่ท ำกำรเคลื่อนย้ำย รือ้ถอน ดดัแปลง 
ต่อเติม จ ำหน่ำยจ่ำยโอน ให้เช่ำ เช่ำช่วง ให้ยืม หรือให้บุคคลอื่นเข้ำครอบครอง
อปุกรณ์ที่ยืม รวมถึง ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเก่ียวกับกำรยืม
อปุกรณ์จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

 
5.2.5 สัญญำที่ส ำคัญส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและผู้ ประกอบกำร

อตุสำหกรรม 
 
สญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิระหวำ่ง บริษัท กบั ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่มคีวำมประสงค์จะสัง่ซือ้น ำ้มนั
จำกบริษัท 
 
บริษัทท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิกบัผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง

จำกบริษัทในปริมำณมำกและต่อเนื่อง เพื่อน ำน ำ้มนัไปใช้ในกิจกำรของตนเอง ส ำหรับผู้ ค้ำส่งน ำ้มนัประเภท Jobber 
บริษัทไมม่ีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ เนื่องจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber สัง่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิในลกัษณะครัง้
ตอ่ครัง้จึงไมม่ีควำมจ ำเป็นต้องท ำสญัญำ ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ แสดงได้ดงันี ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม (“ผู้ซือ้”) 
อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ  

: o สญัญำมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ระบุไว้ในสญัญำและสิน้สดุในวนัที่ระบุไว้ในสญัญำ 
ทัง้นี ้อำยสุญัญำแต่ละฉบบัอำจแตกต่ำงกนัออกไป โดยขึน้อยู่กับข้อตกลงระหว่ำง
บริษัทกบัผู้ซือ้แตล่ะรำย 

o คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยสำมำรถบอกเลิกสญัญำได้ โดยแจ้งให้คู่สญัญำอีกฝ่ำยทรำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ในกรณีที่ผู้ ซือ้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญำ ผู้ซือ้ต้องแจ้งเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรให้บริษัททรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนัหลงัจำกได้ช ำระหนีใ้ห้ถกูต้อง
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ครบถ้วน 
หลกัประกนั : o ผู้ซือ้จะสง่มอบหนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำร (L/G) ตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในสญัญำ 

ให้กบับริษัทภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อเป็นกำรประกนักำรช ำระหนีส้ิน ดอกเบีย้ 
ค่ำเสียหำย และค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทที่เกิดขึน้จำกกำรที่ผู้ ซือ้ผิดนดัไม่ช ำระเงินค่ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ซือ้ไป และ/หรือ จำกกำรท่ีผู้ซือ้เกิดควำมรับผิดตำมสญัญำที่จะต้อง
ช ำระหนีส้นิ ดอกเบีย้ คำ่เสยีหำย หรือคำ่ใช้จ่ำยอยำ่งใดๆ ให้แก่บริษัท และ/หรือ จำก
กำรท่ีผู้ซือ้ผิดนดัไมป่ฏิบตัิตำมสญัญำ 

ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ที่ต้องสัง่ซือ้ในแตล่ะ
เดือน 

: o ผู้ซือ้ตกลงซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงประเภทที่ระบุไว้ในสญัญำเป็นประจ ำทุกเดือนตลอด
อำยขุองสญัญำ โดยปริมำณกำรสัง่ซือ้ตอ่เดือนไมน้่อยกวำ่ที่ตกลงไว้ในสญัญำ 

รำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o ผู้ซือ้ตกลงซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงในรำคำประกำศหน้ำคลงัของบริษัท โดยรำคำดงักลำ่ว
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้อยู่กบัสภำวะ หรือเหตุกำรณ์ทำงกำรตลำดทัง้ใน
และตำ่งประเทศ หรือตำมนโยบำยของรัฐบำลแล้วแตก่รณี นอกจำกนี ้รำคำดงักลำ่ว
ไมร่วมถึงคำ่ขนสง่ที่ผู้ซือ้ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 

กำรช ำระเงิน : o ผู้ซือ้ได้รับวงเงินขำยเช่ือตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในสญัญำจำกบริษัท โดยผู้ซือ้ต้องช ำระ
ค่ำผลิตภณัฑ์และค่ำขนสง่ (ถ้ำมี) เต็มจ ำนวนที่สัง่ซือ้แต่ละครัง้ภำยในระยะเวลำที่
ระบไุว้ในสญัญำนบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับมอบผลติภณัฑ์ 

