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11. รายการระหว่างกัน 
 

11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้
ในปี 2554 และในปี 2555 
 
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลและนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุป

ควำมสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 

1) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“PTC”) 
ประกอบธุรกิจคา้ปลีกน ้ามนัเชือ้เพลิงผ่านสถานีบริการ
น ้ามนั PT ที ่PTC เป็นผูบ้ริหารงานเอง (สถานีบริการ
น ้ามนัประเภท COCO) 

- PTC เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

- บริษัทและ PTC มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 3 ทำ่น ได้แก่            
1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 
2) นำยศกัดิอ์นนัต์ วิจิตรธนำรักษ์ 
3) นำยรังสรรค์ พวงปรำง 

2) บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ำกดั (“PMO”) 
ประกอบธุรกิจคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลิงใหก้บั ตวัแทน
จ าหน่ายน ้ามนัของบริษัท ผูค้า้น ้ามนัรายอื่น และ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีต่อ้งการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลิงใน
การด าเนินธุรกิจ 

- PMO เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

- บริษัทและ PMO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 2 ทำ่น ได้แก่            
1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง  

3) บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ำกดั (“APO”)  
ประกอบธุรกิจคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลิงใหก้บั ตวัแทน
จ าหน่ายน ้ามนัของบริษัท ผูค้า้น ้ามนัรายอื่น และ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีต่อ้งการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลิงใน
การด าเนินธุรกิจ 

- APO เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

- บริษัทและ APO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 2 ทำ่น ได้แก่            
1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง 

4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ำกดั (“EPO”)  
ประกอบธุรกิจคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลิงใหก้บั ตวัแทน
จ าหน่ายน ้ามนัของบริษัท ผูค้า้น ้ามนัรายอื่น และ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีต่อ้งการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลิงใน
การด าเนินธุรกิจ  

- EPO เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

- บริษัทและ EPO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 2 ทำ่น ได้แก่ 
1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง  

5) บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ำกดั (“EVO”)  
ประกอบธุรกิจคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลิงใหก้บั ตวัแทน
จ าหน่ายน ้ามนัของบริษัท ผูค้า้น ้ามนัรายอื่น และ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีต่อ้งการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลิงใน
การด าเนินธุรกิจ  

- EVO เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

- บริษัทและ EVO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 2 ทำ่น ได้แก่            
1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง  
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6) บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ำกดั (“ADO”)  
ประกอบธุรกิจคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลิงใหก้บั ตวัแทน
จ าหน่ายน ้ามนัของบริษัท ผูค้า้น ้ามนัรายอื่น และ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีต่อ้งการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลิงใน
การด าเนินธุรกิจ  

- ADO เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

- บริษัทและ ADO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 2 ทำ่น ได้แก่            
1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง  

7) บริษัท แอตลำส ออยล์ จ ำกดั (“ALO”)  
ประกอบธุรกิจคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลิงใหก้บั ตวัแทน
จ าหน่ายน ้ามนัของบริษัท ผูค้า้น ้ามนัรายอื่น และ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีต่อ้งการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลิงใน
การด าเนินธุรกิจ  

- ALO เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

- บริษัทและ ALO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 2 ทำ่น ได้แก่            
1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง  

8) บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จ ำกดั (“P&C”)  
P&C จดทะเบียนจดัตัง้ข้ึนเมื่อวนัที ่18 มิถนุายน 2536 
โดยประกอบธุรกิจค้าปลีกและคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลิง ทัง้นี ้
P&C เป็นตวัแทนจ าหน่ายน ้ามนัของบริษทัรายหน่ึง และ
เป็นผูค้า้น ้ามนัประเภท Jobber รายหน่ึงทีซ้ื่อหรือขาย
น ้ามนักบับริษทั 

- P&C เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้ นโดยบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท ดงันี ้
o นำงฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมกำรบริษัท) ร้อยละ 6.54 ของทนุ

ท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว  
o กลุ่มญำติสนิทของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร และนำงฉัตร

แก้ว คชเสนี ร้อยละ 58.85 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 
- บริษัทและ P&C มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 1 ทำ่น ได้แก่            

1) นำงฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพ่ีสำวของนำยพิทักษ์ รัชกิจ
ประกำร (กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ของ
บริษัท) และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.71 ของทนุท่ีออก
และเรียกช ำระแล้ว 

9) บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จ ำกดั (“KTP”)  
KTP จดทะเบียนจดัตัง้ข้ึนเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2539 โดย
ประกอบธุรกิจคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลิง ทัง้นี ้KTP เป็นผูค้า้
น ้ามนัประเภท Jobber รายหน่ึงทีซ้ื่อหรือขายน ้ามนักบั
บริษทั 
 

- KTP เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้ นโดยบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท ดงันี ้
o นำงฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมกำรบริษัท) ร้อยละ 4.90 ของทนุ

ท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว  
o กลุ่มญำติสนิทของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร และนำงฉัตร

แก้ว คชเสนี ร้อยละ 44.15 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว  
o P&C ร้อยละ 25.00 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

- บริษัทและ KTP มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 1 ทำ่น ได้แก่            
1) นำงฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพ่ีสำวของนำยพิทักษ์ รัชกิจ

ประกำร (กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ของ
บริษัท) และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.71 ของทนุท่ีออก
และเรียกช ำระแล้ว 
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10) บริษัท ภบูดนิทร์ จ ำกดั  (“ภบูดนิทร์”) 
ภูบดินทร์จดทะเบียนจดัตัง้ข้ึนเมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2535 
โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน ้ามนั ทัง้นี ้ภูบดินทร์เป็น
ตวัแทนจ าหน่ายน ้ามนัของบริษทัรายหน่ึง 

- ภูบดินทร์เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท ดงันี ้
o นำงเลิศลกัษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ (กรรมกำรบริษัท) ร้อยละ 65 

ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 
- บริษัทและภบูดนิทร์มีกรรมกำรบริษัทร่วมกนั 1 ทำ่น ได้แก่            

1) นำงเลิศลกัษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทร้อย
ละ 6.04 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

11) บริษัท แสนสรำญใจ จ ำกดั  (“แสนสรำญใจ”) 
แสนสราญใจจดทะเบียนจดัตัง้ข้ึนเมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม 
2545 โดยประกอบธุรกิจที่พกัอาศยั (รีสอร์ท) ในจงัหวดั
สระบรีุ 

- แสนสรำญใจเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เน่ืองจำกกรรมกำร
และผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนีเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท 
o นำงนำที รัชกิจประกำร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของแสนสรำญใจ 

(ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว) เป็น
ภรรยำของนำยพิพฒัน์ รัชกิจประกำร 

o นำงบษุกร ตรงซื่อสตัย์ ซึง่เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
แสนสรำญใจ (ถือหุ้นร้อยละ 36.67 ของทุนท่ีออกและเรียก
ช ำระแล้ว) เป็นน้องสำวของภรรยำของนำยพิพัฒน์ รัชกิจ
ประกำร ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจนถึงวันท่ี 29 
มีนำคม 2555 

o นำงอำภรณ์ หนูแดง ซึ่งเป็นกรรมกำรของแสนสรำญใจเป็น
พ่ีสำวของภรรยำของนำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจนถงึวนัท่ี 29 มีนำคม 2555 

- อย่ำงไรก็ตำม นำยพิพฒัน์ รัชกิจประกำร ได้ลำออกจำกกรรมกำร
บริษัทตัง้แตเ่ม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2555 

12) นำงสขุวสำ ภชูชัวนิชกลุ - นำงสขุวสำ ภชูชัวนิชกลุ เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดย 
o เป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

13) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร  
 
 

- นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดย 
o เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 10.30 ของทุนท่ี

ออกและเรียกช ำระแล้ว 
o เป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

14) นำยรังสรรค์ พวงปรำง  
 

- นำยรังสรรค์ พวงปรำง เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดย 
o เป็นกรรมกำรบริษัท และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

1. บริษัท ปิโตรเลียมไทย  
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“PTC”) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
- บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้แก่ PTC เป็น
ครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท 

- นอกจำกนี ้บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
เคร่ืองยนต์ให้กบั PTC ส ำหรับค้ำปลีกภำยใน
สถำนีบริกำรน ำ้มัน PT ท่ี PTC บริหำรงำน 
(สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) 

305.95 246.77 - กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั  PTC เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครัง้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงบำงส่วนท่ีส ำรองไว้ในคลังน ำ้มัน
ให้กบั PTC เน่ืองจำก PTC มีควำมจ ำเป็นต้องซือ้น ำ้มนัอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำย
ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองภำยใน
กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท PTG”) ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้
บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบั
กำรค้ำส่งให้ลกูค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัว่ไป  

- กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ให้กบั PTC เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์โดย
ก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลกูค้ำทัว่ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้คำ่ขนส่ง 
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก PTC โดยเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในแต่ละครัง้ท่ีบริษัทขนส่งน ำ้มัน
ให้กบั PTC 

209.52 348.59 - บริษัทเป็นผู้ลงทนุและบริหำรจดักำรรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้หมดท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก PTC ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำท่ีอ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทัว่ไปท่ีใช้บริกำร โดย
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คำ่บริกำรจะขึน้อยู่กบัระยะทำงในกำรขนส่งในแตล่ะครัง้ 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 
- บริษัทเรียกเก็บค่ำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มันจำก 

PTC ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
เพ่ือด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มันระหว่ำง
บริษัทกบั PTC 

- นอกจำกนี  ้บริษัทยังเ รียกเก็บค่ำบริกำรท่ี
เก่ียวข้องกับกำรรับฝำกและบริหำรจัดกำร
น ำ้มันเชือ้เพลิงท่ีส ำรองไว้ในคลังน ำ้มันจำก 
PTC ตำมสัญญำกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 
ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจคลังน ำ้มันเชือ้เพลิง
ระหวำ่งบริษัทกบั PTC 

16.75 38.20 - บริษัทตกลงให้ PTC เช่ำพืน้ท่ีบำงส่วนในพืน้ท่ีคลงัน ำ้มนัจงัหวดั ล ำปำง ขอนแก่น 
และสระบรีุ ส ำหรับด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั เน่ืองจำกบริษัทก ำหนดให้ PTC 
ด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั กำรให้เช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัดงักล่ำวจึงช่วยให้เกิด
ควำมชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัท PTG ทัง้นี ้อตัรำค่ำเช่ำท่ีบริษัท
เรียกเก็บจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดส ำหรับค่ำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีบริษัทเช่ำจำก
บคุคลภำยนอก 

