บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

5.

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1

รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 สินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจมีมูลค่ำสุทธิหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำตัดจำหน่ำยสะสม เท่ำกับ 1,866.16 ล้ำนบำท รำยละเอียดสินทรัพย์
ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงได้ดังนี้
ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สินทรัพย์ถาวร
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
3. เครื่องมือและอุปกรณ์
4. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงำน
5. ยำนพำหนะ
6. งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
7. สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำทีด่ ินจ่ำยล่วงหน้ำ
8. ค่ำซอฟท์แวร์
รวมทั้งหมด

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ
บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ
บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ
บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ
บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ
บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ

391.63
301.90
432.46
23.23
596.02
22.05

บริษัทและ PTC เป็นเจ้ำของ
บริษัทและ PTCเป็นเจ้ำของ

87.26
11.61
1,866.16

ทั้งนี้ สินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญสำมำรถแบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำนของสินทรัพย์สำหรับ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้
5.1.1

คลังน้ำมันและสำนักงำนขำย

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 บริษัทมีคลังน้ำมันทั้งหมด 7 แห่ง โดยในแต่ละคลังน้ำมัน บริษัทตั้งสำนักงำนขำย
ประจำคลังขึ้นเพื่อทำหน้ำที่รับคำสั่งซื้อขำยจำกลูกค้ำที่อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละคลัง รวมถึงเพื่อประสำนงำน
และอำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีสำนักงำนขำยอีก 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันและ
จุดจ่ำยน้ำมันของไทยออยล์ โดยทำหน้ำที่รับคำสั่งซื้อขำยจำกลูกค้ำเช่นเดียวกับสำนักงำนขำยประจำคลังต่ำงๆ
คลังน้้ามันและส้านักงานขาย
1. คลังน้ำมันลำปำง จังหวัดลำปำง
เนื้อที่รวม 29-2-9 ไร่

ลักษณะการ ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
ใช้งาน
คลังน้ำมันและ 3.87 ล้ำนลิตร
บริษัทเป็นเจ้ำของ ที่ดินและสิ่งปลูก
สำนักงำนขำย
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ำงจดจำนองเป็น
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

คลังน้้ามันและส้านักงานขาย
- อำคำรสำนักงำน เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน้ำมัน ระบบท่อส่งน้ำมัน และ
โรงจ่ำยน้ำมันสำเร็จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ำหน้ำที่
- สถำนีบริกำรน้ำมัน อำคำรร้ำน
สะดวกซื้อและร้ำนอำหำร และ
อำคำรร้ำนเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครือ่ ง
และร้ำนปะยำง 1/
2. คลังน้ำมันน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่รวม 33-0-52.1 ไร่
- อำคำรสำนักงำน เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน้ำมัน ระบบท่อส่งน้ำมัน และ
โรงจ่ำยน้ำมันสำเร็จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ำหน้ำที่
- สถำนีบริกำรน้ำมัน อำคำรร้ำน
สะดวกซื้อ และอำคำรร้ำนเปลี่ยน
ถ่ำยน้ำมันเครื่อง 1/
3. คลังน้ำมันหนองแค ตัง้ อยู่ทจี่ ังหวัด
สระบุรี
เนื้อที่รวม 24-0-1 ไร่
- อำคำรสำนักงำน เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน้ำมัน ระบบท่อส่งน้ำมัน และ
โรงจ่ำยน้ำมันสำเร็จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ำหน้ำที่
- อำคำรฝึกอบรมพนักงำนสำหรับจัด
ฝึกอบรมพนักงำนแต่ละหน่วยงำน
- สถำนีบริกำรน้ำมัน อำคำรร้ำน
สะดวกซื้อและร้ำนอำหำร และ
อำคำรร้ำนเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง
และร้ำนปะยำง 1/
4. คลังน้ำมันปักธงชัย จังหวัด

ลักษณะการ
ใช้งาน
ประจำคลัง

ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

สิ่งปลูกสร้ำง และ หลักประกันกับ
เครื่องมือและ สถำบันกำรเงินแห่ง
อุปกรณ์สำนักงำน
หนึ่ง

คลังน้ำมันและ
สำนักงำนขำย
ประจำคลัง

4.46 ล้ำนลิตร

บริษัทเป็นเจ้ำของ ที่ดินและสิ่งปลูก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ำงจดจำนองเป็น
สิ่งปลูกสร้ำง และ หลักประกันกับ
เครื่องมือและ สถำบันกำรเงินแห่ง
อุปกรณ์สำนักงำน
หนึ่ง

คลังน้ำมันและ
สำนักงำนขำย
ประจำคลัง

5.30 ล้ำนลิตร

บริษัทเป็นเจ้ำของ ที่ดินและสิ่งปลูก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ำงจดจำนองเป็น
สิ่งปลูกสร้ำง และ หลักประกันกับ
เครื่องมือและ สถำบันกำรเงินแห่ง
อุปกรณ์สำนักงำน
หนึ่ง

คลังน้ำมันและ

12.51 ล้ำนลิตร

บริษัทเป็นเจ้ำของ
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ไม่มีภำระผูกพัน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

คลังน้้ามันและส้านักงานขาย

ลักษณะการ ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ์
ใช้งาน
สำนักงำนขำย
สิทธิกำรเช่ำที่ดินและ
ประจำคลัง
สิ่งปลูกสร้ำง เป็น
เวลำ 10 ปี และเป็น
เจ้ำของเครื่องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน

นครรำชสีมำ
เนื้อที่รวม 12-3-45 ไร่
- อำคำรสำนักงำน เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน้ำมัน ระบบท่อส่งน้ำมัน และ
โรงจ่ำยน้ำมันสำเร็จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ำหน้ำที่
5. คลังน้ำมันแม่กลอง จังหวัด
คลังน้ำมันและ 113.69 ล้ำนลิตร บริษัทเป็นเจ้ำของ
สมุทรสงครำม
สำนักงำนขำย
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ
เนื้อที่รวม 22-0-48 ไร่
ประจำคลัง
สิ่งปลูกสร้ำง และ
- อำคำรสำนักงำน เครื่องมือและ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน้ำมัน ระบบท่อส่งน้ำมัน และ
โรงจ่ำยน้ำมันสำเร็จรูปทำงรถ
- อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบ
คุณภำพน้ำมัน และอุปกรณ์
ทดสอบคุณภำพน้ำมัน
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ำหน้ำที่
- ท่ำเทียบเรือบรรทุกน้ำมัน
6. คลังน้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร
คลังน้ำมันและ 26.20 ล้ำนลิตร บริษัทเป็นเจ้ำของ
เนื้อที่รวม 18-3-63.8 ไร่
สำนักงำนขำย
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ
- อำคำรสำนักงำน เครื่องมือและ
ประจำคลัง
สิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมด
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน้ำมัน ระบบท่อส่งน้ำมัน และ
โรงจ่ำยน้ำมันสำเร็จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ำหน้ำที่
7. คลังน้ำมันปำกพนัง จังหวัด
ไม่ได้ดำเนินงำน 2/ 19.81 ล้ำนลิตร บริษัทเป็นเจ้ำของ
นครศรีธรรมรำช
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ
เนื้อที่รวม 8-0-34.5 ไร่
สิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมด
- อำคำรสำนักงำน เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน้ำมัน ระบบท่อส่งน้ำมัน และ
โรงจ่ำยน้ำมันสำเร็จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ำหน้ำที่
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ภาระผูกพัน

ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำงจดจำนองเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงินแห่ง
หนึ่ง

ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำงจดจำนองเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงินแห่ง
หนึ่ง

ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำงจดจำนองเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงินแห่ง
หนึ่ง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

คลังน้้ามันและส้านักงานขาย
- ท่ำเทียบเรือบรรทุกน้ำมัน
8. สำนักงำนขำยศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
- เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงำน

9. สำนักงำนขำยเสำไห้ จังหวัดสระบุรี
- เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงำน

10. สำนักงำนขำยลำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี
- เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงำน

ลักษณะการ
ใช้งาน
สำนักงำนขำย
(สำนักงำนขำย
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ของ
โรงกลั่นน้ำมัน
ไทยออยล์)
สำนักงำนขำย
(สำนักงำนขำย
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ของ
คลังน้ำมันแทป
ไลน์ 3/)
สำนักงำนขำย
(สำนักงำนขำย
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ของ
คลังน้ำมันแทป
ไลน์ 3/)

ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ไม่มีคลังน้ำมัน

บริษัทเป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน
กรรมสิทธิ์เฉพำะ
เครื่องใช้สำนักงำนที่
อยู่ในสำนักงำนขำย

ไม่มีคลังน้ำมัน

บริษัทเป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน
กรรมสิทธิ์เฉพำะ
เครื่องใช้สำนักงำนที่
อยู่ในสำนักงำนขำย

ไม่มีคลังน้ำมัน

บริษัทเป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน
กรรมสิทธิ์เฉพำะ
เครื่องใช้สำนักงำนที่
อยู่ในสำนักงำนขำย

หมำยเหตุ: 1/ บริษัทตกลงให้ PTC เช่ำสถำนีบริกำรน้ำมัน เครื่องมือและอุปกรณ์ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน และร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่อยู่ในบริเวณคลัง
น้ำมัน เพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
2/ ในอดีตบริษัทใช้คลังน้ำมันปำกพนังเป็นจุดกระจำยน้ำมันไปยังสถำนีบริกำรน้ำมันและกลุ่มลูกค้ำในเขตพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำง (ตั้งแต่
จังหวัดนครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) แต่เนื่องจำกปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่ำวไม่สูงมำก จึงไม่คุ้มกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรคลังน้ำมัน บริษัทจึงหยุดใช้งำนคลังน้ำมันปำกพนัง อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคต ปริมำณกำรจำหน่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำงมีปริมำณมำกเพียงพอ บริษัทอำจพิจำรณำใช้คลัง น้ำมันปำกพนังเป็นจุดกระจำยน้ำมันอีก
ครั้ง
3/ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จำกัด (“แทปไลน์”) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่ โดยดำเนินธุรกิจขนส่ง
น้ำมันผ่ำนระบบท่อส่งน้ำมันที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ทั้งนี้ ระบบท่อส่งน้ำมันหลัก (Mainline) เริ่มต้นที่สถำนีส่งน้ำมันศรีรำชำ โดยรับน้ำมัน
จำกโรงกลั่น น้ำมันไทยออยล์และโรงกลั่นน้ำมัน ของผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น และลำเลียงไปยังคลังปลำยทำงที่อำเภอลำลูกกำ จังหวั ด
ปทุมธำนี และที่อำเภอเสำไห้ จังหวัดสระบุรี

5.1.2

สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO

สถำนีบริกำรน้ำมัน
ลักษณะกรรมสิทธิ์

: ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO มีจำนวนทั้งสิ้น 357
สถำนี
: สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ทั้งหมดที่เปิดให้บริกำรบำงส่วนบริษัทและ PTC เป็น
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ในสถำนีบริกำรน้ำมันและบำงส่วน PTC เช่ำจำกบุคคลภำยนอก ทั้งนี้
สถำนีบริกำรกำรน้ำมันประเภท COCO เมื่อแบ่งตำมลักษณะกรรมสิทธิ์แสดงได้ดังนี้
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ภำระผูกพัน