o ในกรณีที่ผู้ซือ้สัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์สงูเกินกว่ำสว่นต่ำงระหว่ำงวงเงินขำยเช่ือที่ระบุไว้ใน
สญัญำกบัภำระหนีค้้ำงช ำระของผู้ซือ้ ผู้ซือ้ตกลงช ำระเงินคำ่ผลติภณัฑ์สว่นท่ีเกินเป็น
เงินสด หรือตัว๋แลกเงิน ซึง่มีกำรอำวลั และรับรองจำกธนำคำรพำณิชย์ หรือแคชเชียร์
เช็คเทำ่นัน้ 

o หำกผู้ ซือ้มีควำมประสงค์จะซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงเกินกว่ำวงเงินขำยเช่ือที่ระบุไว้ใน
สญัญำ ผู้ ซือ้จะต้องด ำเนินกำรจัดหำหลกัประกันอันได้แก่ หนังสือค ำ้ประกันของ
ธนำคำร (L/G) ที่บริษัทก ำหนดมำมอบให้กับบริษัทเต็มจ ำนวนของปริมำณที่จะท ำ
กำรสัง่ซือ้เกินวงเงินขำยเช่ือที่ระบุไว้ในสญัญำ โดยผู้ ซือ้ต้องส่งมอบหลกัประกัน
ดงักลำ่วก่อนท ำกำรซือ้เกินวงเงิน  

กรรมสทิธ์ิและควำม
เสีย่งภยัของน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

: o ผู้ซือ้ตกลงให้กรรมสทิธ์ิและควำมเสีย่งภยัของน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่สัง่ซือ้ตกเป็นของผู้ซือ้
ทนัที 
- เมื่อน ำ้มันเชือ้เพลิงที่สั่งซื อ้ถูกส่งผ่ำนท่อจ่ำยของบริษัท ในกรณีที่ผู้ ซื อ้

ด ำเนินกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่สัง่ซือ้ด้วยตนเอง หรือแต่งตัง้บคุคลอื่นมำรับ
มอบน ำ้มนัเชือ้เพลงิแทน ณ คลงัน ำ้มนัของบริษัท 

- เมื่อน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สัง่ซือ้ได้จดัสง่ยงัสถำนที่ประกอบกิจกำรของผู้ซือ้ ในกรณี
ที่ผู้ซือ้ประสงค์ให้บริษัทด ำเนินกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิทีส่ ัง่ซือ้ 
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5.2.6 สญัญำที่ส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและกำรให้บริกำรอื่น 
 
สญัญำให้บริกำรเก็บรักษำน ำ้มนัเชือ้เพลงิระหวำ่ง บริษัท กบั ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ 
 
บริษัทมีคลงัน ำ้มนัเป็นของตนเองเป็นจ ำนวนมำกโดยกระจำยตวัอยูท่ัว่ประเทศ ปริมำณควำมจนุ ำ้มนัรวมของทกุ

คลงัมีมำกกวำ่ควำมต้องกำรส ำรองน ำ้มนัของบริษัทเพื่อด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนั และบริษัทมีท่ำเทียบเรือท ำให้สำมำรถรับ
น ำ้มันปริมำณมำกในแต่ละครัง้ได้ บริษัทจึงสำมำรถให้บริกำรรับฝำกน ำ้มันกับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยใหญ่ได้  ทัง้นี  ้สรุป
สำระส ำคญัของสญัญำให้บริกำรเก็บรักษำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ แสดงได้ดงันี ้

 
คูส่ญัญำ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัท่ีประสงค์จะฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่คลงัน ำ้มนัของบริษัท (“ผู้ รับบริกำร”) 
อำยสุญัญำ และกำร
ยกเลกิสญัญำ  

: o สญัญำมีอำยุ 1 ปี นับจำกวันที่บริษัทได้รับมอบน ำ้มันเชือ้เพลิงในครัง้แรกจำก
ผู้ รับบริกำร ทัง้นี ้ผู้ รับบริกำรอำจจะแสดงควำมจ ำนงขอต่ออำยสุญัญำฉบบันีอ้อกไป
โดยมีก ำหนดครำวละไม่เกิน 1 ปี ด้วยกำรส่งหนงัสือบอกกล่ำวถึงบริษัทให้ทรำบ
ลว่งหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีกำรต่ออำยุ
สญัญำออกไป ทัง้สองฝ่ำยจะต้องท ำควำมตกลงเก่ียวกบัเง่ือนไขและรำยละเอียดของ
กำรให้บริกำรตำมสญัญำกนัใหมอ่ีกครัง้หนึง่ ในกรณีที่ผู้ รับบริกำรไม่มีควำมประสงค์
จะตอ่อำยสุญัญำออกไปอีก ผู้ รับบริกำรต้องมีหนงัสอืแจ้งไปยงับริษัทลว่งหน้ำไมน้่อย
กวำ่ 60 วนัก่อนท่ีสญัญำจะสิน้สดุ หำกผู้ รับบริกำรไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข คู่สญัญำทัง้
สองฝ่ำยตกลงให้สญัญำสิน้สดุลงตำมก ำหนดระยะเวลำที่ระบไุว้ในสญัญำ 