- บริษัทเป็นผู้ ลงทุนและบริหำรจัดกำรคลังน ำ้มันทัง้หมดส ำหรับกลุ่มบริษัท PTG 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคลงัน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและเหมำะสม  บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในคลงัน ำ้มนัของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ PTC ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทนุกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึน้อยู่
กบัปริมำณน ำ้มนัท่ีรับจ่ำยและฝำกเก็บในคลงัน ำ้มนัของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเง่ือนไขและอตัรำคำ่บริกำรท่ีตกลงไว้ในสญัญำ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นอัตรำท่ีเหมำะสม และก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 
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 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- PTC มีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั

เชือ้เพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ และ
บริกำรตำ่งๆ จำกบริษัท 

104.67 198.04 - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยเช่ือตำมท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กับ PTC ทัง้นี ้
บริษัทก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) เท่ำกบั 30 วนั อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทตกลงให้ PTC สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป โดยขึน้อยู่กบั
สภำพคล่องของ PTC เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o ใหกู้้เพ่ิมระหว่างปี 
o รับช าระคืนระหว่างปี 

362.30 
- 

1,750.90 
(1,388.60) 

253.19 
362.30 

4,850.50 
(4,959.60) 

- กำรให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของ PTC ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบีย้จำก PTC บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
PTC เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ PTC รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 
 

ดอกเบีย้รับ 2.10 17.28 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 0.49 5.17 
- บริษัทให้ PTC กู้ ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนของ PTC ณ 
ขณะนัน้ ทัง้นี ้บริษัทคิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan 
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 ต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำ 
- บริษัทซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก PTC เพ่ือใช้ใน
ธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิง และ

25.56 29.52 - บริษัทก ำหนดให้รถบรรทุกน ำ้มนัเชือ้เพลิงและรถยนต์ทัว่ไปท่ีใช้ภำยในกิจกำรของ
บริษัทต้องเตมิน ำ้มนัจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ท่ี PTC เป็นผู้บริหำรกิจกำร (สถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) ยกเว้นในกรณีท่ีต้องกำรเตมิน ำ้มนัอย่ำงเร่งด่วน ทัง้นี ้
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ส ำหรับรถยนต์ ท่ีใช้ภำยในกิจกำรของกลุ่ม
บริษัท PTG 

รำคำน ำ้มนัท่ีบริษัทซือ้จำก PTC ณ สถำนีบริกำรน ำ้มนัแต่ละแห่งเป็นรำคำเดียวกบั
รำคำขำยปลีกน ำ้มนัท่ีสถำนีบริกำรแหง่นัน้จ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำทัว่ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 ต้นทนุคำ่ส่งเสริมกำรขำย 
- บริษัทช ำระเงินค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยใน

ส่วนท่ี PTC ส ำรองจ่ำยให้กับบริษัทคืนให้กับ 
PTC 

- 0.11 - ในปี 2555 บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์และ
ประชำสมัพนัธ์บริษัทและตรำสินค้ำของบริษัทให้บุคคลทัว่ไปรู้จกัและจดจ ำได้มำก
ขึน้ ทัง้นี ้ลูกค้ำของ PTC บำงส่วนเข้ำร่วมกิจกรรมและได้รับของรำงวลัจำกบริษัท 
PTC จงึส ำรองจ่ำยรำงวลัดงักล่ำวแทนบริษัท และให้บริษัทช ำระค่ำส่งเสริมกำรขำย
คืนให้กบั PTC 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- บริษัทมีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั

เชือ้เพลิงจำก PTC 

0.18 1.28 - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยเช่ือตำมท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กบั PTC ทัง้นี ้PTC 
ก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) เท่ำกบั 30 วนั อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
อำจขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป โดยขึน้อยู่กบัสภำพคล่องของ PTC เป็น
หลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 คำ่ไฟฟ้ำเฉพำะพืน้ท่ีท่ีใช้ไฟฟ้ำร่วมกนั 
- บริษัทช ำระเงินค่ำไฟฟ้ำส่วนท่ีบริษัทใช้ภำยใน

1.18 1.17 - บริษัทตกลงให้ PTC เช่ำพืน้ท่ีบำงส่วนในพืน้ท่ีคลงัน ำ้มนัจงัหวดั ล ำปำง ขอนแก่น 
และสระบุรี  ส ำหรับด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มัน แต่คลังน ำ้มันดังกล่ำว
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กิจกำรคืนให้กบั PTC ส ำหรับพืน้ท่ีท่ี บริษัทใช้
ไฟฟ้ำร่วมกบั PTC แต่ PTC เป็นผู้ช ำระเงินค่ำ
ไฟฟ้ำทัง้หมดให้กบักำรไฟฟ้ำ  

จ ำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ำร่วมกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนั บริษัทจึงก ำหนดให้ PTC เป็นผู้ช ำระ
เงินค่ำไฟฟ้ำทัง้หมดกับกำรไฟฟ้ำ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรติดต่อและ
ประสำนงำนกับบุคคลภำยนอก โดยบริษัทจะช ำระเงินค่ำไฟฟ้ำส่วนท่ีบริษัทใช้จริง
ภำยในคลงัน ำ้มนัคืนให้กบั PTC ทกุเดือน 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกค่ำไฟฟ้ำท่ีบริษัทช ำระให้กับบริษัทย่อยเป็นไปตำมอัตรำค่ำไฟฟ้ำท่ีกำร
ไฟฟ้ำก ำหนดและปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริงในแตล่ะเดือน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 
- บริษัทรับผิดชอบผลขำดทุนท่ีเกิดจำกผลต่ำง

ปริมำณน ำ้มนัท่ีรับฝำกให้กบั PTC 

- 1.58 - ในกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบับริษัทย่อย น ำ้มนัท่ีรับฝำกจะอ้ำงอิงจำกปริมำณ
น ำ้มนัท่ี ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส (“ปริมำณน ำ้มัน
อ้ำงอิง”) เช่นเดียวกบักำรซือ้น ำ้มันจำกโรงกลัน่น ำ้มันท่ีค ำนวณจำกปริมำณน ำ้มัน
อ้ำงอิง 

- ในกรณีท่ี บริษัทย่อยฝำกน ำ้มันเชือ้เพลิงไว้ในถังน ำ้มันเพียงรำยเดียว (ไม่ได้ฝำก
น ำ้มนัเชือ้เพลิงรวมกบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยอ่ืน) บริษัทจะรับผิดชอบผลขำดทนุ
จำกกำรตรวจวดัน ำ้มนัท่ีเกิดขึน้ หำกปริมำณน ำ้มนัคงเหลือท่ีวดัได้ เม่ือค ำนวณเป็น
ปริมำณน ำ้มนัอ้ำงอิง (ปริมำณน ำ้มนัท่ี ณ  อณุหภมูิ 86 องศำฟำเรนไฮต์) เหลือน้อย
กวำ่ปริมำณน ำ้มนัคงเหลือทำงบญัชี 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นเง่ือนไขทำงกำรตลำดทัว่ไป ท่ีผู้ รับฝำกจะตกลงช ำระเงินให้กับผู้ฝำก
น ำ้มนั หำกเกิดควำมสญูเสียจำกกำรตรวจวดัน ำ้มนัดงักล่ำวเกินกว่ำค่ำท่ีตกลงไว้ใน
สญัญำ 
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ปี 2554 ปี 2555 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o กู้เพ่ิมระหว่างปี 
o ช าระคืนระหว่างปี 

- 
34.05 

2,930.71 
(2,964.76) 

- 
- 
- 
- 

- กำรกู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย 
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำช ำระเงินค่ำดอกเบีย้ให้กับ PTC บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
PTC เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

ดอกเบีย้จ่ำย - - 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - - 
- บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้จำก PTC ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
โดย PTC คิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับอัตรำ
ดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan Rate: 
MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 เงินปันผลรับ 
- PTC จ่ำยเงินปันผลให้กบับริษัท 

- 70.00 - เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทนุอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจงึก ำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจบุนัและกำรลงทนุเพ่ือขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 ลกูหนีเ้งินลงทนุ 
- PTC ค้ำงจ่ำยเงินค่ำหุ้นจำกกำรลดทุนให้กับ
บริษัท 

- 13.60 - ท่ีประชมุวสิำมญัผู้ ถือหุ้นของ PTC ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2555 มีมติ
ให้ PTC ด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนลงเท่ำกบั 160.02 ล้ำนบำท จำกเดิมเท่ำกับ 
600.00 ล้ำนบำท เหลือ 439.98 ล้ำนบำท โดยกำรลดมูลค่ำหุ้นสำมัญจำกเดิมท่ีมี
มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท ให้เหลือ 73.33 บำท เพ่ือล้ำงขำดทนุสะสมของ 
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PTC อย่ำงไรก็ตำม ณ สิน้ปี 2554 PTC มีขำดทนุสะสมเท่ำกบั 146.42 ล้ำนบำท จึง
สำมำรถล้ำงขำดทุนสะสมได้เพียง 146.42 ล้ำนบำท โดยเงินจำกกำรลดทนุส่วนท่ี
เหลือจ ำนวน 13.60 ล้ำนบำท PTC ต้องช ำระคืนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ PTC 

- ทัง้นี ้PTC จะช ำระคืนเงินคำ่หุ้นให้กบับริษัท โดยพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ PTC 
และบริษัทเป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเหน็วำ่ กำรลดทนุจดทะเบียนเพ่ือล้ำงขำดทนุสะสม 
ช่วยให้ PTC สำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2555 ให้กบับริษัท
ได้ ช่วยให้บริษัทสำมำรถบริหำรสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท 
PTG ได้อย่ำงเหมำะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

2. บริษัท พีระมิด ออยล์  จ ำกัด 
(“PMO”) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
- บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้แก่ PMO 
เป็นครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรอง
ภำยในกลุ่มบริษัท 

- นอกจำกนี ้บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
เคร่ืองยนต์ให้กับ PMO ส ำหรับค้ำส่งให้กับ
ลกูค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

168.13 71.35 - กำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ PMO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครัง้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงบำงส่วนท่ีส ำรองไว้ในคลังน ำ้มัน
ให้กับ PMO เน่ืองจำก PMO มีควำมจ ำเป็นต้องสัง่ซือ้น ำ้มันเร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มัน
ส ำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัว่ไป  

- กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ให้กบั PMO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์โดย
ก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลกูค้ำทัว่ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้คำ่ขนส่ง 
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก PMO โดยเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในแต่ละครัง้ท่ีบริษัทขนส่งน ำ้มัน
ให้กบั PMO 

31.34 61.06 - บริษัทเป็นผู้ลงทนุและบริหำรจดักำรรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้หมดท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก PMO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็นอตัรำท่ีอ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทัว่ไปท่ีใช้บริกำร โดย
คำ่บริกำรจะขึน้อยู่กบัระยะทำงในกำรขนส่งในแตล่ะครัง้ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับ

ฝำกและบริหำรจดักำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีส ำรอง
ไว้ในคลังน ำ้มันจำก PMO ตำมสัญญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหวำ่งบริษัทกบั PMO 

9.13 12.66 - บริษัทเป็นผู้ ลงทุนและบริหำรจัดกำรคลังน ำ้มันทัง้หมดส ำหรับกลุ่มบริษัท PTG 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคลงัน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและเหมำะสม  บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในคลงัน ำ้มนัของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จดัหำน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ PMO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทนุกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึน้อยู่
กบัปริมำณน ำ้มนัท่ีรับจ่ำยและฝำกเก็บในคลงัน ำ้มนัของบริษัทในแต่ละเดือน  และ
เป็นไปตำมเง่ือนไขและอตัรำคำ่บริกำรท่ีตกลงไว้ในสญัญำ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

เน่ืองจำกอตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นอตัรำท่ีเหมำะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- PMO มีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั

เชือ้เพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ และ
บริกำรตำ่งๆ จำกบริษัท 

- 20.21 - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยเช่ือตำมท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กับ PMO ทัง้นี ้
บริษัทก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) เท่ำกบั 30 วนั อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทตกลงให้ PMO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป โดยขึน้อยู่กบั
สภำพคล่องของ PMO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 
- บริษัทรับผิดชอบผลขำดทุนท่ีเกิดจำกผลต่ำง

ปริมำณน ำ้มนัท่ีรับฝำกให้กบั PMO 

- 0.56 - ในกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบับริษัทย่อย น ำ้มนัท่ีรับฝำกจะอ้ำงอิงจำกปริมำณ
น ำ้มนัท่ี ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส (“ปริมำณน ำ้มัน
อ้ำงอิง”) เช่นเดียวกบักำรซือ้น ำ้มันจำกโรงกลัน่น ำ้มันท่ีค ำนวณจำกปริมำณน ำ้มัน
อ้ำงอิง 

- ในกรณีท่ี บริษัทย่อยฝำกน ำ้มันเชือ้เพลิงไว้ในถังน ำ้มันเพียงรำยเดียว (ไม่ได้ฝำก
น ำ้มนัเชือ้เพลิงรวมกบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยอ่ืน) บริษัทจะรับผิดชอบผลขำดทนุ
จำกกำรตรวจวดัน ำ้มนัท่ีเกิดขึน้ หำกปริมำณน ำ้มนัคงเหลือท่ีวดัได้ เม่ือค ำนวณเป็น
ปริมำณน ำ้มนัอ้ำงอิง (ปริมำณน ำ้มนัท่ี ณ  อณุหภมูิ 86 องศำฟำเรนไฮต์) เหลือน้อย
กวำ่ปริมำณน ำ้มนัคงเหลือทำงบญัชี 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นเง่ือนไขทำงกำรตลำดทัว่ไป ท่ีผู้ รับฝำกจะตกลงช ำระเงินให้กับผู้ฝำก
น ำ้มนั หำกเกิดควำมสญูเสียจำกกำรตรวจวดัน ำ้มนัดงักล่ำวเกินกว่ำค่ำท่ีตกลงไว้ใน
สญัญำ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- บริษัทมีภำระหนีท่ี้เกิดจำกกำรรับผิดชอบผล

ขำดทุนท่ีเกิดจำกผลต่ำงปริมำณน ำ้มันท่ีรับ
ฝำกให้กบั PMO 

- บริษัทยังมีภำระหนีบ้ำงส่วนท่ีเกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยคืนจำก PMO 

- 0.59 - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรซือ้สินค้ำส่งเสริมกำรขำย และกำรรับผิดชอบผล
ขำดทนุท่ีเกิดจำผลต่ำงปริมำณน ำ้มนัท่ีรับฝำกให้กบั PMO บริษัทจะพิจำรณำช ำระ
หนีด้งักล่ำว โดยขึน้อยู่กบัสภำพคล่องของ PMO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o ใหกู้้เพ่ิมระหว่างปี 
o รับช าระคืนระหว่างปี 

15.30 
- 

15.30 
- 

- 
15.30 
51.90 

(67.10) 

- กำรให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของ PMO ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย 
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบีย้จำก PMO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
PMO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผลและ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ PMO รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

ดอกเบีย้รับ 0.15 0.13 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 0.10 0.03 
- บริษัทให้ PMO กู้ ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนของ PMO ณ 
ขณะนัน้ ทัง้นี ้บริษัทคิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan 
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 ต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำ 
- บริษัทซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก PMO เป็นครัง้
ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรองภำยในกลุ่ม

34.29 - - แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ PMO ในบำงครัง้ตำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรอง บริษัทก็สำมำรถซือ้
น ำ้มนัเชือ้เพลิงจำก PMO ได้จำกเหตกุำรณ์ในลกัษณะเดียวกนั คือ บริษัทต้องกำร
สั่งซื อ้น ำ้มันเ ร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

บริษัท เช่นเดียวกัน หรือ PMO ต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรองให้อยู่ในระดับท่ี
เหมำะสมจึงจ ำหน่ำยน ำ้มันออกมำให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้PMO จ ำหน่ำย
น ำ้มนัเชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบัท่ีจ ำหน่ำยให้กบั
กำรค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอ่ืน  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 
 

 ต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำส่งเสริมกำรขำย 
- บริษัทซือ้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยคืนจำก PMO 

เน่ืองจำกสินค้ำส่งเสริมกำรขำยดงักล่ำว PMO 
มีมำกเกินควำมต้องกำร 

0.44 0.02 - โดยทัว่ไปบริษัทเป็นผู้สั่งซือ้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยและจ ำหน่ำยให้กับบริษัทย่อย  
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีบริษัทย่อยซือ้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยมำกเกินควำมจ ำเป็น 
บริษัทจะซือ้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยดงักล่ำวคืนจำกบริษัทย่อย และน ำมำจ ำหน่ำย
ให้กับบริษัทย่อยอ่ืนท่ีจ ำเป็นต้องใช้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยนัน้แทน ทัง้นี ้บริษัท
ก ำหนดให้รำคำซือ้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยคืนเท่ำกับรำคำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำ
ส่งเสริมกำรขำยนัน้ให้กบั PMO 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o กู้เพ่ิมระหว่างปี 
o ช าระคืนระหว่างปี 

- 
43.49 

901.32 
(944.81) 

60.60 
- 

607.20 
(546.60) 

- กำรกู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท  PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม

ดอกเบีย้จ่ำย 1.23 0.91 
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ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 5.56 0.08 ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่ม PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืมเงินจำก
สถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำช ำระเงินค่ำดอกเบีย้ให้กับ PMO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
PMO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผลและ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 
 

- บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้จำก PMO ตำมควำม
จ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
โดย PMO คิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับอัตรำ
ดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan Rate: 
MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 เงินปันผลรับ 
- PMO จ่ำยเงินปันผลให้กบับริษัท 

24.99 11.50 - เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทนุอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจงึก ำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจบุนัและกำรลงทนุเพ่ือขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

3. บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ำกัด 
(“APO”) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
- บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้แก่ APO เป็น
ครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท 

- นอกจำกนี ้บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
เคร่ืองยนต์ให้กับ APO ส ำหรับค้ำส่งให้กับ

22.04 101.74 - กำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ APO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครัง้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงบำงส่วนท่ีส ำรองไว้ในคลังน ำ้มัน
ให้กบั APO เน่ืองจำก APO มีควำมจ ำเป็นต้องสั่งซือ้น ำ้มันเร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มัน
ส ำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัว่ไป  
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ลกูค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง - กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ให้กบั APO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์โดย
ก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลกูค้ำทัว่ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้คำ่ขนส่ง 
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก APO โดยเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในแต่ละครัง้ท่ีบริษัทขนส่งน ำ้มัน
ให้กบั APO 

2.49 32.29 - บริษัทเป็นผู้ลงทนุและบริหำรจดักำรรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้หมดท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก APO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำท่ีอ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทัว่ไปท่ีใช้บริกำร โดย
คำ่บริกำรจะขึน้อยู่กบัระยะทำงในกำรขนส่งในแตล่ะครัง้ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบัรับฝำก

และบริหำรจดักำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ส ำรองไว้ใน
คลังน ำ้มันจำก APO ตำมสัญญำกำร

7.63 12.72 - บริษัทเป็นผู้ ลงทุนและบริหำรจัดกำรคลังน ำ้มันทัง้หมดส ำหรับกลุ่มบริษัท PTG 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคลงัน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและเหมำะสม  บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน ำ้มันเชือ้เพลิงในคลงัน ำ้มนัของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ APO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
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ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหวำ่งบริษัทกบั APO 

จำกต้นทนุกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึน้อยู่
กบัปริมำณน ำ้มนัท่ีรับจ่ำยและฝำกเก็บในคลงัน ำ้มนัของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเง่ือนไขและอตัรำคำ่บริกำรท่ีตกลงไว้ในสญัญำ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกอัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นอัตรำท่ีเหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- APO มีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั

เชือ้เพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ และ
บริกำรตำ่งๆ จำกบริษัท 

- 30.83 - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยเช่ือตำมท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กับ APO ทัง้นี ้
ปัจจุบนับริษัทก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) เท่ำกบั 30 วนั อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทตกลงให้ APO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป โดย
ขึน้อยู่กบัสภำพคล่องของ APO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o ใหกู้้เพ่ิมระหว่างปี 
o รับช าระคืนระหว่างปี 

4.50 
- 

4.50 
- 

- 
4.50 

370.10 
(374.60) 

- กำรให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของ APO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบีย้จำก APO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
APO เป็นหลกั 

ดอกเบีย้รับ 0.001 0.49 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 0.001 0.03 
- บริษัทให้ APO กู้ ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนของ APO ณ 
ขณะนัน้ ทัง้นี ้บริษัทคิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับ
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อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan 
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผลและ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ APO รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

 ต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำ 
- บริษัทซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก APO เป็นครัง้
ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท 

11.71 30.70 - แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ APO ในบำงครัง้ตำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรอง บริษัทก็สำมำรถซือ้
น ำ้มนัเชือ้เพลิงจำก APO ได้จำกเหตกุำรณ์ในลกัษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้องกำร
สั่งซื อ้น ำ้มันเ ร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง
เช่นเดียวกัน หรือ APO ต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรองให้อยู่ในระดับท่ี
เหมำะสมจึงจ ำหน่ำยน ำ้มันออกมำให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้APO จ ำหน่ำย
น ำ้มนัเชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบัท่ีจ ำหน่ำยให้กบั
กำรค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอ่ืน  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o กู้เพ่ิมระหว่างปี 
o ช าระคืนระหว่างปี 

