บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

11.

รายการระหว่างกัน

11.1

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ในปี 2554 และใน 9 เดือนแรกปี 2555

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุป
ควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

1) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”)
ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการ
น้้ามัน PT ที่ PTC เป็นผู้บริหารงานเอง (สถานีบริการ
น้้ามันประเภท COCO)

2) บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (“PMO”)
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
จ้าหน่ายน้้ามันของบริษัท ผู้ค้าน้้ามันรายอื่น และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
การด้าเนินธุรกิจ
3) บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด (“APO”)
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
จ้าหน่ายน้้ามันของบริษัท ผู้ค้าน้้ามันรายอื่น และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
การด้าเนินธุรกิจ
4) บริษัท เอ็มไพน์ ออยล์ จำกัด (“EPO”)
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
จ้าหน่ายน้้ามันของบริษัท ผู้ค้าน้้ามันรายอื่น และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
การด้าเนินธุรกิจ
5) บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”)
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
จ้าหน่ายน้้ามันของบริษัท ผู้ค้าน้้ามันรายอื่น และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
การด้าเนินธุรกิจ

- PTC เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- บริษัทและ PTC มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 3 ท่ำน ได้แก่
1) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
3) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- PMO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- บริษัทและ PMO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 2 ท่ำน ได้แก่
1) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- APO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- บริษัทและ APO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 2 ท่ำน ได้แก่
1) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- EPO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- บริษัทและ EPO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 2 ท่ำน ได้แก่
1) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- EVO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- บริษัทและ EVO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 2 ท่ำน ได้แก่
1) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
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6) บริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”)
- ADO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
จ้าหน่ายน้้ามันของบริษัท ผู้ค้าน้้ามันรายอื่น และ
- บริษัทและ ADO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 2 ท่ำน ได้แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
1) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
การด้าเนินธุรกิจ
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
7) บริษัท แอตลำส ออยล์ จำกัด (“ALO”)
- ALO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
จ้าหน่ายน้้ามันของบริษัท ผู้ค้าน้้ามันรายอื่น และ
- บริษัทและ ALO มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 2 ท่ำน ได้แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
1) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
การด้าเนินธุรกิจ
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
8) บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด (“P&C”)
- P&C เป็ น บริ ษั ท ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ซึ่ ง ถื อ หุ้ น โดยบุ ค คลที่
P&C จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536
เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้
โดยประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้
o นำงฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมกำรบริษัท) ร้อยละ 6.54 ของทุน
P&C เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามันของบริษัทรายหนึ่ง และ
ที่ออกและเรียกชำระแล้ว
เป็นผู้ค้าน้้ามันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อหรือขาย
o กลุ่มญำติสนิทของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร และนำงฉัตร
น้้ามันกับบริษัท
แก้ว คชเสนี ร้อยละ 58.85 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- บริษัทและ P&C มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 1 ท่ำน ได้แก่
1) นำงฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สำวของนำยพิทักษ์ รัชกิ จ
ประกำร (กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ข อง
บริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.71 ของทุนที่ออก
และเรียกชำระแล้ว
9) บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด (“KTP”)
- KTP เป็ น บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ซึ่ ง ถื อ หุ้ น โดยบุ ค คลที่
KTP จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดย เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ KTP เป็นผู้ค้า
o นำงฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมกำรบริษัท) ร้อยละ 4.90 ของทุน
น้้ามันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อหรือขายน้้ามันกับ
ที่ออกและเรียกชำระแล้ว
บริษัท
o กลุ่มญำติสนิทของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร และนำงฉัตร
แก้ว คชเสนี ร้อยละ 44.15 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
o P&C ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- บริษัทและ KTP มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 1 ท่ำน ได้แก่
1) นำงฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สำวของนำยพิทักษ์ รัชกิ จ
ประกำร (กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ข อง
บริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.71 ของทุนที่ออก
และเรียกชำระแล้ว
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10) บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”)
- ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อ งกับบริษัท ซึ่งถือ หุ้นโดยบุคคลที่
ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้
โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน ทั้งนี้ ภูบดินทร์เป็น
o นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ (กรรมกำรบริษัท) ร้อยละ 65
ตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามันของบริษัทรายหนึ่ง
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- บริษัทและภูบดินทร์มีกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 1 ท่ำน ได้แก่
1) นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อย
ละ 6.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
11) นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล
- นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย
o เป็นผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
12) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
- นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย
o เป็นผู้ถือ หุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อ ยละ 10.30 ของทุนที่
ออกและเรียกชำระแล้ว
o เป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
13) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- นำยรังสรรค์ พวงปรำง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย
o เป็นกรรมกำรบริษัท และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

1. บริ ษั ท ปิ โ ตรเลี ย มไทย คอร์ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”)
- บริษัทจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ PTC เป็น
ครั้งครำวตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท
- นอกจำกนี้ บริษัทยัง ค้ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่น
เครื่องยนต์ให้กับ PTC สำหรับค้ำปลีกภำยใน
สถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่ PTC บริหำรงำน
(สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO)

305.95

รำยได้ค่ำขนส่ง
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำก PTC โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น้ ำมั น

209.52

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

41.65 - กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครั้งบริษัทจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมัน
ให้กับ PTC เนื่องจำก PTC มีควำมจำเป็นต้องซื้อน้ำมันอย่ำงเร่งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน หรือบริษัทต้ องกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยใน
กลุ่ม บริษัทและบริษัทย่อ ย (“กลุ่มบริษัท PTG”) ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้
บริษัทจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ ใกล้เคียงกับ
กำรค้ำส่งให้ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ PTC เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำทั่วไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น รำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
241.64 - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหำรจัดกำรรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก PTC ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บ เป็นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ให้กับ PTC
-