5.1.3

- สถำนีบริกำรน้ำมันที่ PTC เป็นเจ้ำของ
จำนวน
16 สถำนี
- สถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้ำของ
จำนวน
5 สถำนี
- สถำนีบริกำรน้ำมันที่ PTC เช่ำจำกบุคคลอื่น
o อำยุสัญญำคงเหลือน้อยกว่ำ 3 ปี
จำนวน 198 สถำนี
o อำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 3 ปี แต่น้อยกว่ำ 10 ปี จำนวน 124 สถำนี
o อำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 10 ปี
จำนวน 14 สถำนี
: สถำนีบริกำรน้ำมันที่ PTC เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมดจดจำนอง
เป็ น หลั ก ประกั น กั บ สถำบั น กำรเงิ น แห่ ง หนึ่ ง โดยที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งบำงส่ ว นอยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรจดจำนอง

รถบรรทุกน้ำมัน

รถบรรทุกน้ำมัน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภำระผูกพัน

: ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 รถขนส่งน้ำมันมีจำนวนทั้งสิ้น 216 คัน โดยแบ่งออกเป็นรถ
สิบล้อบรรทุกน้ำมันจำนวน 73 คัน และรถพ่วงบรรทุกน้ำมันจำนวน 143 คัน
: บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์รถบรรทุกน้ำมันทั้งหมด
: รถบรรทุกน้ำมันบำงส่วนยังคงมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำซื้อกับสถำบันกำรเงิน

5.2

สัญญาส้าคัญที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินธุรกิจ

5.2.1

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรจัดหำน้ำมันเชื้อเพลิง
สัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำง บริษัท กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)

บริษัทสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจำก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทย
ออยล์”) เป็นหลัก บริษัทและไทยออยล์ จึงได้ตกลงทำสัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตำมสัญญำกำหนดให้บริษัทต้อง
แจ้งปริมำณควำมต้องกำรน้ำมันเชื้อเพลิงใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ เพื่อให้ไทยออยล์สำมำรถวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรน้ำมันของบริษัท บริษัทจึงมั่นใจได้ว่ำจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับธุรกิจค้ำส่งน้ำมันในช่วง 6 เดือน
ข้ำงหน้ำ ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำง บริษัท กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)
แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ
อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ 1/

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์”)
: o บริษัทและไทยออยล์ลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2549 โดยสัญญำมีอำยุ 6
เดือนนับตั้งแต่วันที่ลงนำม และต่ออำยุสัญญำออกไปครำวละ 1 เดือน หำกไม่มี
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หลักประกัน 1/

: o

กำรแจ้งปริมำณน้ำมัน
เชื้อเพลิงทีบ่ ริษัท
ต้องกำรและปริมำณ
น้ำมันที่ไทยออยล์
สำมำรถส่งมอบได้ 1/

: o

o

กำรคำนวณปริมำณ
น้ำมันเชื้อเพลิง

: o

o
รำคำจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิง

: o

o

o
o
กำรชำระเงินค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิง
กำรส่งมอบน้ำมัน
เชื้อเพลิง

: o
: o

ข้อสรุปร่วมกันที่จะยกเลิกสัญญำ หรือ ไม่มีกำรแจ้งยกเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์
อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญำ
บริษัทต้องมอบหนังสือค้ำประกันจำกธนำคำร (Bank Guarantee) เพื่อค้ำประกัน
หรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ฝำกกับไทยออยล์เป็นหลักประกัน (Oil Pledge) เท่ำกับ
มูลค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อเต็มจำนวนให้กับทำงไทยออยล์
บริษัทต้องแจ้งปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ต้องกำรใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ
เป็นลำยลักษณ์อักษรกับไทยออยล์ภำยในวันทำกำรแรกของทุกเดือน โดยปริมำณ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องกำรในแต่ละเดือนจะต้องไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10
จำกปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องกำรในเดือนก่อนหน้ำ ซึ่งบริษัทได้แจ้งกับไทยออยล์
หรือบริษัทได้ตกลงร่วมกับไทยออยล์
ไทยออยล์จะตอบกลับบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนวันทำกำรที่ 10 ของแต่ละ
เดือนเกี่ยวกับประมำณกำรปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำมำรถส่งมอบให้สำหรับน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ บริษัทได้แจ้งไป ไทยออยล์ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรส่งมอบ
น้ำมันเชื้อเพลิงตำมที่บริษัทได้แจ้งไปโดยไม่มีเหตุผล
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งทำงรถบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกน้ำมัน รถไฟบรรทุก
น้ำมัน ระบบขนส่งทำงท่อ หรือภำชนะบรรจุ แสดงเป็นหน่วยลิตรที่อุณหภูมิ 86 องศำ
ฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ เป็นปริมำณน้ำมันอ้ำงอิงที่
แสดงในใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบกำกับกำรขนส่ง (Bill of Lading)
เงิ น ค่ ำ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ต้ อ งช ำระให้ กั บ ไทยออยล์ ค ำนวณจำกปริ ม ำณน้ ำมั น
เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ และรำคำขำยส่ง ต่อลิตรสำหรับน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ละประเภท (FOB)
ทั้งนี้ รำคำขำยส่ง ต่อลิตรสำหรับ น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท เท่ำกับรำคำน้ำมัน
เชื้อเพลิงหน้ำโรงกลั่นของไทยออยล์ รวมกับ 1) ภำษีสรรพสำมิตและภำษีเทศบำล 2)
เงินสมทบกองทุนน้ำมันฯ และกองทุนอนุรักษ์พลังงำน 3) ภำษีอื่นๆ ที่รัฐกำหนด 4)
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และ 5) ส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัท และ
ไทยออยล์
สำหรับกำรรับน้ำมันที่จุดจ่ำยน้ำมันอื่นหรือผ่ำนระบบขนส่งทำงท่อ รำคำขำยส่งจะ
บวกเพิ่มค่ำขนส่ง (Terminal Charge) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ
นอกจำกนี้ หำกบริษัท ให้ไทยออยล์เพิ่มสำรเติมแต่ง (Additive) ในน้ำมัน รำคำขำย
ส่งจะบวกเพิ่มตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
บริษัทต้องชำระเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับไทยออยล์เต็มจำนวนภำยในระยะเวลำที่
กำหนดไว้ในสัญญำโดยนับจำกวันที่ออกใบกำกับกำรขนส่ง (Bill of Lading)
ไทยออยล์จะส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงที่โรงกลั่นน้ำมันของไทยออยล์หรือจุดจ่ำยน้ำมัน
อื่นที่กำหนด ได้แก่ ลำลูกกำ และ สระบุรี
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o ไทยออยล์อำจจะปฏิเสธกำรจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยำนพำหนะที่ไม่เป็นไปตำม

กรรมสิทธิ์และควำม
เสี่ยงภัยของน้ำมัน
เชื้อเพลิง

มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยสำหรับธุรกิจน้ำมันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
: o กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงต่ำงๆ จะเป็นของบริษัทเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงได้จ่ำยออกจำก
ระบบกำรจ่ำยน้ำมันของไทยออยล์
o ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและชีวิตในระหว่ำงกำรจ่ำย
น้ำมัน ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรกระทำโดยควำมประมำทหรือควำมตั้งใจหรือกำรละเลย
เป็นควำมรับผิดชอบของฝ่ำยที่กระทำให้เกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย

หมำยเหตุ: 1/ บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ได้แก่ บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (PMO) บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
(APO) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (EPO) และ บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (EVO) แต่ละบริษัทได้ทำสัญญำซื้อขำย
น้ำมันเชื้อเพลิงกับไทยออยล์โดยตรงเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ สำระสำคัญของสัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงบริษัท
ย่อยที่ทำสัญญำ กับ ไทยออยล์ มีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับสัญญำซื้อขำยน้ำมันระหว่ำงบริษัทกับไทยออยล์ ยกเว้นในเรื่อง
ต่อไปนี้
1) สัญญำมีอำยุ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ลงนำม และต่ออำยุสัญญำออกไปครำวละ 1 เดือน หำกไม่มีข้อสรุปร่วมกันที่จะ
ยกเลิกสัญญำ หรือ ไม่มีกำรแจ้งยกเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญำ
2) ไม่มีเงื่อนไขทีกำหนดให้บริษัทย่อยที่ทำสัญญำต้องมอบหนังสือ ค้ำประกันจำกธนำคำร (Bank Guarantee) เพื่อค้ำ
ประกัน หรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ฝำกกับไทยออยล์เป็นหลักประกัน (Oil Pledge)
3) ในกำรแจ้งปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ต้องกำรใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ บริษัทย่อยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องกำร
เปลี่ยนแปลงปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องกำรในแต่ละเดือน

สัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำง PTC กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)
นอกจำกบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 10 จะทำสัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิงกับ บริษัท
ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์”) แล้ว PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน้ำมันของบริษัท ได้ทำสัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิงกับไทยออยล์ โดยตรงเช่นเดียวกัน กำรทำสัญญำซื้อขำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงกับไทยออยล์จะช่วยให้ไทยออยล์สำมำรถวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับปริมำณน้ำมันที่บริษัทต้องกำรใน 3
เดือนข้ำงหน้ำ PTC จึงมั่นใจได้ว่ำจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับกำรจำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่ PTC
เป็นผู้บริหำร (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) ในช่วง 3 เดือนข้ำงหน้ำ ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำซื้อขำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงระหว่ำง PTC กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ
อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์”)
: o PTC และไทยออยล์ลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2552 และข้อตกลงแก้ไข
สัญญำเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2555 โดยสัญญำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนำมใน
สัญญำจนกว่ำจะมีกำรยกเลิกสัญญำ
o สัญญำสำมำรถยกเลิกได้โดยกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี้
- PTC และไทยออยล์มีข้อสรุปร่วมกันที่จะยกเลิกสัญญำ หรือ
- ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดละเมิดเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญำ และฝ่ำยที่ละเมิดเงื่อนไขไม่
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o
กำรแจ้งปริมำณน้ำมัน
เชื้อเพลิงทีบ่ ริษัท
ต้องกำรและปริมำณ
น้ำมันที่ไทยออยล์
สำมำรถส่งมอบได้