- 
54.27 

838.10 
(892.37) 

42.70 
- 

420.20 
(377.50) 

- กำรกู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำช ำระเงินค่ำดอกเบีย้ให้กับ APO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 

ดอกเบีย้จ่ำย 2.93 1.31 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 0.20 0.14 

- บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้จำก APO ตำมควำม
จ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
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โดย APO คิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับอัตรำ
ดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan Rate: 
MLR) บวกร้อยละ 2 

APO เป็นหลกั 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 
 

 เงินปันผลรับ 
- APO จ่ำยเงินปันผลให้กบับริษัท 

44.99 7.00 - เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทนุอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจงึก ำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจบุนัและกำรลงทนุเพ่ือขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

4. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ำกัด 
(“EPO”) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
- บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้แก่ EPO เป็น
ครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท 

- นอกจำกนี ้บริษัทค้ำส่งผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
เคร่ืองยนต์ให้กับ EPO ส ำหรับค้ำส่งให้กับ
ลกูค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

54.28 - - กำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ EPO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครัง้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงบำงส่วนท่ีส ำรองไว้ในคลังน ำ้มัน
ให้กับ EPO เน่ืองจำก EPO มีควำมจ ำเป็นต้องสั่งซือ้น ำ้มนัเร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มัน
ส ำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัว่ไป  

- กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ให้กบั EPO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์โดย
ก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลกูค้ำทัว่ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
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เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้คำ่ขนส่ง 
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก EPO โดยเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในแต่ละครัง้ท่ีบริษัทขนส่งน ำ้มัน
ให้กบั EPO 

4.55 1.85 - บริษัทเป็นผู้ลงทนุและบริหำรจดักำรรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้หมดท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก EPO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำท่ีอ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทัว่ไปท่ีใช้บริกำร โดย
คำ่บริกำรจะขึน้อยู่กบัระยะทำงในกำรขนส่งในแตล่ะครัง้ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับ

ฝำกและบริหำรจดักำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีส ำรอง
ไว้ในคลังน ำ้มันจำก EPO ตำมสัญญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหวำ่งบริษัทกบั EPO 

7.45 9.05 - บริษัทเป็นผู้ ลงทุนและบริหำรจัดกำรคลังน ำ้มันทัง้หมดส ำหรับกลุ่มบริษัท PTG 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคลงัน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและเหมำะสม  บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในคลงัน ำ้มนัของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ EPO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทนุกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึน้อยู่
กบัปริมำณน ำ้มนัท่ีรับจ่ำยและฝำกเก็บในคลงัน ำ้มนัของบริษัทในแต่ละเดือน  และ
เป็นไปตำมเง่ือนไขและอตัรำคำ่บริกำรท่ีตกลงไว้ในสญัญำ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
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เน่ืองจำกอัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นอัตรำท่ีเหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- EPO มีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั

เชือ้เพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ และ
บริกำรตำ่งๆ จำกบริษัท 

1.11 - - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยเช่ือตำมท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กับ EPO ทัง้นี ้
บริษัทก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) เท่ำกบั 30 วนั อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทตกลงให้ EPO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป โดยขึน้อยู่กบั
สภำพคล่องของ EPO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o ใหกู้้เพ่ิมระหว่างปี 
o รับช าระคืนระหว่างปี 

- 
- 

747.58 
(747.58) 

- 
- 

196.59 
(196.59) 

- กำรให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของ EPO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบีย้จำก EPO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
EPO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ EPO รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

ดอกเบีย้รับ 0.09 0.68 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ 0.01 - 
- บริษัทให้ EPO กู้ ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนของ EPO ณ 
ขณะนัน้ ทัง้นี ้บริษัทคิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan 
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 ต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำ 
- บริษัทซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก EPO เป็นครัง้

40.02 4.08 - แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ EPO ในบำงครัง้ตำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรอง บริษัทก็สำมำรถซือ้
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท 

น ำ้มนัเชือ้เพลิงจำก EPO ได้จำกเหตกุำรณ์ในลกัษณะเดียวกนั คือ บริษัทต้องกำร
สั่งซื อ้น ำ้มันเ ร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง
เช่นเดียวกัน หรือ EPO ต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรองให้อยู่ในระดับท่ี
เหมำะสมจึงจ ำหน่ำยน ำ้มันออกมำให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้EPO จ ำหน่ำย
น ำ้มนัเชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบัท่ีจ ำหน่ำยให้กบั
กำรค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอ่ืน  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o กู้เพ่ิมระหว่างปี 
o ช าระคืนระหว่างปี 

86.47 
- 

1,474.23 
(1,387.76) 

4.65 
86.47 

976.92 
(1,059.74) 

- กำรกู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำช ำระเงินค่ำดอกเบีย้ให้กับ EPO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
EPO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 
 

ดอกเบีย้จ่ำย 1.43 1.55 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 1.43 0.02 

- บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้จำก EPO ตำมควำม
จ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
โดย EPO คิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับอัตรำ
ดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan Rate: 
MLR) บวกร้อยละ 2 
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 เงินปันผลรับ 
- EPO จ่ำยเงินปันผลให้กบับริษัท 

- 64.98 - เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทนุอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจงึก ำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจบุนัและกำรลงทนุเพ่ือขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

5. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ำกดั 
(“EVO”) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
- บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้แก่ EVO เป็น
ครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท 

- นอกจำกนี ้บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
เคร่ืองยนต์ให้กับ EVO ส ำหรับค้ำส่งให้กับ
ลกูค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

132.80 305.76 - กำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ EVO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครัง้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงบำงส่วนท่ีส ำรองไว้ในคลังน ำ้มัน
ให้กับ EVO เน่ืองจำก EVO มีควำมจ ำเป็นต้องสั่งซือ้น ำ้มนัเร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มัน
ส ำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัว่ไป  

- กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ให้กบั EVO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์โดย
ก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลกูค้ำทัว่ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 
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 รำยได้คำ่ขนส่ง 
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก EVO โดยเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในแต่ละครัง้ท่ีบริษัทขนส่งน ำ้มัน
ให้กบั EVO 

41.28 57.68 - บริษัทเป็นผู้ลงทนุและบริหำรจดักำรรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้หมดท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก EVO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำท่ีอ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทัว่ไปท่ีใช้บริกำร โดย
คำ่บริกำรจะขึน้อยู่กบัระยะทำงในกำรขนส่งในแตล่ะครัง้ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับ

ฝำกและบริหำรจดักำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีส ำรอง
ไว้ในคลังน ำ้มันจำก EVO ตำมสัญญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหวำ่งบริษัทกบั EVO 

5.80 13.37 - บริษัทเป็นผู้ ลงทุนและบริหำรจัดกำรคลังน ำ้มันทัง้หมดส ำหรับกลุ่มบริษัท PTG 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคลงัน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและเหมำะสม  บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในคลงัน ำ้มนัของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ EVO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทนุกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึน้อยู่
กบัปริมำณน ำ้มนัท่ีรับจ่ำยและฝำกเก็บในคลงัน ำ้มนัของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเง่ือนไขและอตัรำคำ่บริกำรท่ีตกลงไว้ในสญัญำ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกอัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นอัตรำท่ีเหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

 คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 
- บริษัทรับผิดชอบผลขำดทุนท่ีเกิดจำกผลต่ำง

ปริมำณน ำ้มนัท่ีรับฝำกให้กบั EVO 

- 0.78 - ในกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบับริษัทย่อย น ำ้มนัท่ีรับฝำกจะอ้ำงอิงจำกปริมำณ
น ำ้มนัท่ี ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส (“ปริมำณน ำ้มัน
อ้ำงอิง”) เช่นเดียวกบักำรซือ้น ำ้มันจำกโรงกลัน่น ำ้มันท่ีค ำนวณจำกปริมำณน ำ้มัน
อ้ำงอิง 

- ในกรณีท่ี บริษัทย่อยฝำกน ำ้มันเชือ้เพลิงไว้ในถังน ำ้มันเพียงรำยเดียว (ไม่ได้ฝำก
น ำ้มนัเชือ้เพลิงรวมกบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยอ่ืน) บริษัทจะรับผิดชอบผลขำดทนุ
จำกกำรตรวจวดัน ำ้มนัท่ีเกิดขึน้ หำกปริมำณน ำ้มนัคงเหลือท่ีวดัได้ เม่ือค ำนวณเป็น
ปริมำณน ำ้มนัอ้ำงอิง (ปริมำณน ำ้มนัท่ี ณ  อณุหภมูิ 86 องศำฟำเรนไฮต์) เหลือน้อย
กวำ่ปริมำณน ำ้มนัคงเหลือทำงบญัชี 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นเง่ือนไขทำงกำรตลำดทัว่ไป ท่ีผู้ รับฝำกจะตกลงช ำระเงินให้กับผู้ฝำก
น ำ้มนั หำกเกิดควำมสญูเสียจำกกำรตรวจวดัน ำ้มนัดงักล่ำวเกินกว่ำค่ำท่ีตกลงไว้ใน
สญัญำ 

 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- EVO มีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั

เชือ้เพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ และ
บริกำรตำ่งๆ จำกบริษัท 

37.36 41.33 - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยเช่ือตำมท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กับ EVO ทัง้นี ้
บริษัทก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) เท่ำกบั 30 วนั อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทตกลงให้ EVO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป โดยขึน้อยู่กบั
สภำพคล่องของ EVO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 

- 
- 

- 
- 

- กำรให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียน
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

o ใหกู้้เพ่ิมระหว่างปี 
o รับช าระคืนระหว่างปี 

214.45 
(214.45) 

948.40 
(948.40) 

ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของ EVO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบีย้จำก EVO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
EVO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ EVO รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

ดอกเบีย้รับ 0.22 1.21 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ - 0.0004 
- บริษัทให้ EVO กู้ ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนของ EVO ณ 
ขณะนัน้ ทัง้นี ้บริษัทคิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan 
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 ต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำ 
- บริษัทซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก EVO เป็นครัง้
ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท 

3.96 12.92 - แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ EVO ในบำงครัง้ตำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรอง บริษัทก็สำมำรถซือ้
น ำ้มนัเชือ้เพลิงจำก EVO ได้จำกเหตกุำรณ์ในลกัษณะเดียวกนั คือ บริษัทต้องกำร
สั่งซื อ้น ำ้มันเ ร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง
เช่นเดียวกัน หรือ EVO ต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรองให้อยู่ในระดับท่ี
เหมำะสมจึงจ ำหน่ำยน ำ้มันออกมำให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้EVO จ ำหน่ำย
น ำ้มนัเชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบัท่ีจ ำหน่ำยให้กบั
กำรค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอ่ืน  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- บริษัทมีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั

เชือ้เพลิงจำก EVO 

0.01 0.35 - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยเช่ือตำมท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กบั EVO ทัง้นี ้EVO 
ก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) เท่ำกบั 30 วนั อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
อำจขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป โดยขึน้อยู่กบัสภำพคล่องของ EVO เป็น
หลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o กู้เพ่ิมระหว่างปี 
o ช าระคืนระหว่างปี 

283.65 
- 

834.75 
(551.10) 

116.65 
283.65 
894.86 

(1,061.86) 

- กำรกู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท  PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำช ำระเงินค่ำดอกเบีย้ให้กับ EVO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
EVO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

ดอกเบีย้จ่ำย 1.27 3.84 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 1.27 0.40 
- บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้จำก EVO ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
โดย EVO คิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับอัตรำ
ดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan Rate: 
MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 เงินปันผลรับ 
- EVO จ่ำยเงินปันผลให้กบับริษัท 

- 66.98 - เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทนุอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจงึก ำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจบุนัและกำรลงทนุเพ่ือขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

6. บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ำกัด 
(“ADO”) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
- บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้แก่ ADO 
เป็นครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มันส ำรอง
ภำยในกลุ่มบริษัท 

- นอกจำกนี ้บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
เคร่ืองยนต์ให้กับ ADO ส ำหรับค้ำส่งให้กับ
ลกูค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

- 5.06 - กำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ ADO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครัง้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงบำงส่วนท่ีส ำรองไว้ในคลังน ำ้มัน
ให้กับ ADO เน่ืองจำก ADO มีควำมจ ำเป็นต้องสัง่ซือ้น ำ้มนัเร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มัน
ส ำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัว่ไป  

- กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ให้กบั ADO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์โดย
ก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลกูค้ำทัว่ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้คำ่ขนส่ง 
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก ADO โดยเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในแต่ละครัง้ท่ีบริษัทขนส่งน ำ้มัน
ให้กบั ADO 

- 1.12 - บริษัทเป็นผู้ลงทนุและบริหำรจดักำรรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้หมดท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก ADO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำท่ีอ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทัว่ไปท่ีใช้บริกำร โดย
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คำ่บริกำรจะขึน้อยู่กบัระยะทำงในกำรขนส่งในแตล่ะครัง้ 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีมีควำมสมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับ

ฝำกและบริหำรจดักำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีส ำรอง
ไว้ในคลังน ำ้มันจำก ADO ตำมสัญญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหวำ่งบริษัทกบั EVO 

- 8.36 - บริษัทเป็นผู้ ลงทุนและบริหำรจัดกำรคลังน ำ้มันทัง้หมดส ำหรับกลุ่มบริษัท PTG 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคลงัน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในคลงัน ำ้มนัของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ ADO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทนุกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึน้อยู่
กบัปริมำณน ำ้มนัท่ีรับจ่ำยและฝำกเก็บในคลงัน ำ้มนัของบริษัทในแต่ละเดือน  และ
เป็นไปตำมเง่ือนไขและอตัรำคำ่บริกำรท่ีตกลงไว้ในสญัญำ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกอัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นอัตรำท่ีเหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o ใหกู้้เพ่ิมระหว่างปี 
o รับช าระคืนระหว่างปี 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

357.60 
(357.60) 

- กำรให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของ ADO ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินดอกเบีย้รับ - 0.54 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ - - 
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- บริษัทให้ ADO กู้ ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม
จ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนของ ADO ณ 
ขณะนัน้ ทัง้นี ้บริษัทคิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan 
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2 

  ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบีย้จำก ADO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
ADO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ ADO รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 
 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o กู้เพ่ิมระหว่างปี 
o ช าระคืนระหว่างปี 

- 
- 
- 
- 

25.30 
- 

786.70 
(761.40) 

- กำรกู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท  ADO โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำช ำระเงินค่ำดอกเบีย้ให้กับ ADO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
ADO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

- ดอกเบีย้จ่ำย - 2.00 
- ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - 0.11 
- บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้จำก ADO ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
โดย ADO คิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับอัตรำ
ดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan Rate: 
MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 เงินปันผลรับ 
- ADO จ่ำยเงินปันผลให้กบับริษัท 

- 5.00 - เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทนุอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจงึก ำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน
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ปัจจบุนัและกำรลงทนุเพ่ือขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

7. บริษัท แอตลำส ออยล์ จ ำกัด 
(“ALO”) 

รำยได้จำกกำรขำย 
- บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้แก่ ALO เป็น
ครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท 

- นอกจำกนี ้บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
เคร่ืองยนต์ให้กับ ALO ส ำหรับค้ำส่งให้กับ
ลกูค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

- 53.67 - กำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ ALO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครัง้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงบำงส่วนท่ีส ำรองไว้ในคลังน ำ้มัน
ให้กับ ALO เน่ืองจำก ALO มีควำมจ ำเป็นต้องสั่งซือ้น ำ้มนัเร่งด่วนเพ่ือจ ำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน ำ้มัน
ส ำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงโดยก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัว่ไป  

- กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ให้กบั ALO เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์โดย
ก ำหนดรำคำขำยและเง่ือนไขกำรค้ำใกล้เคียงกบักำรค้ำส่งให้ลกูค้ำทัว่ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
PTG 

 รำยได้คำ่ขนส่ง 
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก ALO โดยเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในแต่ละครัง้ท่ีบริษัทขนส่งน ำ้มัน

- 2.66 - บริษัทเป็นผู้ลงทนุและบริหำรจดักำรรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้หมดท่ีจ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก ALO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำท่ีอ้ำงอิงจำก
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ปี 2554 ปี 2555 

ให้กบั ALO รำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทัว่ไปท่ีใช้บริกำร โดย
คำ่บริกำรจะขึน้อยู่กบัระยะทำงในกำรขนส่งในแตล่ะครัง้ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีสมเหตุสมผล เน่ืองจำก
เป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับ

ฝำกและบริหำรจดักำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีส ำรอง
ไว้ในคลังน ำ้มันจำก ALO ตำมสัญญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหวำ่งบริษัทกบั ALO 

- 8.01 - บริษัทเป็นผู้ ลงทุนและบริหำรจัดกำรคลังน ำ้มันทัง้หมดส ำหรับกลุ่มบริษัท PTG 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคลงัน ำ้มนัมีประสิทธิภำพและเหมำะสม  บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในคลงัน ำ้มนัของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ ALO ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทนุกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึน้อยู่
กบัปริมำณน ำ้มนัท่ีรับจ่ำยและฝำกเก็บในคลงัน ำ้มนัของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเง่ือนไขและอตัรำคำ่บริกำรท่ีตกลงไว้ในสญัญำ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกอัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นอัตรำท่ีเหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 

 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- ALO มีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั

เชือ้เพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ และ
บริกำรตำ่งๆ จำกบริษัท 

- 58.56 - ภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยเช่ือตำมท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กับ ALO ทัง้นี ้
บริษัทก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) เท่ำกบั 30 วนั อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทตกลงให้ ALO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป โดยขึน้อยู่กบั
สภำพคล่องของ ALO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG 
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 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o ใหกู้้เพ่ิมระหว่างปี 
o รับช าระคืนระหว่างปี 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

187.01 
(187.01) 

- กำรให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของ ALO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบีย้จำก ALO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
ALO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ ALO รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

ดอกเบีย้รับ - 0.09 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ - 0.002 
- บริษัทให้ ALO กู้ ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนของ ALO ณ 
ขณะนัน้ ทัง้นี ้บริษัทคิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan 
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2 

  

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
o ยอดยกมา 
o กู้เพ่ิมระหว่างปี 
o ช าระคืนระหว่างปี 

- 
- 
- 
- 

85.89 
- 

631.29 
(545.40) 

- กำรกู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่ำวเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ส ำหรับด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะช่วงเวลำ กำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท  ALO โดย
บริษัทก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหว่ำงกนัได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับกำรกู้ ยืม/ให้กู้ ยืมเงิน
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัท PTG กู้ ยืม
เงินจำกสถำบนักำรเงิน 

- ระยะเวลำช ำระเงินค่ำดอกเบีย้ให้กับ ALO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ 
ALO เป็นหลกั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ

- ดอกเบีย้จ่ำย - 1.45 
- ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - 0.15 

- บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้จำก ALO ตำมควำม
จ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
โดย ALO คิดอัตรำดอกเบีย้เท่ำกับอัตรำ
ดอกเบีย้ลูกค้ำชัน้ดี (Minimum Loan Rate: 
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MLR) บวกร้อยละ 2 จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษัท PTG 

8. บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม 
จ ำกดั (“P&C”) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
o จ าหน่ายโดยบริษทั 
o จ าหน่ายโดยบริษทัย่อย 

- บริษัทค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั P&C ซึง่เป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 

89.06 
20.75 
68.31 

80.09 
- 

80.09 

- กำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ P&C เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยบริษัทค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มัน
เชือ้เพลิงของบริษัทรำยหนึ่ง ตำมปริมำณกำรสั่งซือ้น ำ้มันจำก P&C ในแต่ละวัน 
ทัง้นี ้รำคำจ ำหน่ำยน ำ้มันและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำมสัญญำแต่งตัง้ตัวแทน
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีบริษัทตกลงร่วมกับ P&C บริษัทก ำหนดรำคำ
จ ำหน่ำยน ำ้มนัและเง่ือนไขกำรค้ำให้กับ P&C ภำยใต้หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัท
พิจำรณำและก ำหนดให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัรำยอ่ืน 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 

 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
o บริษทั 
o บริษทัย่อย 

- P&C มีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั
เชือ้เพลิงจำกบริษัท ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำร
ช ำระเงินท่ีบริษัทตกลงไว้กบั P&C 

1.31 
- 

1.31 

- 
- 
- 

- บริษัทก ำหนดวงเงินขำยเช่ือให้กบั P&C โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น ลกัษณะ
กำรประกอบธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำท่ีเป็นลูกค้ำของ
บริษัท ประวตักิำรช ำระเงิน โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระเงินเท่ำกบั 7 วนั ทัง้นี ้
ยอดลูกหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 1.31 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 และ 0.93 ล้ำนบำท ณ สิน้
เดือนกันยำยน 2555 เกิดจำกกำรขำยเช่ือน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับ P&C ภำยใน
ระยะเวลำกำรช ำระเงินท่ีบริษัทตกลงไว้กบั P&C  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้ P&C ช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีซือ้จำกบริษัท
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน ซึ่งเท่ำกับท่ี P&C ก ำหนดให้ บริษัทช ำระเงินค่ำน ำ้มัน
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เชือ้เพลิงที่ซือ้จำก P&C 