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น
- บริษัทเรียกเก็บค่ำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันจำก
PTC ตำมสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
เพื่อ ดำเนินธุ ร กิ จสถำนีบ ริกำรน้ ำมัน ระหว่ำ ง
บริษัทกับ PTC
- นอกจำกนี้ บริ ษั ท ยั ง เรี ย กเก็ บ ค่ ำ บริ ก ำรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรรั บ ฝำกและบริ ห ำรจั ด กำร
น้ำมั นเชื้อ เพลิง ที่ส ำรองไว้ใ นคลัง น้ำมัน จำก
PTC ตำมสั ญ ญำกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นต่ ำ งๆ
สำหรั บกำรดำเนิ นธุ ร กิจ คลั งน้ ำมั นเชื้อ เพลิ ง
ระหว่ำงบริษัทกับ PTC

16.75

26.23 -

-

-
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รำคำตลำดและเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร โดย
ค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กับระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่ มบริษัท
PTG
บริษัทตกลงให้ PTC เช่ำพื้นที่บำงส่วนในพื้นที่คลังน้ำมันจังหวัด ลำปำง ขอนแก่น
และสระบุรี สำหรับดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน เนื่องจำกบริษัทกำหนดให้ PTC
ดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน กำรให้เช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันดังกล่ำวจึงช่วยให้เกิด
ควำมชัดเจนในกำรดำเนินธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัท PTG ทั้งนี้ อัตรำค่ำเช่ำที่บริษัท
เรียกเก็บจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดสำหรับค่ำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเช่ำจำก
บุคคลภำยนอก
บริ ษัท เป็ นผู้ ลงทุน และบริห ำรจัด กำรคลั งน้ ำมั นทั้ งหมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคลังน้ำมันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน้ำมันเชื้อ เพลิงให้กับ PTC ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทุนกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่
กับปริมำณน้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริกำรที่ตกลงไว้ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ลูกหนี้กำรค้ำ
- PTC มีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่นเครื่อ งยนต์ และ
บริกำรต่ำงๆ จำกบริษัท

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

104.67

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

33.97 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
- บริษัทให้ PTC กู้ยืมเงินระยะสั้น ตำมควำม
จำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของ PTC ณ
ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยลูก ค้ำชั้น ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2

362.30
1,750.90
(1,388.60)
2.10
0.49

412.14 362.30
3,530.10
(3,480.26)
12.29
1.29
-
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เนื่อ งจำกอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่เหมำะสม และก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
ภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อ ตำมที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ PTC ทั้งนี้
บริษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทตกลงให้ PTC สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับ
สภำพคล่องของ PTC เป็นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
กำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ PTC ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบี้ยจำก PTC บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
PTC เป็นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ PTC รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำ
- บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำก PTC เพื่อใช้ใน
ธุร กิ จขนส่ งและขนถ่ ำยน้ ำมั นเชื้อ เพลิ ง และ
ส ำหรั บ รถยนต์ ที่ ใ ช้ ภ ำยในกิ จ กำรของกลุ่ ม
บริษัท PTG

25.56

ต้นทุนค่ำส่งเสริมกำรขำย
- บริษัทชำระเงิน ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยใน
ส่วนที่ PTC สำรองจ่ำยให้กับบริษัทคืนให้กับ
PTC

-

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- บริษัทมีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงจำก PTC

0.18

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

25.02 - บริษัทกำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและรถยนต์ทั่วไปที่ใช้ภำยในกิจกำรของ
บริษัทต้องเติมน้ำมันจำกสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่ PTC เป็นผู้บริหำรกิจกำร (สถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO) ยกเว้นในกรณีที่ต้องกำรเติมน้ำมันอย่ำงเร่งด่วน ทั้งนี้
รำคำน้ำมันที่บริษัทซื้อจำก PTC ณ สถำนีบริกำรน้ำมันแต่ละแห่งเป็น รำคำเดียวกับ
รำคำขำยปลีกน้ำมันที่สถำนีบริกำรแห่งนั้นจำหน่ำยให้กับลูกค้ำทั่วไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
0.07 - ในปี 2555 บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเพื่อ ส่งเสริมภำพลักษณ์และ
ประชำสัมพันธ์ บริษัทและตรำสินค้ำของบริษัทให้บุคคลทั่วไปรู้จักและจดจำได้มำก
ขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้ำของ PTC บำงส่วนเข้ำร่วมกิจกรรมและได้รับของรำงวัลจำกบริษัท
PTC จึงสำรองจ่ำยรำงวัลดังกล่ำวแทนบริษัท และให้บริษัทชำระค่ำส่งเสริมกำรขำย
คืนให้กับ PTC
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
3.84 - ภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อตำมที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ PTC ทั้งนี้ PTC
กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
อำจขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภำพคล่องของ PTC เป็น
หลัก
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ค่ำไฟฟ้ำเฉพำะพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้ำร่วมกัน
- บริษัทชำระเงินค่ำไฟฟ้ำส่วนที่บริษัทใช้ภำยใน
กิจกำรคืนให้กับ PTC สำหรับพื้นที่ที่ บริษัทใช้
ไฟฟ้ำร่วมกับ PTC แต่ PTC เป็นผู้ชำระเงินค่ำ
ไฟฟ้ำทั้งหมดให้กับกำรไฟฟ้ำ

1.18

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
- บริษัทรับผิดชอบผลขำดทุนที่เกิดจำกผลต่ำง
ปริมำณน้ำมันที่รับฝำกให้กับ PTC