: o

กำรคำนวณปริมำณ
น้ำมันเชื้อเพลิง

: o

o

o
รำคำจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิง

: o

o

o
o
กำรชำระเงินค่ำน้ำมัน

: o

สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำที่อีกฝ่ำยกำหนดโดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษร หรือ
- กำรละเมิดเงื่อนไขในสัญญำที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นเป็นเวลำ 30 วัน
ต่อเนื่องกัน และคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไม่สำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ภำยใน 60
วันหลังจำกวันที่เกิดเหตุสุดวิสัยมำแล้ว 30 วัน หรือ
- คู่สัญญำเป็นบุคคลล้มละลำย หรือ
- เป็นไปตำมสิทธิในกำรยกเลิกสัญญำอื่นที่ระบุไว้ในสัญญำ
คู่สัญญำอำจยกเลิกสัญญำโดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 12
เดือนหรือตำมวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญำแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน
PTC ต้องแจ้งปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ต้องกำรใน 3 เดือนข้ำงหน้ำเป็น
ลำยลักษณ์อักษรกับไทยออยล์ภำยในวันทำกำรแรกของทุกเดือน
ไทยออยล์จะตอบกลับ PTC เป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนวันทำกำรที่ 10 ของแต่ละ
เดือนเกี่ยวกับประมำณกำรปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำมำรถส่งมอบให้สำหรับน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ PTC ได้แจ้งไป ทั้งนี้ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำมำรถส่ง
มอบให้ดังกล่ำวจะต้องมำกกว่ำปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องกำรตำมที่ PTC ได้แจ้ง
ไป
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งทำงรถบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกน้ำมัน รถไฟบรรทุก
น้ำมัน ระบบขนส่งทำงท่อ หรือภำชนะบรรจุ แสดงเป็นหน่วยลิตรที่อุณหภูมิ 86 องศำ
ฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ เป็นปริมำณน้ำมันอ้ำงอิงที่
แสดงในใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบกำกับกำรขนส่ง (Bill of Lading)
เงิ น ค่ ำ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ต้ อ งช ำระให้ กั บ ไทยออยล์ ค ำนวณจำกปริ ม ำณน้ ำมั น
เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ และรำคำขำยส่งต่อลิตรสำหรับน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ละประเภท (FOB)
ทั้งนี้ รำคำขำยส่งต่อลิตรสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท เท่ำกับรำคำน้ำมัน
เชื้อเพลิงหน้ำโรงกลั่นของไทยออยล์ รวมกับ 1) ภำษีสรรพสำมิตและภำษีเทศบำล 2)
เงินสมทบกองทุนน้ำมันฯ และกองทุนอนุรักษ์พลังงำน 3) ภำษีอื่นๆ ที่รัฐกำหนด และ
4) ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ยกเว้นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ที่รำคำขำยส่งเท่ำกับรำคำ
ขำยส่งน้ำมันเบนซินออกเทน 95 บวกกับส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เห็นชอบร่วมกัน
ระหว่ำง PTC และไทยออยล์
สำหรับกำรรับน้ำมันที่จุดจ่ำยน้ำมันอื่นหรือผ่ำนระบบขนส่งทำงท่อ รำคำขำยส่งจะ
บวกเพิ่มค่ำขนส่ง (Terminal Charge) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ
นอกจำกนี้ หำก PTC ให้ไทยออยล์เพิ่มสำรเติมแต่ง (Additive) ในน้ำมัน รำคำขำย
ส่งจะบวกเพิ่มตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
PTC ต้องชำระเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับไทยออยล์เต็มจำนวนภำยในระยะเวลำที่
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เชื้อเพลิง
กำรส่งมอบน้ำมัน
เชื้อเพลิง

: o
o

กรรมสิทธิ์และควำม
เสี่ยงภัยของน้ำมัน
เชื้อเพลิง

: o
o

กำหนดไว้ในสัญญำโดยนับจำกวันที่ออกใบกำกับกำรขนส่ง (Bill of Lading)
ไทยออยล์จะส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงที่โรงกลั่นน้ำมันของไทยออยล์หรือจุดจ่ำยน้ำมัน
อื่นที่กำหนด ได้แก่ ลำลูกกำ และ สระบุรี
ไทยออยล์อำจจะปฏิเสธกำรจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยำนพำหนะที่ไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยสำหรับธุรกิจน้ำมันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงต่ำงๆ จะเป็นของ PTC เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงได้จ่ำยออกจำก
ระบบกำรจ่ำยน้ำมันของไทยออยล์
ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและชีวิตในระหว่ำงกำรจ่ำย
น้ำมัน ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรกระทำโดยควำมประมำทหรือควำมตั้งใจ หรือกำรละเลยถือ
เป็นควำมรับผิดชอบของฝ่ำยที่ระทำให้เกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย

ข้อตกลงว่ำด้วยกำรจัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำง บริษัท กับ บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด
บริษัทตกลงให้ บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด (“P&C”) ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber เป็นผู้จัดหำ
น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทสำหรับกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตภำคใต้ตอนล่ำง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมรำชจนถึง
จังหวัดนรำธิวำส) เนื่องจำก ไทยออยล์ไม่มีจุดจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตภำคใต้ตอนล่ำง กำรขนส่งน้ำมันจำกโรงกลั่น
น้ำมันไทยออยล์ที่ศรีรำชำหรือจุดจ่ำยน้ำมันอื่นของไทยออยล์ไปยังพื้นที่ดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสูง กำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงจำกผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber ที่สำมำรถจัดหำน้ำมันในพื้นที่ดังกล่ำวได้จึงเหมำะสมกว่ำ ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญ
ของข้อตกลงว่ำด้วยกำรจัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำง บริษัท กับ P&C แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ
อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ
รำคำจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิง

กำรชำระเงินค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิง
หมำยเหตุ:

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด (“P&C”) 1/
: บริษัทและ P&C ลงนำมในข้อตกลงเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2555 โดยสัญญำมีอำยุ 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ลงนำม
: o รำคำขำยส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ P&C เรียกเก็บจำกบริษัทจะคำนวณจำกต้นทุนของ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดหำมำ (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยใดๆ) และผลกำไรในอัตรำที่กำหนดไว้ใน
ข้อตกลง
o ในกรณีที่บริษัทแจ้งให้ P&C จัดหำรถบรรทุกน้ำมันมำขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อ
P&C จะเรียกเก็บค่ำขนส่งน้ำมันจำกบริษัทในอัตรำเดียวกันกับที่ P&C เรียกเก็บจำก
ลูกค้ำทั่วไปในระยะทำงเดียวกัน
: o บริษัทจะชำระเงินรำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงที่สั่งซื้อให้กับ P&C ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ไว้ในข้อตกลง เมื่อ P&C ได้ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้ำของบริษัทถูกต้อง
ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้ว

1/ P&C เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (รำยละเอียดเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง P&C กับบริษัท แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ
11 เรื่องรำยกำรระหว่ำงกัน)
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5.2.2

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรเช่ำและให้เช่ำพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ
สั ญ ญำเช่ ำ ที่ ดิ น ระหว่ ำ ง บริ ษั ท กั บ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น เจ้ ำ ของที่ ดิ น ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของคลั ง น้ ำมั น ปั ก ธงชั ย จั ง หวั ด
นครรำชสีมำ

บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนคลังน้ำมันของบริษัทให้ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญๆ ในประเทศ เพื่อรองรับ
กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อให้บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรสำรองและจัดส่งน้ำมัน
ให้กับลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปี 2555 บริษัทจึงได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังน้ำมันปักธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ ส่งผลให้บริษัทมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นจำก 6 แห่ง เป็น 7 แห่ง (โดยคลังน้ำมัน 6 แห่งแรก บริษัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ภำยในคลังน้ำมัน) ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำที่ดิน
ระหว่ำง บริษัท กับ บุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคลังน้ำมันปักธงชัย แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ

อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
บุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคลังน้ำมัน ปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (“ผู้ให้
เช่ำ”) 1/
: o บริษัทและผู้ให้เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555 โดยสัญญำมีอำยุ 10
ปี ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเริ่มต้นและสิ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำ โดยแบ่ง
ระยะเวลำในกำรเช่ำออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 5) หำกสัญญำเช่ำสิ้นสุดลงโดยบริษัทเป็น
ฝ่ำยผิดสัญญำในทุกกรณี บริษัทตกลงจะชำระค่ำเช่ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่
ยังคงเหลืออยู่จนครบกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1
- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2 (ตั้งแต่ปีที่ 6 ถึง 10) หำกสัญญำเช่ำสิ้นสุดลง ไม่ว่ำจะ
ด้วยเหตุใดๆ และไม่ว่ำบริษัทจะเป็นฝ่ำยผิดสัญญำหรือไม่ ผู้ให้เช่ำตกลงที่จะไม่
เรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำชดเชย ค่ ำใช้จ่ำย เงินตอบแทน และค่ำเช่ ำ
สำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ยังคงเหลืออยู่จนครบกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2
o หำกบริษัทมีควำมประสงค์จะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำตกลงจะให้สิทธิ์แก่บริษัทเป็น
รำยแรกที่จะได้ต่ออำยุสัญญำเช่ำออกไปได้อีกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญำ
เช่ำสิ้นสุดลง โดยบริษัทจะต้องแจ้งควำมจำนงเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำไม่
น้ อ ยกว่ ำ 45 วั น โดยรำยละเอี ย ดและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ กำรเช่ ำ คลั ง น้ ำมั น ตำม
ระยะเวลำที่มีกำรต่ออำยุสัญญำออกไปนั้น ยังคงให้เป็นไปตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน
สัญญำเช่ำคลังทุกประกำร ยกเว้น ในส่วนของอัตรำค่ำเช่ำ ซึ่งทั้งสองฝ่ำยตกลงให้ปรับ
เพิ่มขึ้นได้เพียงครั้งเดียวในอัตรำร้อยละ 10 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิมในปีสุดท้ำย
o ทั้งนี้ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญำ คู่สัญญำอีกฝ่ำยมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำ โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงคู่สัญญำฝ่ำยที่ปฏิบัติผิดสัญญำ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนถึงวันที่ประสงค์จะให้กำรบอกเลิกสัญญำเช่ำมีผล
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หลักประกัน

กำรชำระค่ำเช่ำ
หมำยเหตุ:

บังคับ และฝ่ำยที่ผิดสัญญำจะต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญำ
: o บริษัทตกลงวำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรพำณิชย์ตำมจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำ
เพื่อเป็นหลักประกันกำรเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
o ผู้ให้เช่ำจะคืนหลักประกันกำรเช่ำให้แก่บริษัทภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบอำยุกำร
เช่ำตำมสัญญำ หำกบริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข และข้อตกลงที่ปรำกฏตำมสัญญำ
เช่ำถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย รวมทั้ง บริษัทไม่มีหนี้สินอื่นใดที่ต้องชำระให้กับผู้ให้เช่ำ
: o บริษัทตกลงชำระค่ำเช่ำให้แก่ผู้ให้เช่ำ ตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยโอนเงินเข้ำ
บัญชีเงินฝำกของผู้ให้เช่ำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

1/ บุคคลที่เป็นเจ้ำของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังน้ำมันปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