 ต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำ 
o ซ้ือโดยบริษทั 
o ซ้ือโดยบริษทัย่อย 

- บริษัทและบริษัทย่อยซือ้น ำ้มนัจำก P&C เพ่ือ
น ำมำจ ำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มัน PT 
ท่ี PTC ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มัน
ประเภท COCO) และจ ำหน่ำยให้กบัตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท ท่ีอยู่ในเขตภำคใต้
ตอนล่ำง 

432.02 
6.29 

425.73 

562.79 
2.70 

560.09 

- บริษัทจ ำเป็นต้องซือ้น ำ้มนัจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ส ำหรับจ ำหน่ำยให้กับ
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงท่ีอยู่ในเขตภำคใต้ตอนล่ำง (ตัง้แต่
จงัหวดันครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวดันรำธิวำส) เน่ืองจำกโรงกลั่นน ำ้มันไทยออยล์ 
ไม่มีคลังน ำ้มันหรือจุดกระจำยน ำ้มันในเขตภำคใต้ตอนล่ำงบริษัทจึงไม่สำมำรถ
สัง่ซือ้น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ได้ และกำรขนส่งน ำ้มนัจำกคลงัน ำ้มนัหรือ
จดุกระจำยน ำ้มนัอ่ืนของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มคำ่ 

- ทัง้นี ้รำคำจ ำหน่ำยน ำ้มันและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำมข้อตกลงว่ำด้วยกำรจดัหำ
น ำ้มันเชือ้เพลิงระหว่ำงท่ีบริษัทตกลงร่วมกับ P&C โดยรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มันและ
เง่ือนไขกำรค้ำท่ีบริษัทได้รับใกล้เคียงกบัรำคำขำยส่งของผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber 
รำยอ่ืนในพืน้ท่ีดงักล่ำว 

- เพ่ือประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ P&C กบั Jobber รำยอ่ืน
ในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำง บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำในพืน้ท่ีดังกล่ำวมีหน้ำท่ีส ำรวจ
และรำยงำนรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ Jobber รำยอ่ืนในพืน้ท่ีดงักล่ำวให้ผ่ำยจดัหำ
น ำ้มันในส ำนักงำนใหญ่รับทรำบในแต่ละวนั  โดยส่วนตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ี
รวบรวมข้อมลูกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัและรำคำเปรียบเทียบเพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำร 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย และมีรำคำและ
เง่ือนไขกำรท ำรำยกำรท่ีเหมำะสม 
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 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
o บริษทั 
o บริษทัย่อย 

- บริษัทมีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนั
เชือ้เพลิงจำก P&C ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำร
ช ำระเงินท่ีบริษัทตกลงไว้กบั P&C 

5.59 
- 

5.59 

7.15 
- 

7.15 

- บริษัทได้รับวงเงินขำยเช่ือจำก P&C ส ำหรับกำรซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงเพ่ือจ ำหน่ำยใน
เขตภำคใต้ตอนล่ำง โดย P&C ก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือ (Credit Term) ให้
เท่ำกับ 7 วนั ซึ่งเป็นไปตำมข้อตกลงว่ำด้วยกำรจัดหำน ำ้มันเชือ้เพลิงระหว่ำงท่ี
บริษัทตกลงร่วมกบั P&C 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป ทัง้นี ้P&C ก ำหนดให้ บริษัทช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีซือ้จำก P&C 
ภำยในระยะเวลำ 7 วนั ซึ่งเท่ำกับท่ีบริษัทก ำหนดให้ P&C ช ำระเงินค่ำน ำ้มัน
เชือ้เพลิงที่ซือ้จำกบริษัท 

9. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จ ำกัด 
(“KTP”) 

ต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำ 
o ซ้ือโดยบริษทั 
o ซ้ือโดยบริษทัย่อย 

- นอกจำกกำรซื อ้น ำ้มันเชือ้เพลิงจำก P&C 
บริษัทและบริษัทย่อยยงัซือ้น ำ้มนัจำก KTP ซึง่
เป็นบริษัทร่วมของ P&C เพ่ือน ำมำจ ำหน่ำย
ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มัน PT ท่ี  PTC 
ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท 
COCO) และจ ำหน่ำยให้กับตวัแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนัของบริษัท ท่ีอยู่ในเขตภำคใต้ตอนล่ำง 

11.74 
11.74 

- 
 

- 
- 
- 

- บริษัทจ ำเป็นต้องซือ้น ำ้มนัจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ส ำหรับจ ำหน่ำยให้กับ
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงท่ีอยู่ในเขตภำคใต้ตอนล่ำง (ตัง้แต่
จงัหวดันครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวดันรำธิวำส) เน่ืองจำกโรงกลั่นน ำ้มันไทยออยล์ 
ไม่มีคลังน ำ้มันหรือจุดกระจำยน ำ้มันในเขตภำคใต้ตอนล่ำงบริษัทจึงไม่สำมำรถ
สัง่ซือ้น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ได้ และกำรขนส่งน ำ้มนัจำกคลงัน ำ้มนัหรือ
จดุกระจำยน ำ้มนัอ่ืนของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มคำ่ 

- ทัง้นี ้รำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัและเง่ือนไขกำรค้ำมีลกัษณะเดียวกับท่ีบริษัทได้ตกลงไว้
กบั P&C (KTP เป็นบริษัทในกลุ่ม P&C) โดยรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัและเง่ือนไขกำรค้ำ
ท่ีบริษัทได้รับใกล้เคียงกับรำคำขำยส่งของผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยอ่ืนใน
พืน้ท่ีดงักล่ำว 

- เพ่ือประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ P&C (KTP เป็นบริษัทใน
กลุ่ม P&C) กบั Jobber รำยอ่ืนในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำง บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำใน
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พืน้ท่ีดงักล่ำวมีหน้ำท่ีส ำรวจและรำยงำนรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ Jobber รำยอ่ืน
ในพืน้ท่ีดงักล่ำวให้ผ่ำยจดัหำน ำ้มนัในส ำนกังำนใหญ่รับทรำบในแต่ละวนั  โดยส่วน
ตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีรวบรวมข้อมูลกำรสั่งซือ้น ำ้มันและรำคำเปรียบเทียบเพ่ือ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรท ำ
รำยกำร 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย และมีรำคำและ
เง่ือนไขกำรท ำรำยกำรท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้KTP ก ำหนดให้ บริษัทช ำระเงินค่ำน ำ้มัน
เชือ้เพลิงท่ีซือ้จำก KTP ภำยในระยะเวลำ 7 วนั ซึง่เท่ำกบัท่ีบริษัทก ำหนดให้ P&C 
(KTP เป็นบริษัทในกลุ่ม P&C) ช ำระเงินคำ่น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ซือ้จำกบริษัท 

10. บริษัท ภูบดินทร์  จ ำกัด 
(“ภบูดนิทร์”) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
o จ าหน่ายโดยบริษทั 
o จ าหน่ายโดยบริษทัย่อย 

- บริษัทและบริษัทย่อยค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง
ให้กบัภูบดินทร์ ซึง่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั
ของบริษัท 

214.54 
0.01 

214.53 

175.19 
175.19 

- 

- กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยบริษัทค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัภูบดินทร์ ซึง่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงของบริษัทรำยหนึ่ง ตำมปริมำณกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกภูบดินทร์ในแต่ละวนั 
ทัง้นี ้รำคำจ ำหน่ำยน ำ้มันและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำมสัญญำแต่งตัง้ตัวแทน
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีบริษัทตกลงร่วมกบัภูบดินทร์  บริษัทก ำหนดรำคำ
จ ำหน่ำยน ำ้มนัและเง่ือนไขกำรค้ำให้กบัภบูดนิทร์ภำยใต้หลกัเกณฑ์เดียวกบัท่ีบริษัท
พิจำรณำและก ำหนดให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัรำยอ่ืน 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 

- ทัง้นี ้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำขำยเช่ือให้กับตัวแทนจ ำหน่ำย
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น ำ้มันของบริษัทแต่ละรำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของ
บริษัท เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีบริษัทใช้ในกำรพิจำรณำและก ำหนดระยะเวลำขำยเช่ือท่ี
เหมำะสม ดังนัน้ หำกมีตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทรำยใดท่ีมีกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมท่ีต้องกำรระยะเวลำในกำรขำย
เช่ือนำนเช่นเดียวกับภูบดินทร์ และตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัรำยนัน้มีฐำนะกำรเงินท่ี
มัน่คงและมีควำมน่ำเช่ือถือเพียงพอท่ีบริษัทจะก ำหนดวงเงินขำยเ ช่ือให้ บริษัทจะ
ก ำหนดระยะเวลำขำยเช่ือให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันรำยนัน้นำนกว่ำตัวแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทรำยอ่ืนท่ีกลุ่มลกูค้ำส่วนใหญ่ช ำระเงินสด 

 รำยได้คำ่ขนส่ง 
o ขนส่งโดยบริษทั 
o ขนส่งโดยบริษทัย่อย 

- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น ำ้มันเชือ้เพลิงจำกภูบดินทร์ โดยเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในแต่ละครัง้ท่ีบริษัทขนส่งน ำ้มัน
ให้กบัภบูดนิทร์ 

0.69 
0.69 

- 

0.59 
0.59 

- 

- ในกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับภูบดินทร์ในแต่ละครัง้ บริษัทยังได้ให้บริกำร
ขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงกับภูบดินทร์  เน่ืองจำกภูบดินทร์ไม่มีรถบรรทุก
น ำ้มันเป็นของตนเอง จึงจ ำเป็นต้องว่ำจ้ำงให้บริษัทขนส่งน ำ้มันให้ ทัง้นี ้อัตรำ
คำ่บริกำรท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็นอตัรำท่ีอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกบั
ท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทัว่ไปท่ีใช้บริกำร โดยค่ำบริกำรจะขึน้อยู่กบัระยะทำงใน
กำรขนส่ง 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน 
- บริษัทได้รับค่ำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มันตำม

เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำสถำนีบริกำร
น ้ำ มั น ร ะ ห ว่ ำ ง บ ริ ษั ท กั บ ภู บ ดิ น ท ร์ 

0.72 0.72 - บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มันแห่งหนึ่งเพ่ือด ำเนินธุรกิจ โดย
ก ำหนดเง่ือนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท ซึง่ตำม
สัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มันและสัญญำแต่งตัง้ตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมระหวำ่งบริษัทกบัภูบดินทร์ก ำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงทกุ
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(รำยละเอียดเก่ียวกับสัญญำเช่ำสถำนีบริกำร
น ำ้มันระหว่ำงบริษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ใน
ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 5. เ ร่ืองสินทรัพย์ท่ีใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจ ในหวัข้อท่ี 5.2.2 เร่ืองสญัญำท่ี
ส ำคัญส ำหรับกำรเช่ำและให้เช่ำพืน้ท่ีเ พ่ือ
ด ำเนินธุรกิจ) 