-
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ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
0.78 - บริษัทตกลงให้ PTC เช่ำพื้นที่บำงส่วนในพื้นที่คลังน้ำมันจังหวัด ลำปำง ขอนแก่น
และสระบุ รี ส ำหรั บ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั น แต่ ค ลั ง น้ ำมั น ดั ง กล่ ำ ว
จำเป็นต้องไฟฟ้ำร่วมกับสถำนีบริกำรน้ำมัน บริษัทจึงกำหนดให้ PTC เป็นชำระเงิน
ค่ ำ ไฟฟ้ ำ ทั้ ง หมดกั บ กำรไฟฟ้ ำ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมคล่ อ งตั ว ในกำ รติ ด ต่ อ และ
ประสำนงำนกับบุคคลภำยนอก โดยบริษัทจะชำระเงินค่ำไฟฟ้ำส่วนที่บริษัทใช้จริง
ภำยในคลังน้ำมันคืนให้กับ PTC ทุกเดือน
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่อ งจำกค่ำไฟฟ้ำที่บริษัทชำระให้กับบริษัทย่อ ยเป็นไปตำมอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่กำร
ไฟฟ้ำกำหนดและปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริงในแต่ละเดือน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
0.86 - ในกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทย่อย น้ำมันที่รับฝำกจะอ้ำงอิงจำกปริมำณ
น้ำมันที่ ณ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส (“ปริมำณ
น้ำมันอ้ำงอิง”) เช่นเดียวกับกำรซื้อน้ำมันจำกโรงกลั่นน้ำมันที่คำนวณจำกปริมำณ
น้ำมันอ้ำงอิง
- ในกรณีที่ บริษัทย่อยฝำกน้ำมันในฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเพียงรำยเดียว
(ไม่ได้ฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกับของบริษัทหรือบริษัทย่อยอื่น) บริษัทจะรับผิดชอบ
ผลขำดทุนจำกกำรตรวจวัดน้ำมันที่เกิดขึ้น หำกปริมำณน้ำมันคงเหลือที่วัดได้ เมื่อ
คำนวณเป็นปริมำณน้ำมันอ้ำงอิง (ปริมำณน้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

-

เงินกู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจำก PTC ตำมควำม
จำเป็น ในกำรใช้ เงิ นทุน หมุ นเวียนของบริษั ท
โดย PTC คิ ด อั ต รำดอกเบี้ ย เท่ ำ กั บ อั ต รำ
ดอกเบี้ยลูกค้ำชั้นดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้อยละ 2
เงินปันผลรับ
- PTC จ่ำยเงินปันผลให้กับบริษัท

34.05
2,930.71
(2,964.76)
-

- -

-
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- -

ไฮต์) เหลือน้อยกว่ำปริมำณน้ำมันคงเหลือทำงบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นเงื่อนไขทำงกำรตลำดทั่วไป ที่ผู้รับฝำกจะตกลงชำระเงินให้กับผู้ฝำก
น้ำมัน หำกเกิดควำมสูญเสียจำกกำรตรวจวัดน้ำมันดังกล่ำวเกินกว่ำค่ำที่ตกลงไว้ใน
สัญญำ
กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี้ยให้กับ PTC บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่อ งของ
PTC เป็นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปัจจุบันและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ลูกหนี้เงินลงทุน
- PTC ค้ำงจ่ำยเงินค่ำหุ้นจำกกำรลดทุนให้กับ
บริษัท

-

2. บริษั ท พีร ะมิด ออยล์ จ ำกั ด รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
(“PMO”)
- บริ ษั ท จ ำหน่ ำ ยน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ แ ก่ PMO
เป็ น ครั้ ง ครำวตำมควำมจ ำเป็ น และควำม
เหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรอง

168.13

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
13.60 - ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ PTC ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2555 มีมติ
ให้ PTC ดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนลงเท่ำกับ 160.02 ล้ำนบำท จำกเดิมเท่ำกับ
600.00 ล้ำนบำท เหลือ 439.98 ล้ำนบำท โดยกำรลดมูลค่ำหุ้นสำมัญจำกเดิมที่มี
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท ให้เหลือ 73.33 บำท เพื่อล้ำงขำดทุนสะสมของ
PTC อย่ำงไรก็ตำม ณ สิ้นปี 2554 PTC มีขำดทุนสะสมเท่ำกับ 146.42 ล้ำนบำท จึง
สำมำรถล้ำงขำดทุนสะสมได้เพียง 146.42 ล้ำนบำท โดยเงินจำกกำรลดทุนส่วนที่
เหลือจำนวน 13.60 ล้ำนบำท PTC ต้องชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นของ PTC
- ทั้งนี้ PTC จะชำระคืนเงินค่ำหุ้นให้กับบริษัท โดยพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ PTC
และบริษัทเป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้ำงขำดทุนสะสม
ช่วยให้ PTC สำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2555 ให้กับบริษัท
ได้ ช่วยให้บริษัทสำมำรถบริหำรสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท
PTG ได้อย่ำงเหมำะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
44.66 - กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริษัท ในบำงครั้งบริษัทจำหน่ำยน้ำมัน เชื้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมั น
ให้กับ PMO เนื่องจำก PMO มีควำมจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน้ำมัน
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ภำยในกลุ่มบริษัท
- นอกจำกนี้ บริษัทยัง ค้ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่น
เครื่อ งยนต์ ให้กับ PMO สำหรับ ค้ำส่ง ให้กับ
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

-

-

รำยได้ค่ำขนส่ง
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำก PMO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น้ ำมั น
ให้กับ PMO

31.34

45.49 -

-
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สำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ ใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ PMO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำทั่วไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหำรจัดกำรรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก PMO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บ เป็นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร โดย
ค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กับระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับ
ฝำกและบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ในคลังน้ำมัน จำก PMO ตำมสัญ ญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงบริษัทกับ PMO

9.13

ลูกหนี้กำรค้ำ
- PMO มีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่นเครื่อ งยนต์ และ
บริกำรต่ำงๆ จำกบริษัท

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับช้าระคืนระหว่างปี

15.30
15.30
-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

9.50 - บริ ษัท เป็ นผู้ ลงทุน และบริห ำรจัด กำรคลั งน้ ำมั นทั้ งหมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคลังน้ำมันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทุนกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่
กับปริมำณน้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริกำรที่ตกลงไว้ในสัญญำ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่เหมำะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
11.89 - ภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อ ตำมที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ PMO ทั้งนี้
บริษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทตกลงให้ PMO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับ
สภำพคล่องของ PMO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
- - กำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
15.30
สำหรับดำเนินธุรกิจของ PMO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
20.00
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
(35.30)
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ปี 2555

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
- บริษัทให้ PMO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตำมควำม
จำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของ PMO ณ
ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยลูก ค้ำชั้น ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2

0.15
0.10

ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำ
- บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำก PMO เป็นครั้ง
ครำวตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยในกลุ่ ม
บริษัท