สัญญำเช่ำคลังน้ำมันระหว่ำง บริษัท กับ นิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์อำคำรและอุปกรณ์เครื่องมือของคลัง
น้ำมันปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
ทั้งนี้ อำคำรและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับคลังน้ำมันปักธงชัย เป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลซึ่ง
เป็นเจ้ำของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคลังน้ำมัน ปักธงชัย บริษัทจึงต้องทำสัญญำเช่ำคลังน้ำมันกับนิติบุคคลดังกล่ำวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำคลังน้ำมันระหว่ำง บริษัท กับ นิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์อำคำรและอุปกรณ์
เครื่องมือสำหรับคลังน้ำมันปักธงชัย แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ

อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
นิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์อำคำรและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับคลังน้ำมัน ปักธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ (“ผู้ให้เช่ำ”) 1/
: o บริษัทและผู้ให้เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555 โดยสัญญำมีอำยุ 10
ปี ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเริ่มต้นและสิ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำ โดยแบ่ง
ระยะเวลำในกำรเช่ำออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 5) หำกสัญญำเช่ำสิ้นสุดลงโดยบริษัทเป็น
ฝ่ำยผิดสัญญำในทุกกรณี บริษัทตกลงจะชำระค่ำเช่ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่
ยังคงเหลืออยู่จนครบกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1
- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2 (ตั้งแต่ปีที่ 6 ถึง 10) หำกสัญญำเช่ำสิ้นสุดลง ไม่ว่ำจะ
ด้วยเหตุใดๆ และไม่ว่ำบริษัทจะเป็นฝ่ำยผิดสัญญำหรือไม่ ผู้ให้เช่ำตกลงที่จะไม่
เรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำชดเชย ค่ ำใช้จ่ำย เงิน ตอบแทน และค่ำเช่ ำ
สำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ยังคงเหลืออยู่จนครบกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2
o หำกบริษัทมีควำมประสงค์จะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำตกลงจะให้สิทธิ์แก่บริษัทเป็น
รำยแรกที่จะได้ต่ออำยุสัญญำเช่ำออกไปได้อีกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญำ
เช่ำสิ้นสุดลง โดยบริษัทจะต้องแจ้งควำมจำนงเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำไม่
น้ อ ยกว่ ำ 45 วั น โดยรำยละเอี ย ดและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ กำรเช่ ำ คลั ง น้ ำมั น ตำม
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o

หลักประกัน

: o
o

กำรชำระค่ำเช่ำ
กำรประกันภัย

: o
o

o

ภำระหน้ำที่ตำมสัญญำ : o

o

ระยะเวลำที่มีกำรต่ออำยุสัญญำออกไปนั้น ยังคงให้เป็นไปตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน
สัญญำเช่ำคลังทุกประกำร ยกเว้น ในส่วนของอัตรำค่ำเช่ำ ซึ่งทั้งสองฝ่ำยตกลงให้ปรับ
เพิ่มขึ้นได้เพียงครั้งเดียวในอัตรำร้อยละ 10 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิมในปีสุดท้ำย
ทั้งนี้ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญำ คู่สัญญำอีกฝ่ำยมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำ โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงคู่สัญญำฝ่ำยที่ปฏิบัติผิดสัญญำ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนถึงวันที่ประสงค์จะให้กำรบอกเลิกสัญญำเช่ำมีผล
บังคับ และฝ่ำยที่ผิดสัญญำจะต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญำ
บริษัทตกลงวำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรพำณิชย์ตำมจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำ
เพื่อเป็นหลักประกันกำรเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
ผู้ให้เช่ำจะคืนหลักประกันกำรเช่ำให้แก่บริษัทภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบอำยุกำร
เช่ำตำมสัญญำ หำกบริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข และข้อตกลงที่ปรำกฏตำมสัญญำ
เช่ำถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย รวมทั้ง บริษัทไม่มีหนี้สินอื่นใดที่ต้องชำระให้กับผู้ให้เช่ำ
บริษัทตกลงชำระค่ำเช่ำให้แก่ผู้ให้เช่ำ ตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยโอนเงินเข้ำ
บัญชีเงินฝำกของผู้ให้เช่ำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
บริษัทตกลงจะจัดให้มีกำรประกันภัยคลังน้ำมัน อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงทุกประเภท
เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินต่ำงๆ เฉพำะเพียงที่ผู้ให้เช่ำได้ส่งมอบให้กับบริษัท
ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นบั น ทึ ก กำรส่ ง มอบคลั ง น้ ำมั น ตำมมู ล ค่ ำ ประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น โดย
หลักเกณฑ์ทั่วไปของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลำที่สัญญำมีผลบังคับใช้ โดยบริษัท
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเบี้ยประกันภัย และระบุให้ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผลประโยชน์
สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทที่ถูกเก็บรักษำไว้ภำยในคลังน้ำมัน รวมถึง
ทรัพย์สินต่ำงๆ ยำนพำหนะทุกประเภทที่บริษัทได้จัดหำมำ และอุปกรณ์เครื่องมือ
ทั้งหมดที่บริษัทได้นำมำติดตั้งเพิ่มเติมไว้ภำยในคลังน้ำมัน ภำยหลังจำกที่บริษัทได้รับ
มอบคลังน้ำมันมำจำกผู้ให้เช่ำแล้ว จะระบุให้บริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ผู้ให้เช่ำยินยอมให้บริษัททำกำรปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม ตกแต่ง และซ่อมแซมคลัง
น้ำมัน อำคำรสิ่งปลูกสร้ำงทุกประเภท และเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ใน
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ เพื่ อ ควำมจ ำเป็ น ในกำรเก็ บ รั ก ษำผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียมทุกประเภท หรือเพื่อควำมจำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง หรือเพื่อ
ควำมปลอดภัยของพนักงำน ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยบริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้ง
ไปยังผู้ให้เช่ำเพื่อรับทรำบด้วย
ทั้งนี้ นอกจำกรำยกำรทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำ หำกมีกำรก่อสร้ำงถังน้ำมัน
และอุปกรณ์ต่ำงๆ อันมีลักษณะยึดติดตรึงตรำกับคลังน้ำมันเพิ่มเติม ให้ตกเป็นส่วน
ควบของคลังน้ำมันทั้งหมด และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำทันที อย่ำงไรก็ตำม หำก
ผู้ให้เช่ำมีควำมประสงค์จะให้บริษทั กระทำสิ่งใดให้อยูใ่ นสภำพเดิมเหมือนเช่น ณ วันที่
บริษัทได้รับมอบคลังน้ำมันจำกผู้ให้เช่ำแล้ว บริษัทตกลงยินยอมดำเนินกำรให้ตำม
ควำมประสงค์ของผู้ให้เช่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทเอง
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o ถ้ำผู้ใ ห้เช่ำ จะขำยคลัง น้ำมัน ก่อนครบกำหนดสั ญญำเช่ำ ผู้ ให้เช่ ำจะต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือให้บริษัททรำบล่วงหน้ำ ก่อนจะมีกำรทำสัญญำซื้อขำยเป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 60 วัน โดยผู้ให้เช่ำต้องแจ้งว่ำจะตกลงขำยให้แก่ผู้ใด เป็นจำนวนเงินเท่ำใด
เพื่อให้บริษัทได้มีโอกำสตกลงซื้อได้ก่อนเมื่อเห็นว่ำเป็นรำคำที่สมควร อย่ำงไรก็ตำม
หำกผู้ให้เช่ำจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ำให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่ำจะต้อง
ดำเนิ นกำรให้ ผู้รั บโอนกรรมสิท ธิ์เ ข้ำ ทำสัญ ญำเช่ ำกั บบริษั ทต่ อไปภำยใต้ เงื่ อนไข
สัญญำเช่ำนี้ทุกประกำร
o ตลอดระยะเวลำที่สัญญำนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ผู้ให้เช่ำจะไม่นำคลังน้ำมัน อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำงทุกประเภท และเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดตำมสัญญำไปให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่นใดเช่ำหรือเช่ำช่วงอีก
o บริษัทมีหน้ำที่ดูแล บำรุงรักษำ และซ่อมแซมคลังน้ำมัน อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง และ
เครื่องมืออุปกรณ์ตำมสัญญำให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีเสมื อนที่ผู้ ให้เช่ำได้ดูแ ล
รักษำคลังน้ำมันของตนเองด้วยทุนทรัพย์ของบริษัท หำกบริษัทละเลยไม่ปฏิบัติผู้ให้
เช่ำจะมีหนังสือบอกกล่ำวให้บริษัทปฏิบัติหน้ำที่ของตนภำยในระยะเวลำอันสมควร
หำกบริษัทยังไม่ปฏิบัติภำยในเวลำดังกล่ำวผู้ให้เช่ำจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและ
สำมำรถจะดำเนินกำรกับบริษัทตำมสิทธิต่ำงๆ ที่กฎหมำยกำหนดไว้ต่อไปได้ทันที
หมำยเหตุ:

1/ นิติ บุคคลที่เป็นเจ้ำ ของอำคำรและอุป กรณ์ เครื่องมือสำหรับ คลังน้ ำมัน ปักธงชัย จังหวั ดนครรำชสีมำ ไม่เป็น บุค คลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท

สัญญำเช่ำพื้นที่และใช้บริกำรส่วนกลำงสำนักงำนที่สถำนีจ่ำยน้ำมัน ระหว่ำง บริษัท กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
(มหำชน)
เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อประสำนงำนกับไทยออยล์ และลูกค้ำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์
(ศรีรำชำ) บริษัทได้เช่ำพื้นที่บำงส่วนภำยในอำคำรของไทยออยล์เพื่อใช้เป็นสำนักงำน ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำ
เช่ำพื้นที่และใช้บริกำรส่วนกลำงสำนักงำนสถำนีจ่ำยน้ำมัน ระหว่ำง บริษัท กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) แสดงได้
ดังนี้
คู่สัญญำ
อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ให้เช่ำ”) 1/
: o บริษัทและผู้ให้เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2555 โดยสัญญำมีอำยุ 3
ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำและสิ้นสุดในวันที่ 31 มกรำคม 2558
o บริ ษั ทมี สิทธิ ข อต่ อ อำยุ สัญญำได้ โดยระยะเวลำกำรต่อ อำยุ สัญ ญำในแต่ ละครั้ ง
เท่ำกับ 3 ปี ในกำรต่ออำยุสัญญำ บริษัทจะต้องแจ้งเป็นหนังสือขอต่ออำยุสัญญำไป
ยังผู้ให้เช่ำอย่ำงน้อย 90 วัน ก่อนหมดอำยุของสัญญำ และบริษัทจะต้องลงนำมใน
สัญญำฉบับใหม่อย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนหมดอำยุของสัญญำ
o ผู้ให้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งแสดงเหตุ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ให้
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o