เดือนไม่ต ่ำกว่ำท่ีระบุไว้ในสญัญำ ดงันัน้ นอกจำกค่ำเช่ำสถำนีบริกำรท่ีบริษัทได้รับ
ในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กับภูบดินทร์ในฐำนะ
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทรำยหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทพิจำรณำค่ำเช่ำโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะได้รับและควำมเส่ียงตำ่งๆ ท่ีมี โดยเปรียบเทียบระหว่ำงกำร
ท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มันเอง และกำรท่ีบริษัทให้บุคคลอ่ืนเช่ำเพ่ือ
ด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั 

- บริษัทมีควำมเห็นว่ำ  ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยในพืน้ท่ีดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมท่ีต้องกำรระยะเวลำในกำรขำยเช่ือค่อนข้ำงนำน หำก
บริษัทด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัในพืน้ท่ีดงักล่ำว บริษัทจ ำเป็นต้องใช้เงินทุน
หมนุเวียนมำกกวำ่กำรด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัในพืน้ท่ีอ่ืน นอกจำกนี ้บริษัท
ยังมีควำมเส่ียงจำกกำรติดตำมหนีจ้ำกลูกค้ำแต่ละรำย ในขณะท่ีกำรตกลงให้ภู
บดินทร์เช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มันดงักล่ำว โดยท่ีบริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัภูบดินทร์
จงึช่วยลดภำระในกำรตดิตำมหนีใ้ห้กบับริษัท 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท 

 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
o บริษทั 
o บริษทัย่อย 

- ภูบดินทร์มีภำระหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกกำรซือ้
น ำ้มันเชือ้เพลิงจำกบริษัทและบริษัทย่อย  ซึ่ง
เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีบริษัทตกลง

9.41 
0.37 
9.04 

- 
- 
- 

- บริษัทก ำหนดวงเงินขำยเช่ือให้กับภูบดินทร์  โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำท่ีเป็น
ลูกค้ำของบริษัท ประวตัิกำรช ำระเงิน โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระเงินเท่ำกับ 
30 วนั ในปี 2554 และเทำ่กบั 20 วนัในปี 2555 ทัง้นี ้ยอดลูกหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 9.41 
ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 และ 3.79 ล้ำนบำท ณ สิน้เดือนกนัยำยน 2555 เกิดจำก
กำรขำยเช่ือน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัภบูดนิทร์ภำยในระยะเวลำกำรช ำระเงินท่ีบริษัทตก
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ไว้กบัภบูดนิทร์ ลงไว้กบัภบูดนิทร์ 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป ทัง้นี ้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในพืน้ท่ีสถำนีบริกำรน ำ้มันท่ีภูบดินทร์เช่ำ
บริษัทเพ่ือด ำเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นผู้ ประกอบกำรอุตสำหกรรมท่ีต้องกำร
ระยะเวลำในกำรขำยเช่ือคอ่นข้ำงนำน แม้ว่ำบริษัทจะเป็นผู้ด ำเนินกำรสถำนีบริกำร
น ำ้มันในพืน้ท่ีดงักล่ำวเอง ก็จ ำเป็นต้องให้ระยะเวลำในกำรขำยเช่ือกบักลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยไม่น้อยกวำ่ท่ีบริษัทพิจำรณำก ำหนดให้ภบูดนิทร์ 

- ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำขำยเช่ือให้กับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของ
บริษัทแต่ละรำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท เป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีบริษัทใช้ในกำรพิจำรณำและก ำหนดระยะเวลำขำยเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดงันัน้ หำกมีตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทรำยใดท่ีมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส่วน
ใหญ่เป็นผู้ ประกอบกำรอุตสำหกรรมท่ีต้องกำรระยะเวลำในกำรขำยเ ช่ือนำน
เช่นเดียวกบัภบูดนิทร์ และตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัรำยนัน้มีฐำนะกำรเงินท่ีมัน่คงและ
มีควำมน่ำเช่ือถือเพียงพอท่ีบริษัทจะก ำหนดวงเงินขำยเช่ือให้ บริษัทก็จะก ำหนด
ระยะเวลำขำยเช่ือให้กับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันรำยนัน้นำนกว่ำตัวแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนัของบริษัทรำยอ่ืนท่ีกลุ่มลกูค้ำส่วนใหญ่ช ำระเงินสด 

11. บริษัท  แสนสรำญใจ จ ำกัด 
(“แสนสรำญใจ”) 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัฝึกอบรมพนกังำน 
o บริษทั 
o บริษัทย่อย 

- บริษัทช ำ ร ะค่ำ ท่ีพักอำศัย  อำหำร  และ

1.14 
0.33 
0.81 

1.46 
0.38 
1.08 

- เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ บริษัทจึง
ได้จัดฝึกอบรมพนักงำนทัง้พนักงำนใหม่และพนักงำนปัจจุบันให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบตังิำนและพฒันำทกัษะควำมรู้ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน โดย
บริษัทได้จดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมพนกังำนขึน้ภำยในคลงัน ำ้มนัหนองแค จงัหวดัสระบุรี 
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เคร่ืองดื่ม ให้กบัแสนสรำญใจ ส ำหรับพนกังำน
ของบริษัทท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

และจดัฝึกอบรมให้กบัพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
- บริษัทจ ำเป็นต้องจัดหำท่ีพักอำศยัส ำหรับพนักงำนท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละ
ครัง้ บริษัทจึงได้ส ำรองห้องพักภำยในรีสอร์ทของแสนส ำรำญใจ เน่ืองจำกท่ีพัก
ดงักล่ำวอยู่ไม่ไกลจำกสถำนท่ีฝึกอบรมของบริษัท ประกอบกบัอตัรำค่ำบริกำรอยู่ใน
อตัรำท่ีใกล้เคียงกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกบริษัทจ ำเป็นต้องจัดฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้พนักงำน
สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และรำยกำรดงักล่ำวเป็น
รำยกำรค้ำปกต ิและมีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำ
ทัว่ไป 

12. นำงสขุวสำ ภชูชัวนิชกลุ  กำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทย่อยจำกกรรมกำร 
- บริษัทได้ซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท แอตลำส 

ออยล์ จ ำกัด (“ALO”) และบริษัท แอนดีส 
ออยล์ จ ำกดั (“ADO”) ในปี 2554 และซือ้หุ้น
สำมัญของบริษัท กำแฟพันธุ์ ไทย จ ำกัด 
(“กำแฟพนัธุ์ไทย”) ในปี 2555 จำกนำงสุขวสำ 
ภูชัชวนิชกุล ท ำให้ภำยหลังกำรท ำธุรกรรม
ดงักล่ำว ALO ADO และกำแฟพนัธุ์ไทย มี
สถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.97 ร้อยละ 99.97 และร้อยละ 
99.99 ตำมล ำดบั 

2.00 5.00 - บริษัทมีควำมประสงค์ในกำรจัดตัง้บริษัทย่อยเพ่ือด ำเนินธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเพิ่มเติม 
จึงได้มอบหมำยให้นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล เป็นผู้ด ำเนินกำรจดัตัง้บริษัท แอตลำส 
ออยล์ จ ำกดั (“ALO”) และบริษัท แอนดีส ออยล์ จ ำกัด (“ADO”) ขึน้เม่ือวนัท่ี 23 
พฤศจิกำยน 2554 ซึ่งทัง้ ALO และ ADO มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้ว 1.00 
ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 
บำท ทัง้นี ้นำงสุขวสำ ภูชชัวนิชกุล ถือหุ้นจ ำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้ว 

- นอกจำกนี ้บริษัทยังมอบหมำยให้นำงสุขวสำ ภูชชัวนิชกุล เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดตัง้
บริษัท กำแฟพันธุ์ไทย (“กำแฟพันธุ์ไทย”) เพ่ือด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยกำแฟภำยใน
สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT โดยจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2555 และมีทนุจดทะเบียน
ท่ีเรียกช ำระแล้ว 5.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มูล
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

คำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ทัง้นี ้นำงสุขวสำ ภูชชัวนิชกุล ถือหุ้นจ ำนวน 49,998 หุ้น 
คดิเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้ว 

- ภำยหลงักำรจดัตัง้บริษัท บริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญัของ ALO จ ำนวน 9,997 หุ้น หุ้น
สำมัญของ ADO จ ำนวน 9,997 หุ้น และหุ้นสำมัญของกำแฟพันธุไทย จ ำนวน 
49,997 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำททัง้สำมบริษัท ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ 
ส่งผลให้ภำยหลงักำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว ทัง้ ALO ADO และกำแฟพนัธุ์ไทย มี
ฐำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ร้อยละ 99.97 และ
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้ว ตำมล ำดบั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเหน็วำ่รำยกำรดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมและเป็นไป
ตำมวตัถปุระสงค์ในกำรจดัตัง้บริษัทย่อยของบริษัท 

13. นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร  
 
 

ค ำ้ประกนัเงินกู้ ยืมของบริษัทกบัสถำบนักำรเงิน 2 
แหง่ ดงันี ้
- วงเงินกู้ ยืมระยะยำว 
- วงเงินค ำ้ประกนักำรซือ้สินค้ำ (L/G) 
- วงเงินลีสซิง่ และเช่ำซือ้ 

 
 

400 
1,200 

120 

 
 

400 
1,200 

120 

- รำยกำรดงักล่ำวเป็นเง่ือนไขปกติในกำรให้กู้ ยืมของสถำบนักำรเงินท่ีจะให้กรรมกำร
ค ำ้ประกนัเพิ่มเตมิจำกสินทรัพย์อ่ืนของบริษัท 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้ำนกำรค ำ้ประกนัจำกกรรมกำร ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัท
ไม่ได้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำ้ประกนัดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมสถำบนักำรเงินดงักล่ำว
ได้แจ้งในเบือ้งต้นว่ำจะพิจำรณำปลดกำรค ำ้ประกนัของกรรมกำร เม่ือบริษัทได้เข้ำ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

14. นำยรังสรรค์ พวงปรำง  
 
 

ค ำ้ประกนัเงินกู้ ยืมของบริษัทกบัสถำบนักำรเงิน 1 
แหง่ ดงันี ้
- วงเงินกู้ ยืมระยะยำว 
- วงเงินค ำ้ประกนักำรซือ้สินค้ำ (L/G) 

 
 

400 
1,200 

 
 