34.29

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

0.08
0.17

- -

-
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บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบี้ยจำก PMO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
PMO เป็นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ PMO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO ในบำงครั้งตำมควำม
จำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรอง บริษัทก็สำมำรถซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงจำก PMO ได้จำกเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้องกำร
สั่ ง ซื้ อ น้ ำมั น เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ในธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง
เช่นเดียวกัน หรือ PMO ต้องกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองให้อ ยู่ในระดับที่
เหมำะสมจึงจำหน่ำยน้ำมันออกมำให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ PMO จำหน่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับที่จำหน่ำยให้กับ
กำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำย
- บริษัทซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำยคืนจำก PMO
เนื่องจำกสินค้ำส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว PMO
มีมำกเกินควำมต้องกำร

0.44

เงินกู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจำก PMO ตำมควำม
จำเป็น ในกำรใช้ เงิ นทุน หมุ นเวียนของบริษั ท
โดย PMO คิ ด อั ต รำดอกเบี้ ย เท่ ำ กั บ อั ต รำ
ดอกเบี้ยลูกค้ำชั้นดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้อยละ 2

43.49
901.32
(944.81)
1.23
5.56

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

0.02 - โดยทั่วไปบริษัทเป็นผู้สั่งซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำยและจำหน่ำยให้กับบริษัทย่อ ย
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่บริษัทย่อยซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำยมำกเกินควำมจำเป็น
บริษัทจะซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำวคืนจำกบริษัทย่อย และนำมำจำหน่ำย
ให้กับบริษัทย่อ ยอื่นที่จำเป็นต้อ งใช้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยนั้นแทน ทั้งนี้ บริษัท
กำหนดให้ร ำคำซื้อ สินค้ำส่งเสริมกำรขำยคืนเท่ำกับรำคำที่บริษัทจำหน่ำยสินค้ำ
ส่งเสริมกำรขำยนั้นให้กับ PMO
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
12.80 - กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
416.40
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
(403.60)
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
0.74
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
6.25
ภำยในกลุ่ม PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจำก
สถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี้ยให้กับ PMO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
PMO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
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เงินปันผลรับ
- PMO จ่ำยเงินปันผลให้กับบริษัท

3. บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
(“APO”)
- บริษทั จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ APO เป็น
ครั้งครำวตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท
- นอกจำกนี้ บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่น
เครื่อ งยนต์ให้กับ APO สำหรับค้ำส่งให้กั บ
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

24.99

11.50 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปัจจุบันและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG

22.04

21.58 - กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อ เพลิงให้กับ APO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครั้งบริษัทจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมัน
ให้กับ APO เนื่องจำก APO มีควำมจำเป็นต้องสั่ งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน้ำมัน
สำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ ใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ APO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำทั่วไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

รำยได้ค่ำขนส่ง
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำก APO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น้ ำมั น
ให้กับ APO

2.49

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับรับฝำก
และบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ใน
คลั ง น้ ำมั น จำก APO ตำมสั ญ ญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงบริษัทกับ APO

7.63

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

25.76 - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหำรจัดกำรรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก APO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บ เป็นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร โดย
ค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กับระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครั้ง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
9.55 - บริ ษัท เป็ นผู้ ลงทุน และบริห ำรจัด กำรคลั งน้ ำมั นทั้ งหมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคลังน้ำมันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ APO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทุนกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่
กับปริมำณน้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริกำรที่ตกลงไว้ในสัญญำ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ลูกหนี้กำรค้ำ
- APO มีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่นเครื่อ งยนต์ และ
บริกำรต่ำงๆ จำกบริษัท

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
- บริษัทให้ APO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตำมควำม
จำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของ APO ณ
ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยลูก ค้ำชั้น ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2
ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำ
- บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำก APO เป็นครั้ง
ครำวตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมใน

4.50
4.50
0.001
0.001

11.71

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

7.86 - ภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อ ตำมที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ APO ทั้งนี้
ปัจจุบันบริษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทตกลงให้ APO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี้ออกไป โดย
ขึ้นอยู่กับสภำพคล่องของ APO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
4.50 - กำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
4.50
สำหรับดำเนินธุรกิจของ APO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
137.60
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
(137.60)
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
0.12
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
0.13
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบี้ยจำก APO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
APO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ APO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
- - แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อ เพลิงให้กับ APO ในบำงครั้งตำมควำม
จำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรอง บริษัทก็สำมำรถซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงจำก APO ได้จำกเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้ องกำร
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

กำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยในกลุ่ ม
บริษัท

-

เงินกู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจำก APO ตำมควำม
จำเป็น ในกำรใช้ เงิ นทุน หมุ นเวียนของบริษั ท
โดย APO คิ ด อั ต รำดอกเบี้ ย เท่ ำ กั บ อั ต รำ
ดอกเบี้ยลูกค้ำชั้นดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้อยละ 2

54.27
838.10
(892.37)
2.93
0.20

- 297.80
(297.80)
0.92
1.12
-
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สั่ ง ซื้ อ น้ ำมั น เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ในธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง
เช่นเดียวกัน หรือ APO ต้อ งกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองให้อ ยู่ในระดับที่
เหมำะสมจึงจำหน่ำยน้ำมันออกมำให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ APO จำหน่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับที่จำหน่ำยให้กับ
กำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี้ยให้กับ APO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
APO เป็นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
เงินปันผลรับ
- APO จ่ำยเงินปันผลให้กับบริษัท

4. บริษัท เอ็มไพน์ ออยล์ จำกัด รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
(“EPO”)
- บริษทั จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ EPO เป็น
ครั้งครำวตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท
- นอกจำกนี้ บริ ษั ท ค้ ำ ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ล่ อ ลื่ น
เครื่อ งยนต์ใ ห้กับ EPO สำหรับค้ำส่งให้กั บ
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

44.99

7.00 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปัจจุบันและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG

54.28

- - กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อ เพลิงให้กับ EPO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริษัท ในบำงครั้งบริษัทจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ ในคลังน้ำมัน
ให้กับ EPO เนื่องจำก EPO มีควำมจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน้ำมัน
สำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ ใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ EPO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำทั่วไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุ รกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