o

หลักประกัน

: o

o
กำรชำระค่ำเช่ำ

o

ภำระหน้ำที่ตำมสัญญำ : o

o

o
o

เช่ำจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
ในระหว่ำงกำรเช่ำ หำกเกิดเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ ผู้ให้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันที
- บริษัทค้ำงค่ำเช่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน และไม่ชำระภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ถึง
กำหนด (ไม่ว่ำจะมีกำรเรียกให้ชำระหนี้แล้วหรือไม่ก็ตำม)
- บริษัทผิดสัญญำหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงยินยอมในส่วนของผู้เช่ำที่ให้ไว้ใน
สัญญำ
- บริ ษั ท ตกเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลำย หรื อ มี ก ำรช ำระบั ญ ชี หรื อ มี ก ำรแต่ ง ตั้ ง เจ้ ำ
พนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ให้ดำเนินกิจกำรแทนบริษัท หรือบริษัทได้ดำเนินกำรใดๆ
เพื่อประโยชน์แห่งเจ้ำหนี้ของบริษัท
ถ้ำผู้ให้เช่ำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทต้องบอกกล่ำวให้ผู้ให้เช่ำปฏิบัติ
ตำมสัญญำภำยใน 90 วัน ถ้ำผู้ให้เช่ำไม่ดำเนินกำรตำมสัญญำ บริษัทมีสิทธิเลือกที่
จะบอกเลิกสัญญำก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้ให้เช่ำจะต้องคืนค่ำเช่ำและเงินทั้งหลำยซึ่งบริษัท
ได้ชำระไว้แล้วตำมส่วนที่เหลือจำกที่บริษัทได้ใช้สิทธิ
บริษัทตกลงมอบเงินประกันควำมเสียหำยตำมที่ระบุไว้ในสัญญำเพื่อเป็นหลักประกัน
ให้แก่ผู้ให้เช่ำ สำหรับควำมเสียหำยหรือควำมสูญหำยที่ผู้ให้เช่ำอำจได้รับจำกกำรผิด
สัญญำ หรือไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงใดๆ ที่บริษัทได้ให้ไว้ตำมสัญญำนี้
ในกรณีที่สัญญำสิ้นสุดลงด้วยเหตุอันเนื่องมำจำกควำมผิดของบริษัท บริษัทยินยอม
ให้ผู้ให้เช่ำยึดเงินประกันควำมเสียหำยดังกล่ำว
ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคให้กับผู้ให้เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้
ในสัญญำ โดยชำระค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็นรำยเดือนและชำระค่ำบริกำรภำยในวันที่ระบุ
กำรครบกำหนดชำระในใบแจ้งหนี้
ผู้ให้เช่ำตกลงให้บริษัทเช่ำและใช้พื้นที่ในอำคำรรวมทั้งใช้บริกำรส่วนกลำงอันได้แก่
เครื่องอำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์เสริมทั่วไปซึ่งอยูใ่ นหรือติดตั้งในพื้นที่เช่ำตำมที่
ระบุไว้ในสัญญำ
บริษัทตกลงใช้พื้นที่เช่ำเพื่อเป็นสถำนประกอบกำรสำนักงำนของบริษัทเพียงอย่ำง
เดียวเท่ำนั้น และไม่ใช้พื้นที่เช่ำเป็นที่เก็บ หรือนำเข้ำมำในอำคำร และ/หรือ พื้นที่เช่ำ
ซึ่งวัตถุเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด วัตถุที่ติดไฟง่ำย หรือเป็นอันตรำยโดยสภำพ และไม่
กระทำกำรใดๆ หรืออนุญำตให้กระทำกำรใดอันจะมีผลให้กำรประกันภัยอำคำรเป็น
โมฆะหรืออำจเป็นโมฆะได้
บริษัทจะไม่สร้ำง ดัดแปลง หรือกระทำกำรใดๆ อันทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งของพื้นที่เช่ำไม่ว่ำจะเป็นบริเวณภำนอกหรือภำยในของพื้นที่ที่เช่ำก็ตำม
บริษัทจะอนุญำตให้ผู้ให้เช่ำและ/หรือตัวแทนของผู้ให้เช่ำเข้ำไปตรวจสภำพพื้นที่ที่เช่ำ
ได้ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำไม่ว่ำจะเป็นเวลำปกติหรือฉุกเฉิน
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สัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมัน ระหว่ำง บริษัท กับ บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด
ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทเปิดโอกำสให้บุคคลที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทสำมำรถเช่ำสถำนีบริกำร
น้ำมันที่บริษัทไม่ได้เปิดดำเนินงำน บริษัท ภู บดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”) มีควำมประสงค์จะดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำร
น้ำมันจึงได้ตกลงทำสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันและทำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับภูบดินทร์
ณ ขณะนั้นภูบดินทร์จึง เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันรำยหนึ่งของบริษัท เท่ำนั้น ไม่มีควำมสัมพันธ์อื่ นใดกับบริษัท
จนกระทั่งในปี 2549 บริษัทได้กู้ยืมเงินจำกผู้ถือหุ้นของภูบดินทร์เพื่อชำระหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ และผู้ถือหุ้นภู
บดินทร์ได้ตกลงเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทจำกสถำบันกำรเงิน ทำให้ภำยหลังกำรเข้ำร่วมทุนของผู้ถือหุ้นของภูบดินทร์
ดังกล่ำว จึงทำให้ภูบดินทร์มีสถำนะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จำกเดิมที่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันเท่ำนั้น ทั้งนี้
สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันระหว่ำง บริษัท กับ บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ
อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

หลักประกัน

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ผูเ้ ช่ำ”) 1/
: o บริษัทและผู้เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2553 โดยสัญญำมีอำยุ 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำและสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556
o ในกรณี ที่ผู้เช่ ำมี ควำมประสงค์ จะต่อ อำยุสัญ ญำ ผู้ เช่ ำจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์
ดังกล่ำวให้บริษัททรำบเป็นหนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดือน ก่อนที่สัญญำจะสิ้นสุด
ลง
o ในกำรนี้ บริษัท และ ผู้เช่ำ จะต้องทำควำมตกลงกันใหม่ อย่ำงไรก็ตำม ไม่เป็นกำร
ผูกมัดว่ำ บริษัท จะต้องให้ ผู้เช่ำ ต่ออำยุสัญญำ หรือ บริษัทต้องจัดทำสัญญำฉบับ
ใหม่แก่ ผู้เช่ำ โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับสัญญำเดิมแต่อย่ำงใด
o บริษัทสำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำเมื่อใดก็ได้ โดยทำหนังสือแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วันก่อนวันที่กำหนดให้สัญญำสิ้นสุด
o บริษัทสำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำได้ทันที พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นใด จำกผู้เช่ำ หำกปรำกฏว่ำผู้เช่ำ ผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อ
รวมกัน หรือ ผู้เช่ำ ตกในฐำนะใดฐำนะหนึ่ง ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ เช่น ค้ำงชำระค่ำ
เช่ำ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิ ง ใช้อำคำรสถำนีบริกำรน้ำมันไปในทำงอื่นนอกเหนือจำกกำร
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง จงใจหรือประมำทเลินเล่อทำกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน เป็นต้น
o ถ้ำผู้เช่ำถูกฟ้องดำเนินคดี หรือถูกยึดอำยัดทรัพย์ หรือถูกฟ้องล้มละลำย หรือเป็นผู้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกบังคับคดี หรือถูกดำเนินตำมกระบวนกำรศำลยุติธรรม ซึ่งจะ
ส่งผลให้ ผู้เช่ ำไม่อำจดำเนิน กิจ กำรสถำนีบริ กำรตำมสัญ ญำต่ อไปได้ อีก ให้ถื อว่ ำ
สัญญำนี้สิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทมิจำเป็นต้องบอกกล่ำวก่อนแต่อย่ำงใด
: o ผู้เช่ำตกลงมอบเงินประกันกำรเช่ำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่
บริษัท ในบรรดำควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจมีขึ้นในภำยหน้ำ
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o หำกผู้เช่ำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อรวมกัน บริษัทมีสิทธิริบเงินประกัน
และ/หรือ หักเงินประกันเพื่อชดเชยควำมเสียหำยได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่ำวให้ผู้
เช่ำทรำบก่อน หำกเงินประกันควำมเสียหำยที่วำงไว้ก่อนไม่เพียงพอ ผู้เช่ำต้องชดใช้
ค่ำเสียหำย ส่วนที่เหลือจนครบถ้วน และผู้เช่ำต้องนำเงินประกันมำวำงไว้กับบริษัทให้
ครบตำมที่ระบุไว้ในสัญญำภำยใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทหักเงินประกันทุกครั้ง
กำรชำระค่ำเช่ำ
o ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้กับบริษัทตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยชำระค่ำเช่ำในทุก
6 เดือน
กำรประกันภัย
o ผู้เช่ำต้องทำประกันวินำศภัยทรัพย์สินที่เช่ำในวงเงินไม่น้อยกว่ำที่ระบุไว้ในสัญญำ
โดยระบุให้ บริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยและมอบกรมธรรม์
ประกันภัยพร้อมทั้งสำเนำใบเสร็จรับเงินให้บริษัทยึดถือไว้ด้วย โดยผู้เช่ำจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำเบี้ยประกันและต้องรักษำประกันภัยไม่ให้ขำดอำยุตลอดระยะเวลำกำร
เช่ำ
ภำระหน้ำที่ตำมสัญญำ : o ผู้เช่ำจะต้องสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำกบริษัทตำมรำคำที่บริษัทกำหนดและสั่งซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงทุกประเภทรวมกันไม่น้อยกว่ำ ที่ระบุไว้ในสัญญำเป็นประจำทุกเดือน หำกผู้
เช่ำไม่สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตำมปริมำณที่ตกลงไว้ในสัญญำ ผู้เช่ำตกลงยินยอมชำระ
ค่ำปรับให้กับบริษัทตำมอัตรำที่กำหนดไว้ โดยคิดคำนวณจำกปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ยังไม่ครบจำนวนตำมสัญญำ
o ผู้ เ ช่ ำ ต้ อ งอ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หรื อ ตั ว แทนบริ ษั ท ในกำรเข้ ำ ตรวจดู
ทรัพย์สินที่เช่ำทุกครั้ง
หมำยเหตุ:

5.2.3

1/ บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (รำยละเอียดเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูบดินทร์
กับบริษัท แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 11 เรื่องรำยกำรระหว่ำงกัน)

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท
สัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมันระหว่ำง PTC กับ เจ้ำของที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้ำง