o หำกผู้ รับบริกำรบอกเลิกสญัญำก่อนที่จะครบก ำหนดระยะเวลำที่ระบุไว้ในสญัญำ
หรือก่อนครบก ำหนดระยะเวลำตำมที่ทัง้สองฝ่ำยได้ตกลงให้มีกำรต่ออำยุสญัญำ
ออกไป (ถ้ำมี) โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นฝ่ำยผิดสัญญำ ผู้ รับบริกำรตกลงจะช ำระ
ค่ำบริกำรให้กับบริษัทในตลอดช่วงระยะเวลำของสญัญำที่คงเหลืออยู่ตำมอตัรำที่
ก ำหนดไว้ในสญัญำ 

o คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยมีสทิธิบอกเลกิสญัญำในระหวำ่งที่สญัญำยงัคงมีผลบงัคบัใช้อยู่
ได้ โดยไม่มีหน้ำที่จะต้องรับผิดชอบต่อคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งแต่อย่ำงใดหำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตอ่ไปนี ้
- คู่สัญญำที่ถูกบอกเลิกมิได้ปฏิบัติตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญำและมิได้

ด ำเนินกำรแก้ไขควำมบกพร่องดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 60 วนั
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืบอกกลำ่วจำกคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ 

- คู่สญัญำที่ถกูบอกเลิกถูกศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสัง่ให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด 
หรือถกูพิพำกษำให้ตกเป็นบคุคลล้มละลำย หรือทรัพย์สินทัง้หมดถกูยึดทรัพย์
บังคับคดีตำมค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยกลำงจนสำมำรถ
คำดกำรณ์ได้วำ่คูส่ญัญำที่ถกูบอกเลกิสญัญำจะไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
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ของสญัญำอีกตอ่ไป 
อตัรำคำ่บริกำร : o ค่ำบริกำรส ำหรับกำรเก็บรักษำและกำรสง่คืนน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ฝำกเก็บค ำนวณจำก

ปริมำณน ำ้มันเชือ้เพลิงที่ผู้ รับบริกำรน ำเข้ำมำเก็บรักษำและได้มีกำรส่งคืนให้กับ
ผู้ รับบริกำรในแตล่ะเดือนและอตัรำคำ่บริกำรต่อลิตรที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ อย่ำงไรก็
ตำม ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่เก็บรักษำไว้ในถังน ำ้มนัของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่ำ
ควำมจทุี่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 

o หำกปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิทีผู่้ รับบริกำรน ำเข้ำมำเก็บรักษำและได้มีกำรสง่คืนให้กบั
ผู้ รับบริกำรในแต่ละเดือนน้อยกว่ำปริมำณขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือที่ได้
ปรับเปลี่ยนโดยคู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยในแต่ละช่วงเวลำ ผู้ รับบริกำรตกลงช ำระ
คำ่บริกำรโดยค ำนวณจำกปริมำณขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้ และหำกปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ที่เก็บรักษำไว้ในถงัน ำ้มนัของบริษัทเกินกวำ่ควำมจทุี่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ผู้ รับบริกำร
ตกลงช ำระค่ำบริกำรเพิ่มขึน้ โดยค ำนวณจำกปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงสว่นที่เกินกว่ำ
ควำมจทุี่ตกลงไว้ในสญัญำและอตัรำค่ำบริกำรต่อลิตรที่ก ำหนดไว้ในสญัญำส ำหรับ
ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิสว่นท่ีเกินกวำ่ควำมจุ 

o ค่ำบริกำรจะครอบคลมุไปถึงกำรให้บริกำรในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรรับมอบน ำ้มนั
เชือ้เพลงิจำกเรือเข้ำมำจดัเก็บไว้ในถงัน ำ้มนั กำรรับเรือ กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนั
เชือ้เพลิงและน ำ้มนัไบโอดีเซล B100 กำรผสมน ำ้มนัไบโอดีเซล B100 ลงในน ำ้มนั
พืน้ฐำนเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป และ กำรจ่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงคืนทำง
รถบรรทกุ  

กำรช ำระเงิน : o ผู้ รับบริกำรจะช ำระค่ำบริกำรตำมที่ได้รับแจ้งให้กบับริษัทภำยในระยะเวลำ 25 วนั 
นบัแต่วนัที่ผู้ รับบริกำรได้รับมอบใบแจ้งหนีค้่ำบริกำรจำกบริษัท หรือในทุกวนัที่ 30 
ของเดือนเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้วำงใบแจ้งหนี ้ 