รำยได้ค่ำขนส่ง
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำก EPO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น้ ำมั น
ให้กับ EPO

4.55

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับ
ฝำกและบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ในคลังน้ำมันจำก EPO ตำมสัญ ญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงบริษัทกับ EPO

7.45
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1.85 - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหำรจัดกำรรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก EPO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บ เป็นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร โดย
ค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กับระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครั้ง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
9.05 - บริ ษัท เป็ นผู้ ลงทุน และบริห ำรจัด กำรคลั งน้ ำมั นทั้ งหมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคลังน้ำมันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทุนกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่
กับปริมำณน้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริกำรที่ตกลงไว้ในสัญญำ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ลูกหนี้กำรค้ำ
- EPO มีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่นเครื่อ งยนต์ และ
บริกำรต่ำงๆ จำกบริษัท

1.11

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
- บริษัทให้ EPO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตำมควำม
จำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของ EPO ณ
ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยลูก ค้ำชั้น ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2
ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำ
- บริษัทซื้อ น้ำมันเชื้อ เพลิงจำก EPO เป็นครั้ง
ครำวตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมใน

747.58
(747.58)
0.09
0.01

40.02
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- - ภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อตำมที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ EPO ทั้งนี้
บริษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทตกลงให้ EPO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับ
สภำพคล่องของ EPO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
- - กำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ EPO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
0.26
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
0.25
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบี้ยจำก EPO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
EPO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ EPO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
4.08 - แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO ในบำงครั้งตำมควำม
จำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรอง บริษัทก็สำมำรถซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงจำก EPO ได้จำกเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้องกำร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

กำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยในกลุ่ ม
บริษัท

-

เงินกู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจำก EPO ตำมควำม
จำเป็น ในกำรใช้ เงิ นทุน หมุ นเวียนของบริษั ท
โดย EPO คิ ด อั ต รำดอกเบี้ ย เท่ ำ กั บ อั ต รำ
ดอกเบี้ยลูกค้ำชั้นดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้อยละ 2

86.47
1,474.23
(1,387.76)
1.43
1.43

3.85 86.47
1,018.28
(1,100.90)
1.27
2.70
-
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สั่ ง ซื้ อ น้ ำมั น เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ในธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง
เช่นเดียวกัน หรือ EPO ต้องกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองให้อ ยู่ในระดับที่
เหมำะสมจึงจำหน่ำยน้ำมันออกมำให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ EPO จำหน่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับที่จำหน่ำยให้กับ
กำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี้ยให้กับ EPO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
EPO เป็นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
เงินปันผลรับ
- EPO จ่ำยเงินปันผลให้กับบริษัท

5. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
(“EVO”)
- บริษทั จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ EVO เป็น
ครั้งครำวตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริษัท
- นอกจำกนี้ บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่น
เครื่อ งยนต์ใ ห้กับ EVO สำหรับค้ำส่งให้กั บ
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

-

64.98 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปัจจุบันและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG

132.80

197.95 - กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อ เพลิงให้กับ EVO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริษัท ในบำงครั้งบริษัทจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมัน
ให้กับ EVO เนื่องจำก EVO มีควำมจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน้ำมัน
สำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ ใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ EVO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำทั่วไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

รำยได้ค่ำขนส่ง
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำก EVO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น้ ำมั น
ให้กับ EVO

41.28

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับ
ฝำกและบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ในคลังน้ำมันจำก EVO ตำมสัญ ญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงบริษัทกับ EVO

5.80

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

43.84 - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหำรจัดกำรรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก EVO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็ บจำกลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร โดย
ค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กับระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครั้ง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
10.14 - บริ ษัท เป็ นผู้ ลงทุน และบริห ำรจัด กำรคลั งน้ ำมั นทั้ งหมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคลังน้ำมันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EVO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทุนกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่
กับปริมำณน้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริกำรที่ตกลงไว้ในสัญญำ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
- บริษัทรับผิดชอบผลขำดทุนที่เกิดจำกผลต่ำง
ปริมำณน้ำมันที่รับฝำกให้กับ EVO

-

ลูกหนี้กำรค้ำ
- EVO มีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่นเครื่อ งยนต์ และ
บริกำรต่ำงๆ จำกบริษัท

37.36

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

0.58 - ในกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทย่อย น้ำมันที่รับฝำกจะอ้ำงอิงจำกปริมำณ
น้ำมันที่ ณ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ หรือ 30 องศำเซลเซียส (“ปริมำณ
น้ำมันอ้ำงอิง”) เช่นเดียวกับกำรซื้อน้ำมันจำกโรงกลั่นน้ำมันที่คำนวณจำกปริมำณ
น้ำมันอ้ำงอิง
- ในกรณีที่ บริษัทย่อยฝำกน้ำมันในฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเพียงรำยเดียว
(ไม่ได้ฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกับของบริษัทหรือบริษัทย่อยอื่น) บริษัทจะรับผิดชอบ
ผลขำดทุนจำกกำรตรวจวัดน้ำมั นที่เกิดขึ้น หำกปริมำณน้ำมันคงเหลือที่วัดได้ เมื่อ
คำนวณเป็นปริมำณน้ำมันอ้ำงอิง (ปริมำณน้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรน
ไฮต์) เหลือน้อยกว่ำปริมำณน้ำมันคงเหลือทำงบัญชี
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นเงื่อนไขทำงกำรตลำดทั่วไป ที่ผู้รับฝำกจะตกลงชำระเงินให้กับผู้ฝำก
น้ำมัน หำกเกิดควำมสูญเสียจำกกำรตรวจวัดน้ำมันดังกล่ำวเกินกว่ำค่ำที่ตกลงไว้ใน
สัญญำ
11.29 - ภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อตำมที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ EVO ทั้งนี้
บริษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทตกลงให้ EVO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับ
สภำพคล่องของ EVO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
- บริษัทให้ EVO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตำมควำม
จำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของ EVO ณ
ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยลูก ค้ำชั้น ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2
ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำ
- บริษัทซื้อ น้ำมันเชื้อ เพลิงจำก EVO เป็นครั้ง
ครำวตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองภำยในกลุ่ ม
บริษัท