400 
1,200 

- รำยกำรดงักล่ำวเป็นเง่ือนไขปกติในกำรให้กู้ ยืมของสถำบนักำรเงินท่ีจะให้กรรมกำร
ค ำ้ประกนัเพิ่มเตมิจำกสินทรัพย์อ่ืนของบริษัท 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้ำนกำรค ำ้ประกนัจำกกรรมกำร ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัท
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
ปี 2554 ปี 2555 

ไม่ได้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำ้ประกนัดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมสถำบนักำรเงินดงักล่ำว
ได้แจ้งในเบือ้งต้นว่ำจะพิจำรณำปลดกำรค ำ้ประกนัของกรรมกำร เม่ือบริษัทได้เข้ำ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 
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11.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 
ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2555 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2555 ก ำหนดให้ ในกรณีที่บริษัท

ท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งและบุคคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่พิจำรณำและให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำร ตลอดจนควำมเหมำะสมด้ำนรำคำและเง่ือนไข
กำรค้ำของรำยกำร ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีจะไมส่ำมำรถเข้ำร่วมในกำรพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยอำจมีกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั เช่น ธุรกรรมประเภทซือ้ หรือจ ำหนำ่ยสนิค้ำ และ/หรือรับหรือให้บริกำร และ/หรือกำรเข้ำท ำธุรกรรม
ใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจปกติ กบักรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือบคุคลที่เก่ียวข้องในอนำคต ที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทดงักลำ่วจึงได้อนมุตัิในหลกักำรโดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุตัิกำรท ำ
ธุรกรรมดงักลำ่วได้ หำกพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ธุรกรรมดงักลำ่วมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์
เดียวกนั ด้วยอ ำนำจตอ่รองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง แล้วแตก่รณี หรือ 

2.  (ก) เป็นธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซือ้หรือจ ำหน่ำยสินค้ำ หรือรับหรือให้บริกำรกบัคู่ค้ำรำยอื่น
นอกเหนือจำกกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง หรือมีผู้ซือ้หรือผู้ขำย หรือผู้ รับหรือผู้
ให้บริกำรในตลำดหลำยรำย โดยสินค้ำหรือบริกำรดงักลำ่วต้องมีลกัษณะและรำคำที่เป็นมำตรฐำนชดัเจน 
หรือบริษัทสำมำรถหำข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะและรำคำมำตรฐำนในตลำด เพื่อมำเปรียบเทียบกบัธุรกรรมที่
ท ำกบักรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง และ 

2. (ข) เป็นธุรกรรมที่มีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำ หรือข้อตกลงอื่นๆ มีลกัษณะเดียวกนักบัธุรกรรมที่บริษัท และ/
หรือบริษัทยอ่ยท ำกบัคูค้่ำรำยอื่น 

 
ทัง้นี ้บริษัทจะจัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส 
 

11.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต จะต้องมีกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมกำรของบริษัทเก่ียวกบัเหตผุลในกำรเข้ำท ำรำยกำร กำรตรวจสอบรำคำและเง่ือนไขตำ่งๆ ของรำยกำรวำ่ เป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมกำร
บริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ 
ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง รวม
ตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ กำรได้มำหรือ
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จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดย
สมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแหง่ประเทศไทย 

 
ทัง้นี ้หำกมีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อย เกิดขึน้กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพิจำรณำดเูง่ือนไขต่ำงๆ ให้
เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติในตลำด และมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึน้กับบุคคลภำยนอก ในกรณีที่
กรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น ตำมแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยที่เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั โดยหำกบริษัทต้องกำรซือ้สนิค้ำและ/หรือรับบริกำร

จำกผู้จ ำหนำ่ยสนิค้ำและ/หรือผู้ให้บริกำรท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว เจ้ำหน้ำที่ผู้มี
หน้ำที่เก่ียวข้องจะต้องด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบ รำคำ เง่ือนไขทำงกำรค้ำ และเง่ือนไขต่ำงๆ ของผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ
และ/หรือผู้ให้บริกำรรำยอื่น และรวบรวมเอกสำร ที่แสดงรำยละเอียดเก่ียวกบั รำคำ เง่ือนไขทำงกำรค้ำ และเง่ือนไขต่ำงๆ 
ดงักล่ำว (ถ้ำมี) จำกนัน้ให้บนัทึกและจดัเก็บข้อมูลดงักล่ำว เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนั ส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและกำรให้บริกำร บริษัทก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ รำคำ เง่ือนไขทำงกำรค้ำ 
และเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีเสนอให้กบัลกูค้ำ โดยให้ใช้หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วกบัลกูค้ำแต่ละรำย  ซึ่งรวมถึงบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
บริษัท เพื่อให้กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและกำรให้บริกำรดงักลำ่วมีลกัษณะที่เป็นเง่ือนไขทำงกำรค้ำทัว่ไป 

 
ส ำหรับกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัในแตล่ะไตรมำส บริษัทก ำหนดให้สว่นตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รวบรวม

ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ได้แก่ รำคำ เง่ือนไขและข้อเสนอต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบก่อนเข้ำท ำ
รำยกำร เอกสำรที่แสดงถึง รำคำ เง่ือนไขและข้อเสนอต่ำงๆ ดงักล่ำว (ถ้ำมี) รวมถึงเหตผุลในกำรตดัสินใจเข้ำท ำรำยกำร 
และหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับใช้ประกอบกำร
พิจำรณำและสอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมถึงให้ควำมเห็นที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัในแตล่ะไตรมำส  

 
ส ำหรับกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกกลุม่ P&C ซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ที่จดัหำน ำ้มนัให้กบับริษัทในเขตพืน้ที่

ภำคใต้ตอนลำ่ง ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำและอนมุตัิกระบวนกำรสัง่ซือ้น ำ้มนักบับริษัทที่เก่ียวโยงกนักบั
บริษัท ซึ่งตำมกระบวนกำรดังกล่ำว ก ำหนดให้ในแต่ละวันเจ้ำหน้ำที่ในเขตพืน้ที่ภำคใต้ตอนล่ำงมีหน้ำที่ส ำรวจรำคำ
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัของผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ในเขตพืน้ท่ีดงักลำ่ว และแจ้งให้กบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจดัหำน ำ้มนัทรำบ เพื่อใช้
เป็นข้อมลูในกำรเปรียบเทียบกบัรำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของกลุม่ P&C นอกจำกนี ้ยงัต้องมีกำรเปรียบเทียบกบัประมำณกำร
ต้นทุนในกำรจัดหำน ำ้มนัจำกโรงกลัน่ไทยออยล์ ศรีรำชำ ซึ่งเท่ำกับ รำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัหน้ำโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์  



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)  แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ (แบบ 69-1) 

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  206 

ศรีรำชำ ณ วนัที่พิจำรณำกำรจัดหำน ำ้มนั บวกประมำณกำรค่ำขนสง่น ำ้มนัซึ่งคิดตำมระยะทำงจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทย
ออยล์ ศรีรำชำ มำยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัในเขตพืน้ท่ีภำคใต้ตอนลำ่ง ทัง้นี ้หำกรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มันของกลุม่ P&C สงูกว่ำ
รำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยอื่น หรือสงูกว่ำประมำณกำรต้นทนุในกำรจดัหำน ำ้มนัจำกโรง
กลัน่ไทยออยล์ ศรีรำชำ เกินกวำ่ที่ก ำหนดไว้ บริษัทจะด ำเนินกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยอื่น และ
หำกรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของกลุ่ม P&C ใกล้เคียงกบัรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยอื่น และ
ประมำณกำรต้นทนุในกำรจดัหำน ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ ศรีรำชำ บริษัทจะพิจำรณำสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกผู้ ค้ำน ำ้มนั
รำยใดโดยค ำนงึถึงเง่ือนไขกำรค้ำตำ่งๆ และควำมนำ่เช่ือถือของผู้ ค้ำน ำ้มนั และควำมตรงต่อเวลำในกำรจดัสง่น ำ้มนั เป็น
หลกั 

 
 ภำยหลงักำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทคำดว่ำจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักับ

บริษัทในกลุม่ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ในลกัษณะที่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ กำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ และ
กำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินหรือรับควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้ 

 
1. รำยกำรซือ้หรือจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย และบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งหรือบคุคลที่

เก่ียวโยงกนั ซึง่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ย รำคำและเง่ือนไขกำรค้ำ หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลกัษณะ
เดียวกบัท่ีบริษัทจ ำหนำ่ยให้กบัคูค้่ำรำยอื่น หรือที่บริษัทได้รับจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น 

2. รำยกำรให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหว่ำง บริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง
หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย รำคำค่ำบริกำรและ
เง่ือนไขกำรค้ำ หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลกัษณะใกล้เคียงกบัผู้ประกอบกำรขนสง่รำยอื่น  ทัง้นี ้รำคำค่ำบริกำรจะ
ก ำหนดขึน้โดยค ำนงึถึงต้นทนุกำรให้บริกำรและก ำไรในอตัรำที่เหมำะสม 

3. รำยกำรให้บริกำรและ/หรือรับบริกำรตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจระหวำ่งบริษัท บริษัทย่อย และบคุคลที่
อำจมีควำมขดัแย้งหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึง่ถือเป็นกำรท ำรำยกำรประเภทสนบัสนนุธุรกิจปกติ รำคำคำ่บริกำร
และเง่ือนไขกำรค้ำ หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลกัษณะใกล้เคียงกบัที่ได้รับหรือช ำระให้แก่บุคคลภำยนอกแล้วแต่
กรณี 

4. รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำทรัพย์สนิท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย และบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยกำรก ำหนดรำคำค่ำเช่ำจะค ำนึงถึงต้นทุนกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน และ
ควำมเหมำะสมของรำคำเช่ำในท้องตลำดเป็นส ำคญั โดยจะมีกำรท ำสญัญำเช่ำ และก ำหนดเง่ือนไขให้ชดัเจน
และเป็นธรรมสำมำรถเทียบเคียงได้กบัอตุสำหกรรม 

5. รำยกำรกู้ ยืมเงินและให้กู้ ยืมเงินระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรสภำพคล่อง
ภำยในกลุม่บริษัท โดยคิดดอกเบีย้เงินกู้ยมืดงักลำ่วโดยอ้ำงอิงจำกต้นทนุทำงกำรเงินท่ีกลุม่บริษัท PTG กู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน 

6. รำยกำรค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือจำกสถำบนักำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยโดยกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
ไมม่ีคำ่ใช้จ่ำยในกำรค ำ้ประกนัดงักลำ่ว และสถำบนักำรเงินดงักลำ่วได้แจ้งในเบือ้งต้นวำ่จะพิจำรณำปลดกำรค ำ้
ประกนัของกรรมกำร เมื่อบริษัทได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

 