PTC ซึ่งประกอบธุรกิจค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงภำยใต้สถำนีบริกำรน้ำมัน PT ดำเนินกำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงที่
เป็นสถำนีบริกำรน้ำมันจำกเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันที่ไม่ประสงค์จะดำเนินกิจกำรต่อไป เพื่อนำมำปรับปรุงและเปิด
ให้บริกำรเป็นสถำนีบริกำรน้ำมัน PT (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำที่ดนิ พร้อม
สิ่งปลูกสร้ำงเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ
อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”)
เจ้ำของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง (“ผู้ให้เช่ำ”)
: o สัญญำเช่ำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ โดยระยะเวลำในกำรเช่ำจะ
เริ่มต้นและสิ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำ
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o PTC สำมำรถขอต่ออำยุสัญญำเช่ำออกไปอีก โดยมีกำหนดระยะเวลำตำมที่ตกลงไว้
ในสัญญำ โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงผู้ให้เช่ำให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ใน
กำรนี้ ผู้ให้เช่ำตกลงจะต่ออำยุสัญญำให้กับ PTC โดยไม่มีเงื่อนไข
o ในกรณีที่ PTC ไม่ประสงค์จะต่ออำยุสัญญำเช่ำออกไป PTC ต้องมีหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้ให้เช่ำก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
กำรชำระค่ำเช่ำ
o PTC ตกลงชำระค่ำเช่ำให้กับผู้ให้เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยชำระค่ำเช่ำ
ล่วงหน้ำครั้งละ 12 เดือนหรือตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำ
ภำระหน้ำที่ตำมสัญญำ : o ผู้ให้เช่ำมีหน้ำที่ปรับปรุงซ่อมแซมและทดสอบประสิทธิภำพกำรใช้งำนของถังเก็บ
น้ำมันเชื้อเพลิงและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินที่ถูกติดตั้งอยู่ภำยในทรัพย์สินที่เช่ำ
รวมถึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้น ในกรณีที่ ทรัพย์สินที่เช่ำ ไม่อยู่ในสภำพที่
พร้อมใช้งำนตำมปกติ หำก PTC ดำเนินกำรหรือมอบหมำยให้บุคคลภำยนอกเข้ำ
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ สำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยที่ PTC ได้สำรองจ่ำยเพื่อดำเนินกำรจะนำไปหักจำกค่ำเช่ำล่วงหน้ำรำยปี
สำหรับค่ำเช่ำในปีแรก
o ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำจดจำนองอยู่กับบุคคลหรือสถำบันกำรเงิน ผู้ให้เช่ำมีหน้ำที่
ประสำนงำนไปยัง บุคคลหรือสถำบันกำรเงินที่เป็นผู้รับจำนอง เพื่อดำเนินกำรจด
ทะเบี ยนไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เ ช่ำ หรือขอควำมยิน ยอมเป็น หนังสื อ จำกผู้รั บ
จำนอง สำหรับกำรที่ผู้ให้เช่ำจะนำทรัพย์สินมำให้ PTC เข้ำทำประโยชน์ตำมสัญญำ
เช่ำ
o ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำได้ทำสัญญำเช่ำอยู่แล้ว ผู้ให้เช่ำมีหน้ำที่ประสำนไปยังผู้เช่ำ
เพื่อให้มีหนังสือยืนยันกำรบอกเลิกสัญญำเช่ำ และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิกำรเช่ำ
ทั้งหมดที่มีอยู่ในทรัพย์สินที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำ รวมถึงส่งมอบต้นฉบับหนังสือและ
หลักฐำนกำรยกเลิกสัญญำเช่ำให้กับ PTC ภำยในวันที่ทรี่ ะบุไว้ในสัญญำ
o กรณีที่ ผู้ให้ เช่ำ ยังไม่ได้ ดำเนินกำรจดทะเบีย นไถ่ ถอนจำนองหรือยั งไม่ ได้ส่งมอบ
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง หรือยังไม่ได้ส่งมอบต้นฉบับหนังสือ
ยินยอมให้ทำสัญญำเช่ำจำกผู้รับจำนอง ให้กับ PTC ภำยในวันที่กำหนดไว้ในสัญญำ
เช่ำ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้เลื่อนกำรชำระค่ำเช่ำงวดแรกตำมสัญญำออกไปจนกว่ำจะ
ดำเนินกำรตำมสัญญำเป็นที่เรียบร้อย และ/หรือยินยอมให้ PTC บอกเลิกสัญญำเช่ำ
ได้ทันที โดยผู้ให้เช่ำตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำย
o ถ้ำผู้ให้เช่ำจะขำยทรัพย์สินที่เช่ำก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ PTC ทรำบล่วงหน้ำ โดยต้องแจ้งว่ำจะตกลงขำยให้แก่ผู้ใด เป็นจำนวนเงิน
เท่ำใด เพื่อให้ PTC ได้มีโอกำสตกลงซื้อได้ก่อนเมื่อเห็นว่ำเป็นรำคำที่สมควร อย่ำงไร
ก็ตำม หำกผู้ให้เช่ำจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ำให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่ำ
จะต้องดำเนินกำรให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เข้ำทำสัญญำเช่ำกับ PTC ต่อไปภำยใต้
เงื่อนไขสัญญำเช่ำนี้ทุกประกำร
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o ผู้ให้เช่ำตกลงให้ควำมยินยอมแก่ PTC ที่จะนำทรัพย์สินที่เช่ำและอุปกรณ์เครื่องมือ
ต่ำงๆ ไปให้บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นเช่ำช่วงได้
o PTC จะดูแลรักษำทรัพย์สินที่เช่ำและรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่ลำน
คอนกรีตที่เกิดกำรแตกชำรุดหรือเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำนปกติ รวมทั้งตกลงให้
ผู้ให้เช่ำหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ำมีสิทธิเข้ำตรวจดูทรัพย์สินที่เช่ำเป็นครั้งครำว
o เมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ำด้ วยเหตุใด PTC จะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่ำในสภำพ
เรียบร้อยและใช้กำรได้ตำมปกติให้แก่ผู้ให้เช่ำภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกวันที่
สัญญำสิ้นสุด
5.2.4

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
สัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและข้อกำหนดแนบท้ำยสัญญำ ระหว่ำง บริษทั กับ ตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท

บริษัททำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมันที่ประสงค์จะ
เป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท หลังจำกทำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัทสำมำรถใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ PT ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันที่ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันเป็น
ผู้บริหำรได้ (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO) โดยตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันต้องสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่
บริษัทกำหนด รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทที่จำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน (รวมเรียกว่ำ “ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม”) จำกบริษัทตำมที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ

อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
ผู้ประกอบกำรธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมันที่ประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
(“ตัวแทนจำหน่ำย”)
: o สัญญำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในสัญญำและสิ้นสุดในวันที่ระบุไว้ในสัญญำ
ทั้งนี้ อำยุสัญญำแต่ละฉบับอำจแตกต่ำงกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่ำง
บริษัทกับตัวแทนจำหน่ำยแต่ละรำย
o ก่ อ นครบก ำหนดสั ญ ญำ หำกตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยมี ค วำมประสงค์ จ ะเป็ น ตั ว แทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัทต่อไป ตัวแทนจำหน่ำยต้องแจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือ
ให้บริษัททรำบล่วงหน้ำก่อนครบกำหนดสัญญำนี้ไม่น้อยกว่ำ 120 วัน ทั้งนี้ ให้อยู่ใน
ดุลพินิ จของบริษั ทว่ำจะเห็ นสมควรแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ำ ยเป็น ตัวแทนจำหน่ำ ย
น้ำมันของบริษัทต่อไปอีกหรือไม่
o สัญญำจะสิ้นสุดลงได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- ตัว แทนจำหน่ ำ ยเสีย ชี วิต แต่ ทั้ง นี้ บริษั ทจะพิจ ำรณำแต่ง ตั้ งให้ท ำยำทของ
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หลักประกัน

ปริมำณผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ต้องสั่งซื้อ
ในแต่ละเดือน

ตัวแทนจำหน่ำยเข้ำเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทแทน
- ครบกำหนดระยะเวลำกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
- ตัวแทนจำหน่ำยขอยกเลิกกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท โดยต้อง
แจ้งกำรขอเลิกกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทเป็นหนังสือให้บริษัท
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
- เมื่ อ ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมสั ญ ญำ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ เ พิ ก ถอนตั ว แทน
จ ำหน่ ำ ยออกจำกกำรเป็ น ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยน้ ำมั น ของบริ ษั ท และบอกเลิ ก
สัญญำได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
o หำกตัวแทนจำหน่ำยขอยกเลิกกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท หรือกระทำ
กำรหรืองดเว้นกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจนเป็นเหตุให้บริษัทต้องเพิกถอนสิทธิ
กำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทก่อนครบกำหนด ตัวแทนจำหน่ำยตกลง
ยินยอมให้บริษัทริบหลักประกันทั้งหมดตำมสัญญำ และ/หรือเรียกร้องจำกธนำคำรผู้
ออกหนังสือค้ำประกันได้เต็มตำมวงเงินที่ระบุไว้ได้ทันที นอกจำกนี้ยังตกลงที่จะชำระ
ค่ำปรับให้กับบริษัทตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ
: o ตัว แทนจ ำหน่ำ ยจะด ำเนิน กำรติ ด ต่ อขอให้ธ นำคำรจั ดท ำหนัง สื อ ค้ำประกั น ของ
ธนำคำร (L/G) ซึ่งมีระยะเวลำค้ำประกันเป็นรำยปี ตำมจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำ
และจะทำกำรต่อสัญญำเพื่อให้มีผลผูกพัน ตลอดอำยุของสัญญำ โดยต้องส่งมอบ
หนังสือค้ำประกันของธนำคำรให้บริษัทตำมระยะเวลำที่กำหนด เพื่อเป็นกำรประกัน
กำรชำระหนี้ สิน ค่ำปรับ ค่ำใช้จ่ำ ย และค่ ำเสี ยหำยทุก ประเภทที่เกิ ดขึ้น จำกกำร
ดำเนินงำนของเป็นตัวแทนจำหน่ำย
: o ตัวแทนจ ำหน่ำยจะต้องซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ปิโตรเลีย มทุ กประเภทเป็น ประจำทุกเดือ น
โดยตรงจำกบริษัทเท่ำนั้น โดยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทรวมกันต่อเดือน
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ปริ ม ำณกำรสั่ ง ซื้ อ ขั้ น ต่ ำที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญำ หำกปริ ม ำณผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียมที่ตัวแทนจำหน่ำยสั่ง ซื้อไม่ถึงปริมำณกำรสั่งซื้อขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญำ
ตัวแทนจำหน่ำยตกลงชำระค่ำปรับให้กับบริษัทตำมอัตรำที่กำหนดไว้ โดยคิดคำนวณ
จำกปริมำณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ซื้อไม่ถึงตำมปริมำณกำรสั่งซื้อขั้นต่ำ
o ปริมำณกำรสั่งซื้อขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญำ อำจถูกปรับเปลี่ยนให้มี จำนวนสูงขึ้นตำม
สภำวะทำงกำรค้ ำ ทั้ง นี้ ให้ ขึ้นอยู่ กับดุ ลพินิจ ของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทไม่ต้อ ง
รับผิดชอบต่อตัวแทนจำหน่ำยสำหรับกำรที่ไม่สำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่
สั่งซื้อให้แก่ตัวแทนจำหน่ำยได้ จำกกำรเกิดสภำวะขำดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือกำรมีคำสั่งของทำงรำชกำรให้ระงับกำรจำหน่ำยหรือส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนื่องจำกมีบทบัญญัติของกฎหมำยกำหนดห้ำมไว้ หรือ
กำรเกิดภำวะสงครำมทั้งภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร หรือกำรเกิดจลำจล หรือ
กำรเกิดภัยธรรมชำติ หรือกำรเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่บริษัทมิได้มีส่วนก่อให้เกิดขึ้น
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รำคำจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