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555
214.45
(214.45)
0.22
-

3.96

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

25.00 - กำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ EVO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
618.05
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
(593.05)
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่ อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
0.82
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
0.82
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบี้ยจำก EVO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
EVO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ EVO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
- - แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EVO ในบำงครั้งตำมควำม
จำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรอง บริษัทก็สำมำรถซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงจำก EVO ได้จำกเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้องกำร
สั่ ง ซื้ อ น้ ำมั น เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ในธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง
เช่นเดียวกัน หรือ EVO ต้องกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรองให้อ ยู่ในระดับที่
เหมำะสมจึงจำหน่ำยน้ำมันออกมำให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ EVO จำหน่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับที่จำหน่ำยให้กับ
กำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำย
- บริษัทซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำยคืนจำก EVO
เนื่องจำกสินค้ำส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว EVO
มีมำกเกินควำมต้องกำร

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

0.008 -

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- บริษัทมีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงจำก EVO

0.01

0.06 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ช้าระคืนระหว่างปี

283.65
834.75
(551.10)

40.15 283.65
690.95
(934.45)
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เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
โดยทั่วไปบริษัทเป็นผู้สั่งซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำยและจำหน่ำยให้กับบริษัทย่อ ย
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่บริษัทย่อยซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำยมำกเกินควำมจำเป็น
บริษัทจะซื้อสินค้ำส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำวคืนจำกบริษัทย่อย และนำมำจำหน่ำย
ให้กับบริษัทย่อ ยอื่นที่จำเป็นต้อ งใช้สินค้ำส่งเสริมกำรขำยนั้นแทน ทั้งนี้ บริษัท
กำหนดให้ร ำคำซื้อ สินค้ำส่งเสริมกำรขำยคืนเท่ำกับรำคำที่บริษัทจำหน่ำยสินค้ำ
ส่งเสริมกำรขำยนั้นให้กับ EVO
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
ภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อตำมที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ EVO ทั้งนี้ EVO
กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
อำจขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภำพคล่องของ EVO เป็น
หลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจำก EVO ตำมควำม
จำเป็น ในกำรใช้ เงิ นทุน หมุ นเวียนของบริษั ท
โดย EVO คิ ด อั ต รำดอกเบี้ ย เท่ ำ กั บ อั ต รำ
ดอกเบี้ยลูกค้ำชั้นดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้อยละ 2
เงินปันผลรับ
- EVO จ่ำยเงินปันผลให้กับบริษัท

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555
1.27
1.27

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

2.46
3.81

-

66.98 -

6. บริ ษั ท แอนดี ส ออยล์ ออยล์ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
จำกัด (“ADO”)
- บริ ษั ท จ ำหน่ ำ ยน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ แ ก่ ADO
เป็ น ครั้ ง ครำวตำมควำมจ ำเป็ น และควำม
เหมำะสมในกำรบริหำรปริมำณน้ำมันสำรอง
ภำยในกลุ่มบริษัท
- นอกจำกนี้ บริษัทยังค้ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่น

-
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5.06 -

บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี้ยให้กับ EVO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
EVO เป็นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปัจจุบันและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ADO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท ในบำงครั้งบริษัทจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมัน
ให้กับ ADO เนื่องจำก ADO มีควำมจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องกำรบริหำรปริมำณน้ำมัน
สำรองภำยในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำใน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

เครื่อ งยนต์ให้กับ ADO สำหรับค้ำส่งให้กับ
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

-

-

รำยได้ค่ำขนส่ง
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำก ADO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น้ ำมั น
ให้กับ ADO

-

1.12 -

-

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับ

-
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8.36 -

ธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ ADO เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำใกล้เคียงกับกำรค้ำส่งให้ลูกค้ำทั่วไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหำรจัดกำรรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำก ADO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร โดย
ค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กับระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี มีควำมสมสมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
PTG
บริ ษัท เป็ นผู้ ลงทุน และบริห ำรจัด กำรคลั งน้ ำมั นทั้ งหมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้กำรบริหำรจัด กำรคลังน้ำมันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ฝำกและบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ในคลังน้ำมันจำก ADO ตำมสัญ ญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงบริษัทกับ EVO
-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
- บริษัทให้ ADO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตำมควำม
จำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของ ADO ณ
ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยลูก ค้ำชั้น ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2

-

65.80 95.80
(30.00)
0.16
0.16
-
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ให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ADO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทุนกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่
กับปริมำณน้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริกำรที่ตกลงไว้ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
กำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ ADO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่ อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบี้ยจำก ADO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
ADO เป็นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ ADO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

เงินกู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ช้าระคืนระหว่างปี
- ดอกเบี้ยจ่ำย
- ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจำก ADO ตำมควำม
จำเป็น ในกำรใช้ เงิ นทุน หมุ นเวียนของบริษั ท
โดย ADO คิ ด อั ต รำดอกเบี้ ย เท่ ำ กั บ อั ต รำ
ดอกเบี้ยลูกค้ำชั้นดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้อยละ 2
เงินปันผลรับ
- ADO จ่ำยเงินปันผลให้กับบริษัท

-

7. บริ ษั ท แอตลำส ออยล์ ออยล์ รำยได้ค่ำขนส่ง
จำกัด (“ALO”)
- บริษทั เรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำก ALO โดยเรี ย กเก็ บ

-

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

- - กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
734.20
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท ADO โดย
(734.20)
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
1.41
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
1.41
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี้ยให้กับ ADO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
ADO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
5.00 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้กับบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปัจจุบันและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัทย่อย
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
0.89 - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหำรจัดกำรรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
กลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริกำรขนส่ งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ค่ ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น้ ำมั น
ให้กับ ALO
-

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น
- บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับ
ฝำกและบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ในคลังน้ำมันจำก ALO ตำมสัญ ญำกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงบริษัทกับ ALO

-

4.84 -

-

ลูกหนี้กำรค้ำ
- ALO มีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่นเครื่อ งยนต์ และ
บริกำรต่ำงๆ จำกบริษัท