กำรรับมอบ กำรสง่คืน 
และควำมเสีย่งภยัของ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

: o คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยตกลงให้คิดค ำนวณปริมำณกำรเก็บรักษำและส่งคืนน ำ้มัน
เชือ้เพลงิที่ฝำกเก็บที่อณุหภมูิ 30 องศำเซลเซียส (86 องศำฟำเรนไฮต์) ณ สถำนที่ที่
ก ำหนดไว้ในสญัญำ 

o ผู้ รับบริกำรจะต้องสง่มอบน ำ้มนัเชือ้เพลิงของตนที่มีคณุสมบตัิถกูต้องหรือไม่มีควำม
บกพร่องใดๆ ให้กบับริษัท ณ จุดรับมอบผลิตภณัฑ์ โดยน ำ้มนัเชือ้เพลิงจะต้องถกูสง่
มอบให้กบับริษัทโดยทำงเรือ หรือในบำงกรณีอำจจะมีกำรสง่มอบโดยทำงรถยนต์ ซึ่ง
บริษัทมีหน้ำที่ท่ีจะตรวจวดั และทดสอบปริมำณ โดยควำมเสีย่งภยัตำ่งๆ ให้ตกอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของบริษัท 

o เมื่อผลิตภณัฑ์ได้ส่งผ่ำนจุดรับมอบ หรือท่อส่งน ำ้มนัของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
บริษัทจะต้องสง่คืนน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมปริมำณที่ผู้ รับบริกำรแจ้ง ซึ่งบริษัทมีหน้ำที่ที่
จะตรวจวดั และทดสอบปริมำณ โดยควำมเสีย่งภยัตำ่งๆจะตกอยูใ่นควำมรับผิดชอบ
ของผู้ รับบริกำรเมื่อน ำ้มนัเชือ้เพลงิได้สง่ผำ่นจำกจดุสง่คืน หรือทอ่สง่น ำ้มนัของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว 
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กำรประกนัภยั : o บริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประกันภัย ในทรัพย์สินต่ำงๆ ที่ ใ ห้บริษัทเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภยั โดยกรมธรรมประกนัภยัดงักลำ่วจะต้องมีผล
บงัคบัใช้ครอบคลมุไปถึงหน้ำที่ และบรรดำควำมรับผิดชอบทกุประเภทที่บริษัทมีอยู่
ตำมสญัญำและมีผลบงัคบัใช้อยำ่งสมบรูณ์ตลอดอำยขุองสญัญำ 

o ผู้ รับบริกำรจะต้องประกันควำมเสี่ยงภัยและกำรเกิดวินำศภัยในน ำ้มันเชือ้เพลิง
ทัง้หมดที่ได้น ำเข้ำมำเก็บรักษำในสถำนท่ีเก็บตำมสญัญำ ทัง้ในช่วงระหว่ำงของกำร
ขนส่ง กำรขนถ่ำย กำรสบูถ่ำย และกำรเก็บรักษำ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ รับบริกำรแต่
เพียงผู้ เดียว 

 
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
บริษัทมีนโยบำยที่จะลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบักำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัท

พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจะสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนัหรือก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทในระยะยำว โดยบริษัทจะ
พิจำรณำเข้ำร่วมลงทุนในบริษัทย่อยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว และแต่งตัง้
ตวัแทนจำกบริษัทเข้ำไปร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ยในสดัสว่นท่ีเหมำะสม เพื่อให้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยและ
ก ำกบัดแูลให้บริษัทย่อยให้ด ำเนินกิจกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่บริษัทก ำหนดไว้ รวมถึงมีสว่นร่วมในกำรพิจำรณำรำยกำรที่
อำจสง่ผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคัญ นอกจำกนี ้บริษัทอำจพิจำรณำลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ด ำเนิน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมประเภทก๊ำซ หรือกำรผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทนประเภท
ตำ่งๆ หรือธุรกิจอื่นที่มีควำมเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลกัของบริษัทและมีศกัยภำพในกำรเติบโตและสร้ำงผลก ำไรให้กบับริษัทใน
ระยะยำว  

 
ปัจจบุนับริษัทลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้หมด 10 บริษัท โดยบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง

กบักำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลกั บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.97 ถึงร้อยละ 99.99 และได้แต่งตัง้
กรรมกำรบริษัท 2 ท่ำน ได้แก่ นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร และนำยรังสรรค์ พวงปรำง ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท
ยอ่ยแตล่ะแหง่ ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีกำรลงทนุในบริษัทร่วมใดๆ 