กำรชำระเงินค่ำ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

กรรมสิทธิ์และควำม
เสี่ยงภัยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในกำรดำเนินธุรกิจ

: o รำคำจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มให้ กั บ ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยเท่ ำ กั บ รำคำน้ ำมั น
เชื้อเพลิงตำมประกำศของสำนักงำนนโยบำยและพลังงำนแห่งชำติ (รำคำขำยปลีก)
ลบด้วยค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำย
o ทั้งนี้ บริ ษัท ตกลงที่จ ะประกัน ค่ำกำรตลำดขั้น ต่ำของผลิตภั ณฑ์ ปิโตรเลี ยมให้แ ก่
ตัวแทนจำหน่ำยไม่น้อยกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแต่ละ
ประเภท
o คู่ สั ญ ญำทั้ ง สองฝ่ ำ ยตกลงก ำหนดขอบเขตควำมรั บ ผิ ด ชอบของกำรประกั น ค่ ำ
กำรตลำดขั้นต่ำในแต่ละเดือนของบริษัทไว้ไม่เกินกว่ำปริมำณกำรสั่งซื้อขั้นต่ำที่ระบุ
ไว้ในสัญญำ
: o ผู้แทนจำหน่ำยตกลงจะชำระเงินค่ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สั่งซื้อเป็นเงินสด หรือเป็น
ตั๋วแลกเงิน ซึ่งมีกำรอำวัลและรับรองจำกธนำคำรพำณิชย์ หรือเป็นแคชเชียร์เช็ค
เท่ำนั้น โดยผู้แทนจำหน่ำยตกลงจะชำระเงินค่ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่ำวให้
บริษัทก่อนที่จะได้รับมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สั่งซื้อจำกบริษัทในแต่ละครั้ง
o อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้แทนจำหน่ำยมีควำมประสงค์จะนำหนังสือสัญญำค้ำประกัน
ของธนำคำร (L/G) ที่บริษัทให้ควำมเห็นชอบมำวำงไว้เป็นหลักประกันกำรชำระเงิน
บริษัทจะพิจำรณำกำหนดวงเงินในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตำมสัญญำต่อไป
และหำกตัวแทนจำหน่ำยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำและข้อกำหนดแนบท้ำยสัญญำไม่ว่ำ
ในข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิที่จะระงับกำรให้วงเงินแก่ตัวแทนจำหน่ ำยได้ทันที โดย
ไม่ต้องบอกกล่ำวให้ทรำบล่วงหน้ำ
: o ตัวแทนจำหน่ำยตกลงให้กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่
สั่งซื้อตกเป็นของตัวแทนจำหน่ำยทันที
- เมื่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สั่งซื้อถูกส่งผ่ำนท่อจ่ำยของบริษัทลงสู่รถบรรทุก
น้ ำมั น ของตั ว แทนจ ำหน่ ำ ย ในกรณี ที่ ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยด ำเนิ น กำรขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สั่งซื้อด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นมำรับมอบ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คลังน้ำมันของบริษัท
- เมื่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สั่งซื้อได้จัดส่งยังสถำนีบริกำรน้ำมันของตัวแทน
จ ำหน่ ำ ย ในกรณี ที่ ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยประสงค์ ใ ห้ บ ริ ษั ท ด ำเนิ น กำรขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สั่งซื้อ
: o ตัวแทนจำหน่ำยจะได้รับคำแนะนำจำกบริษัทในด้ำนกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง
สถำนีบริกำรน้ำมัน โดยในกำรนี้บริษัทจะจัดทำแบบแปลนกำรก่อสร้ำงสถำนีบริกำร
น้ำมันให้แก่ตัวแทนจำหน่ำย พร้อมทั้งส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้เชีย่ วชำญเข้ำไปควบคุมดูแลและ
ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนจำหน่ำยภำยในสถำนที่ก่อสร้ำงเพื่อให้กำรก่อสร้ำงเป็นไป
ตำมแบบแปลนและมำตรฐำนของสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
o บริษัทจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำแก่ตัวแทนจำหน่ำยสำหรับกำรขออนุญำต
เป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภทสถำนีบริกำรน้ำมันและขอใบอนุญำตอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ
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กำรประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมันให้ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยตัวแทนจำหน่ำยมี
หน้ำที่ดูแลให้ใบอนุญำตมีผลสมบูรณ์ตลอดอำยุของสัญญำ
o บริษัทตกลงให้กำรสนับสนุนทำงกำรตลำดแก่ตัวแทนจำหน่ำยตำมควำมเหมำะสม
ของภำวะทำงกำรค้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลำตำมดุลพินิจของบริษัท
o ตัวแทนจำหน่ำยสำมำรถยืมอุปกรณ์กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกบริษัท
ตลอดช่วงระยะเวลำที่เป็นตัวแทนจำหน่ำย โดยต้องดูแลรักษำอุปกรณ์ที่ยืมให้อยู่ใน
สภำพที่ใช้งำนได้ดีและปลอดภัยเสมอ ยินยอมให้พนักงำนของบริษทั เข้ำไปตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมตำมที่บริษัทเห็นสมควร และ ไม่ทำกำรเคลื่อนย้ำย รื้อถอน ดัดแปลง
ต่อเติม จำหน่ ำยจ่ำยโอน ให้เช่ำ เช่ำช่ วง ให้ ยืม หรื อให้บุค คลอื่นเข้ำครอบครอง
อุปกรณ์ที่ยืม รวมถึง ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับกำรยืม
อุปกรณ์จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
5.2.5

สั ญ ญำที่ สำคั ญ ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ กั บ ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น รำยอื่ น และผู้ ป ระกอบกำร
อุตสำหกรรม
สัญญำซื้อขำยน้ำมันเชือ้ เพลิงระหว่ำง บริษัท กับ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มคี วำมประสงค์จะสั่งซื้อน้ำมัน
จำกบริษัท

บริษัททำสัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิงกับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีควำมประสงค์จะสั่งซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง
จำกบริษัทในปริมำณมำกและต่อเนื่อง เพื่อนำน้ำมันไปใช้ในกิจกำรของตนเอง สำหรับผู้ค้ำส่งน้ำมันประเภท Jobber
บริษัทไม่มีกำรทำสัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจำกผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะครั้ง
ต่อครั้งจึงไม่มีควำมจำเป็นต้องทำสัญญำ ทั้งนี้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิง แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ
อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

หลักประกัน

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม (“ผู้ซื้อ”)
: o สัญญำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในสัญญำและสิ้นสุดในวันที่ระบุไว้ในสัญญำ
ทั้งนี้ อำยุสัญญำแต่ละฉบับอำจแตกต่ำงกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่ำง
บริษัทกับผู้ซื้อแต่ละรำย
o คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ โดยแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้ซื้อต้องแจ้งเป็นลำย
ลักษณ์อักษรให้บริษัททรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันหลังจำกได้ชำระหนี้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
: o ผู้ซื้อจะส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนำคำร (L/G) ตำมจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำ
ให้กับบริษัทภำยในระยะเวลำที่กำหนด เพื่อเป็นกำรประกันกำรชำระหนี้สิน ดอกเบี้ย
ค่ำเสียหำย และค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ ผู้ซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินค่ำ
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น้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อไป และ/หรือ จำกกำรที่ผู้ซื้อเกิดควำมรับผิดตำมสัญญำที่จะต้อง
ชำระหนี้สิน ดอกเบี้ย ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยอย่ำงใดๆ ให้แก่บริษัท และ/หรือ จำก
กำรที่ผู้ซื้อผิดนัดไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิง : o ผู้ซื้อตกลงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ระบุไว้ในสัญญำเป็นประจำทุกเดือนตลอด
ที่ต้องสั่งซื้อในแต่ละ
อำยุของสัญญำ โดยปริมำณกำรสั่งซื้อต่อเดือนไม่น้อยกว่ำที่ตกลงไว้ในสัญญำ
เดือน
รำคำจำหน่ำยน้ำมัน
: o ผู้ซื้อตกลงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในรำคำประกำศหน้ำคลังของบริษัท โดยรำคำดังกล่ำว
เชื้อเพลิง
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภำวะ หรือเหตุกำรณ์ทำงกำรตลำดทั้งใน
และต่ำงประเทศ หรือตำมนโยบำยของรัฐบำลแล้วแต่กรณี นอกจำกนี้ รำคำดังกล่ำว
ไม่รวมถึงค่ำขนส่งที่ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
กำรชำระเงิน
: o ผู้ซื้อได้รับวงเงินขำยเชื่อตำมจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำจำกบริษัท โดยผู้ซื้อต้องชำระ
ค่ำผลิตภัณฑ์และค่ำขนส่ง (ถ้ำมี) เต็มจำนวนที่สั่งซื้อแต่ละครั้งภำยในระยะเวลำที่
ระบุไว้ในสัญญำนับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบผลิตภัณฑ์
o ในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สูงเกินกว่ำส่วนต่ ำงระหว่ำงวงเงินขำยเชื่อที่ระบุไว้ใน
สัญญำกับภำระหนี้ค้ำงชำระของผู้ซื้อ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่ำผลิตภัณฑ์ส่วนที่เกินเป็น
เงินสด หรือตั๋วแลกเงิน ซึ่งมีกำรอำวัล และรับรองจำกธนำคำรพำณิชย์ หรือแคชเชียร์
เช็คเท่ำนั้น
o หำกผู้ซื้อมี ควำมประสงค์จะซื้อ น้ำมันเชื้อ เพลิง เกิน กว่ำวงเงิ นขำยเชื่อ ที่ระบุไว้ใ น
สัญญำ ผู้ซื้อจะต้องดำเนินกำรจัดหำหลักประกันอันได้แก่ หนังสือค้ำประกันของ
ธนำคำร (L/G) ที่บริษัทกำหนดมำมอบให้กับบริษัทเต็มจำนวนของปริมำณที่จะทำ
กำรสั่ง ซื้อเกิน วงเงิ นขำยเชื่อที่ร ะบุไว้ใ นสัญญำ โดยผู้ซื้อต้อ งส่งมอบหลัก ประกั น
ดังกล่ำวก่อนทำกำรซื้อเกินวงเงิน
กรรมสิทธิ์และควำม
: o ผู้ซื้อตกลงให้กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อตกเป็นของผู้ซื้อ
เสี่ยงภัยของน้ำมัน
ทันที
เชื้อเพลิง
- เมื่ อ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ สั่ ง ซื้ อ ถู ก ส่ ง ผ่ ำ นท่ อ จ่ ำ ยของบริ ษั ท ในกรณี ที่ ผู้ ซื้ อ
ดำเนินกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นมำรับ
มอบน้ำมันเชื้อเพลิงแทน ณ คลังน้ำมันของบริษัท
- เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อได้จัดส่งยังสถำนที่ประกอบกิจกำรของผู้ซื้อ ในกรณี
ที่ผู้ซื้อประสงค์ให้บริษัทดำเนินกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทีส่ ั่งซื้อ
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5.2.6

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินธุรกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำและกำรให้บริกำรอื่น
สัญญำให้บริกำรเก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำง บริษัท กับ ผู้คำ้ น้ำมันรำยใหญ่

บริษัทมีคลังน้ำมันเป็นของตนเองเป็นจำนวนมำกโดยกระจำยตัวอยู่ทั่วประเทศ ปริมำณควำมจุน้ำมันรวมของทุก
คลังมีมำกกว่ำควำมต้องกำรสำรองน้ำมันของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และบริษัทมีท่ำเทียบเรือทำให้สำมำรถรับ
น้ ำมั น ปริ ม ำณมำกในแต่ ละครั้ ง ได้ บริ ษั ท จึ ง สำมำรถให้ บ ริ ก ำรรั บ ฝำกน้ ำมั น กั บ ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น รำยใหญ่ ได้ ทั้ ง นี้ สรุ ป
สำระสำคัญของสัญญำให้บริกำรเก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิง แสดงได้ดังนี้
คู่สัญญำ
อำยุสัญญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
ผู้ค้ำน้ำมันที่ประสงค์จะฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงที่คลังน้ำมันของบริษัท (“ผู้รับบริกำร”)
: o สัญญำมี อำยุ 1 ปี นับจำกวันที่บริษัท ได้รับมอบน้ำมั นเชื้อเพลิง ในครั้งแรกจำก
ผู้รับบริกำร ทั้งนี้ ผู้รับบริกำรอำจจะแสดงควำมจำนงขอต่ออำยุสัญญำฉบับนี้ออกไป
โดยมีกำหนดครำวละไม่เกิน 1 ปี ด้วยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงบริษัทให้ทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีกำรต่ออำยุ
สัญญำออกไป ทั้งสองฝ่ำยจะต้องทำควำมตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขและรำยละเอียดของ
กำรให้บริกำรตำมสัญญำกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับบริกำรไม่มีควำมประสงค์
จะต่ออำยุสัญญำออกไปอีก ผู้รับบริกำรต้องมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำ 60 วันก่อนที่สัญญำจะสิ้นสุด หำกผู้รับบริกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข คู่สัญญำทั้ง
สองฝ่ำยตกลงให้สัญญำสิ้นสุดลงตำมกำหนดระยะเวลำที่ระบุไว้ในสัญญำ
o หำกผู้รับบริกำรบอกเลิกสัญญำก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลำที่ระบุไว้ในสัญญำ
หรือก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมที่ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงให้มีกำรต่ออำยุสัญญำ
ออกไป (ถ้ ำ มี ) โดยที่ บ ริ ษั ท ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ฝ่ ำ ยผิ ด สั ญ ญำ ผู้ รั บ บริ ก ำรตกลงจะช ำระ
ค่ำบริกำรให้กับบริษัทในตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำที่คงเหลืออยู่ตำมอัตรำที่
กำหนดไว้ในสัญญำ
o คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำในระหว่ำงที่สัญญำยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
ได้ โดยไม่มีหน้ำที่จะต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง แต่อย่ำงใดหำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
- คู่สัญ ญำที่ ถู ก บอกเลิ ก มิได้ ป ฏิบั ติ ต ำมข้ อ ตกลงที่ ร ะบุ ไว้ ใ นสั ญ ญำและมิ ได้
ดำเนินกำรแก้ไขควำมบกพร่องดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่ำวจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
- คู่สัญญำที่ถูกบอกเลิกถูกศำลล้มละลำยกลำงมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
หรือถูกพิพำกษำให้ตกเป็นบุคคลล้มละลำย หรือทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดทรัพย์
บั ง คั บ คดี ต ำมค ำสั่ ง หรื อ ค ำพิ พ ำกษำของศำลล้ ม ละลำยกลำงจนสำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ว่ำคู่สัญญำที่ถูกบอกเลิกสัญญำจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข
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อัตรำค่ำบริกำร

: o

o

o

กำรชำระเงิน

: o

กำรรับมอบ กำรส่งคืน
และควำมเสี่ยงภัยของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

: o

o

o

ของสัญญำอีกต่อไป
ค่ำบริกำรสำหรับกำรเก็บรักษำและกำรส่งคืน น้ำมันเชื้อเพลิงที่ฝำกเก็บคำนวณจำก
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ผู้รับบริกำรนำเข้ำมำเก็บรักษำและได้มีกำรส่งคืนให้กับ
ผู้รับบริกำรในแต่ละเดือนและอัตรำค่ำบริกำรต่อลิตรที่กำหนดไว้ในสัญญำ อย่ำงไรก็
ตำม ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษำไว้ในถังน้ำมันของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่ำ
ควำมจุที่กำหนดไว้ในสัญญำ
หำกปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงทีผ่ ู้รับบริกำรนำเข้ำมำเก็บรักษำและได้มีกำรส่งคืนให้กับ
ผู้รั บ บริ กำรในแต่ ละเดือ นน้ อ ยกว่ ำ ปริ มำณขั้ น ต่ำที่ ก ำหนดไว้ ในสั ญ ญำหรื อ ที่ ได้
ปรั บ เปลี่ ย นโดยคู่ สั ญ ญำทั้ ง สองฝ่ ำ ยในแต่ ละช่ ว งเวลำ ผู้ รั บ บริ ก ำรตกลงช ำระ
ค่ำบริกำรโดยคำนวณจำกปริมำณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ และหำกปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เก็บรักษำไว้ในถังน้ำมันของบริษัทเกินกว่ำควำมจุที่กำหนดไว้ในสัญญำ ผู้รับบริกำร
ตกลงชำระค่ำบริกำรเพิ่มขึ้น โดยคำนวณจำกปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกินกว่ำ
ควำมจุที่ตกลงไว้ในสัญญำและอัตรำค่ำบริกำรต่อลิตรที่กำหนดไว้ในสัญญำสำหรับ
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกินกว่ำควำมจุ
ค่ำบริกำรจะครอบคลุมไปถึงกำรให้บริกำรในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับมอบน้ำมัน
เชื้อเพลิงจำกเรือเข้ำมำจัดเก็บไว้ในถังน้ำมัน กำรรับเรือ กำรตรวจสอบคุณภำพน้ำมัน
เชื้อเพลิงและน้ำมันไบโอดีเซล B100 กำรผสมน้ำมันไบโอดีเซล B100 ลงในน้ำมัน
พื้ น ฐำนเพื่ อ ผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำเร็ จ รู ป และ กำรจ่ ำ ยน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง คื น ทำง
รถบรรทุก
ผู้รับบริกำรจะชำระค่ำบริกำรตำมที่ได้รับแจ้งให้กับบริษัทภำยในระยะเวลำ 25 วัน
นับแต่วันที่ผู้รับบริกำรได้รับมอบใบแจ้งหนี้ค่ำบริกำรจำกบริษัท หรือในทุกวันที่ 30
ของเดือนเดียวกันกับที่บริษัทได้วำงใบแจ้งหนี้
คู่สัญญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงให้ คิด ค ำนวณปริ มำณกำรเก็ บรั ก ษำและส่ งคื น น้ำมั น
เชื้อเพลิงที่ฝำกเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส (86 องศำฟำเรนไฮต์) ณ สถำนที่ที่
กำหนดไว้ในสัญญำ
ผู้รับบริกำรจะต้องส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงของตนที่มีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่มีควำม
บกพร่องใดๆ ให้กับบริษัท ณ จุดรับมอบผลิตภัณฑ์ โดยน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องถูกส่ง
มอบให้กับบริษัทโดยทำงเรือ หรือในบำงกรณีอำจจะมีกำรส่งมอบโดยทำงรถยนต์ ซึ่ง
บริษัทมีหน้ำที่ที่จะตรวจวัด และทดสอบปริมำณ โดยควำมเสี่ยงภัยต่ำงๆ ให้ตกอยู่ ใน
ควำมรับผิดชอบของบริษัท
เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ส่งผ่ำนจุดรับมอบ หรือท่อส่งน้ำมันของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะต้องส่งคืนน้ำมันเชื้อเพลิงตำมปริมำณที่ผู้รับบริกำรแจ้ง ซึ่งบริษัทมีหน้ำที่ที่
จะตรวจวัด และทดสอบปริมำณ โดยควำมเสี่ยงภัยต่ำงๆจะตกอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผู้รับบริกำรเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงได้ส่งผ่ำนจำกจุดส่งคืน หรือท่อส่งน้ำมันของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว
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กำรประกันภัย

5.3

: o บริ ษั ท จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรประกั น ภั ย ในทรั พ ย์ สิ น ต่ ำ งๆ ที่ ใ ห้ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกัน ภัย โดยกรมธรรมประกันภัยดังกล่ำวจะต้องมีผล
บังคับใช้ครอบคลุมไปถึงหน้ำที่ และบรรดำควำมรับผิดชอบทุกประเภทที่บริษัทมีอยู่
ตำมสัญญำและมีผลบังคับใช้อย่ำงสมบูรณ์ตลอดอำยุของสัญญำ
o ผู้รับบริกำรจะต้องประกั นควำมเสี่ยงภัยและกำรเกิ ดวิน ำศภัย ในน้ ำมัน เชื้อ เพลิ ง
ทั้งหมดที่ได้นำเข้ำมำเก็บรักษำในสถำนที่เก็บตำมสัญญำ ทั้งในช่วงระหว่ำงของกำร
ขนส่ง กำรขนถ่ำย กำรสูบถ่ำย และกำรเก็บรักษำ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับบริกำรแต่
เพียงผู้เดียว

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบำยที่จะลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัท
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจะสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันหรือก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในระยะยำว โดยบริษัทจะ
พิจำรณำเข้ำร่วมลงทุนในบริษัทย่อยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ ว และแต่งตั้ง
ตัวแทนจำกบริษัทเข้ำไปร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เหมำะสม เพื่อให้มีอำนำจในกำรกำหนดนโยบำยและ
กำกับดูแลให้บริษัทย่อยให้ดำเนินกิจกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่บริ ษัทกำหนดไว้ รวมถึงมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำรำยกำรที่
อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยสำคั ญ นอกจำกนี้ บริษัทอำจพิจำรณำลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ดำเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทก๊ำซ หรือกำรผลิตและจำหน่ำยพลังงำนทดแทนประเภท
ต่ำงๆ หรือธุรกิจอื่นที่มีควำมเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทและมีศักยภำพในกำรเติบโตและสร้ำงผลกำไรให้กับบริษัทใน
ระยะยำว
ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด 10 บริษัท โดยบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลัก บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.97 ถึงร้อยละ 99.99 และได้แต่งตั้ง
กรรมกำรบริษัท 2 ท่ำน ได้แก่ นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร และนำยรังสรรค์ พวงปรำง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัท
ย่อยแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกำรลงทุนในบริษัทร่วมใดๆ

ส่วนที่ 2 - หน้ำ 100