-
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4.94 -

ค่ำบริกำรจำก ALO ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร โดย
ค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กับระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีสมเหตุสมผล เนื่องจำก
เป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
บริ ษัท เป็ นผู้ ลงทุน และบริห ำรจัด กำรคลั งน้ ำมั นทั้ งหมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคลังน้ำมันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงเป็นผู้
ให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ALO ทั้ง นี้ อัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้ำงอิง
จำกต้นทุนกำรให้บริกำรและปันส่วนให้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่
กับปริมำณน้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริกำรที่ตกลงไว้ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
ภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อตำมที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ ALO ทั้งนี้
บริษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทตกลงให้ ALO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับ
สภำพคล่องของ ALO เป็นหลัก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับช้าระคืนระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
- บริษัทให้ ALO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตำมควำม
จำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของ ALO ณ
ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยลูก ค้ำชั้น ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้อยละ 2
เงินกู้ยืมระยะสั้น
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ช้าระคืนระหว่างปี
- ดอกเบี้ยจ่ำย
- ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจำก ALO ตำมควำม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

-

123.90
(123.90)
0.06
0.06

-

154.50
335.70
(181.20)
0.58
0.52
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ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
- กำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ ALO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดย
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่ อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำเรียกเก็บเงินค่ำดอกเบี้ยจำก ALO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
ALO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ ALO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
- กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริษัท ALO โดย
บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่ำงกันได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ทก ำหนดอั ต รำดอกเบี้ ยส ำหรับ กำรกู้ ยื ม /ให้ กู้ ยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

จำเป็น ในกำรใช้ เงิ นทุน หมุ นเวียนของบริษั ท
โดย ALO คิ ด อั ต รำดอกเบี้ ย เท่ ำ กั บ อั ต รำ
ดอกเบี้ยลูกค้ำชั้นดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้อยละ 2

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี้ยให้กับ ALO บริษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
ALO เป็นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG

8. บริ ษั ท พี แอนด์ ซี ปิ โ ตรเลี ย ม รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
จำกัด (“P&C”)
o จ้าหน่ายโดยบริษัท
o จ้าหน่ายโดยบริษัทย่อย
- บริษัทค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็น
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท

89.06
20.75
68.31

ลูกหนี้กำรค้ำ
o บริษัท
o บริษัทย่อย
- P&C มีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงจำกบริษัท ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขกำร
ชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C

1.31
1.31

62.72 - กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อ เพลิงให้กับ P&C เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริษัท โดยบริษัทค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน
62.72
เชื้อเพลิงของบริษัทรำยหนึ่ง ตำมปริมำณกำรสั่งซื้อ น้ำมันจำก P&C ในแต่ละวัน
ทั้ง นี้ รำคำจำหน่ำ ยน้ ำมัน และเงื่อ นไขกำรค้ำ เป็น ไปตำมสั ญญำแต่ ง ตั้ง ตั วแทน
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมที่บริ ษัทตกลงร่วมกับ P&C บริษัทกำหนดรำคำ
จำหน่ำยน้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ำให้กับ P&C ภำยใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัท
พิจำรณำและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
0.93 - บริษัทกำหนดวงเงินขำยเชื่อให้กับ P&C โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ระยะเวลำที่เป็นลูกค้ำของ
0.93
บริษัท ประวัติกำรชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลำในกำรชำระเงินเท่ำกับ 7 วัน ทั้งนี้
ยอดลูกหนี้กำรค้ำจำนวน 1.31 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 และ 0.93 ล้ำนบำท ณ สิ้น
เดือ นกันยำยน 2555 เกิดจำกกำรขำยเชื่อ น้ำมันเชื้อ เพลิงให้กับ P&C ภำยใน
ระยะเวลำกำรชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ P&C ชำระเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจำกบริษัท
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน ซึ่งเท่ำกับที่ P&C กำหนดให้ บริษัทชำระเงินค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ซื้อจำก P&C

ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำ
o ซื้อโดยบริษัท
o ซื้อโดยบริษัทย่อย
- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจำก P&C เพื่อ
นำมำจำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
ที่ PTC ด ำเนิ น งำน (สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั น
ประเภท COCO) และจำหน่ำยให้กับตัวแทน
จ ำหน่ ำ ย และลู ก ค้ ำ ในธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น
เชื้อเพลิง ที่อยู่ในเขตภำคใต้ตอนล่ำง

432.02
6.29
425.73

390.23 - บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจำกผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ำย
1.79
ให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ในธุ ร กิ จ ค้ ำ ปลี ก และค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ อ ยู่ ใ นเขตภำคใต้
388.44
ตอนล่ำง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) เนื่องจำกโรง

กลั่ นน้ ำมั นไทยออยล์ ไม่ มีค ลั งน้ ำมั นหรือ จุด กระจำยน้ ำมั น ในเขตภำคใต้
ตอนล่ำงบริษัทจึงไม่สำมำรถสั่งซื้อน้ำมันจำกโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และ
กำรขนส่งน้ำมันจำกคลังน้ำมันหรือจุดกระจำยน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่
คุ้มค่ำ
- ทั้งนี้ รำคำจำหน่ำยน้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมข้อตกลงว่ำด้วยกำร
จัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C โดยรำคำจำหน่ำย
น้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ำที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับรำคำขำยส่งของผู้ค้ำน้ำมัน
ประเภท Jobber รำยอื่นในพื้นที่ดังกล่ำว
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
และเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย และมี
รำคำและเงื่อนไขกำรทำรำยกำรที่เหมำะสม
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- บริษัทมีภำระหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงจำก P&C ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขกำร
ชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C

5.59

7.91 - บริษัทได้รับวงเงินขำยเชื่อจำก P&C สำหรับกำรซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ำยใน
เขตภำคใต้ตอนล่ำง โดย P&C กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) ให้
เท่ำกับ 7 วัน ซึ่งเป็นไปตำมข้อตกลงว่ำด้วยกำรจัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงที่
บริษัทตกลงร่วมกับ P&C
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป ทั้งนี้ P&C กำหนดให้ บริษัทชำระเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจำก P&C
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน ซึ่งเท่ำกับที่บริษัทกำหนดให้ P&C ชำระเงินค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ซื้อจำกบริษัท

9. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด ต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำ
(“KTP”)
o ซื้อโดยบริษัท
o ซื้อโดยบริษัทย่อย
- นอกจำกกำรซื้ อ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำก P&C
บริษัทและบริษัทย่อยยังซื้อน้ำมันจำก KTP ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมของ P&C เพื่อนำมำจำหน่ำย
ภำยในสถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั น PT ที่ PTC
ด ำเนิ น งำน (สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั น ประเภท
COCO) และจำหน่ำยให้กับตัวแทนจำหน่ำย
และลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อยู่
ในเขตภำคใต้ตอนล่ำง

11.74
11.74
-

- - บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจำกผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ำยให้กับ
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภำคใต้ตอนล่ำง (ตั้งแต่
จังหวัดนครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) เนื่องจำกโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์
ไม่มีคลังน้ำมันหรือ จุดกระจำยน้ำมันในเขตภำคใต้ตอนล่ำงบริษัทจึงไม่สำมำรถ
สั่งซือ้ น้ำมันจำกโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และกำรขนส่งน้ำมันจำกคลังน้ำมันหรือ
จุดกระจำยน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่ำ
- ทั้งนี้ รำคำจำหน่ำยน้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ำมีลักษณะเดียวกับที่บริษัทได้ตกลงไว้
กับ P&C โดยรำคำจำหน่ำยน้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ำที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับรำคำ
ขำยส่งของผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยอื่นในพื้นที่ดังกล่ำว
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อ ย และมีรำคำและ
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
เงื่อนไขกำรทำรำยกำรที่เหมำะสม ทั้งนี้ KTP กำหนดให้ บริษัทชำระเงินค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ซื้อจำก KTP ภำยในระยะเวลำ 7 วัน ซึ่งเท่ำกับที่บริษัทกำหนดให้ P&C
(ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม KTP) ชำระเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจำกบริษัท

10. บริ ษั ท ภู บ ดิ น ทร์
(“ภูบดินทร์”)

จ ำกั ด รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
o จ้าหน่ายโดยบริษัท
o จ้าหน่ายโดยบริษัทย่อย
- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง
ให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน
ของบริษัท

214.54
0.01
214.53

รำยได้ค่ำขนส่ง
- บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ำมันเชื้อ เพลิงจำกภูบดินทร์ โดยเรียกเก็บ
ค่ ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น้ ำมั น
ให้กับภูบดินทร์

0.69

175.19 - กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยบริษัทค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน
175.19
เชื้อเพลิงของบริษัทรำยหนึ่ง ตำมปริมำณกำรสั่งซื้อน้ำมันจำกภูบดินทร์ในแต่ละวัน
ทั้ง นี้ รำคำจำหน่ำ ยน้ ำมัน และเงื่อ นไขกำรค้ำ เป็น ไปตำมสั ญญำแต่ ง ตั้ง ตั วแทน
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัท ตกลงร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทกำหนดรำคำ
จำหน่ำยน้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ำให้กับภูบดินทร์ภำยใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัท
พิจำรณำและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
0.59 - ในกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ในแต่ละครั้ง บริษัทยังได้ให้บริกำร
ขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงกับภูบดินทร์ เนื่อ งจำกภูบดินทร์ไม่มีรถบรรทุก
น้ำมั นเป็ น ของตนเอง จึ ง จ ำเป็ น ต้อ งว่ ำจ้ ำ งให้ บ ริ ษัท ขนส่ง น้ ำมัน ให้ ทั้ ง นี้ อั ต รำ
ค่ำบริกำรที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตรำที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำดและเป็นอัตรำเดียวกับ
ที่บริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร โดยค่ำบริกำรจะขึ้นอยู่กับระยะทำงใน
กำรขนส่ง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
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ลักษณะรายการ

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน
- บริ ษั ท ได้ รั บ ค่ ำ เช่ ำ สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั น ตำม
เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญำเช่ ำ สถำนี บ ริ ก ำร
น้ ำ มั น ร ะ ห ว่ ำ ง บ ริ ษั ท กั บ ภู บ ดิ น ท ร์
(รำยละเอียดเกี่ยวกับสัญญำเช่ำสถำนีบริกำร
น้ำมันระหว่ำงบริษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ใน
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ ที่ 5. เรื่ อ งสิ น ทรั พ ย์ ที่ ใ ช้ ใ นกำร
ประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่ 5.2.2 เรื่องสัญญำที่
ส ำคั ญ ส ำหรั บ กำรเช่ ำ และให้ เ ช่ ำ พื้ น ที่ เ พื่ อ
ดำเนินธุรกิจ)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

0.72
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เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
0.54 - บริ ษั ท ตกลงให้ ภู บ ดิ น ทร์ เ ช่ ำ สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั น แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดย
กำหนดเงื่อนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท ซึ่งตำม
สั ญ ญำเช่ ำ สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั น และสั ญ ญำแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียมระหว่ำงบริษัทกับภูบดินทร์กำหนดให้ภูบ ดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุก
เดือนไม่ต่ำกว่ำที่ระบุไว้ในสัญญำ ดังนั้น นอกจำกค่ำเช่ำสถำนีบริกำรที่บริษัทได้รับ
ในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำไรจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับภูบดินทร์ในฐำนะ
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทรำยหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจำรณำค่ำเช่ำโดยคำนึ งถึง
ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับและควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่ำงกำร
ที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมันเอง และกำรที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่ำเพื่อ
ดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน
- บริ ษั ท มี ค วำมเห็ น ว่ ำ ลู ก ค้ ำ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยในพื้ น ที่ ดั ง กล่ ำ วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องกำรระยะเวลำในกำรขำยเชื่อค่อนข้ำงนำน หำก
บริษัทดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมันในพื้นที่ดังกล่ำว บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนมำกกว่ำกำรดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมันในพื้นที่อื่น นอกจำกนี้ บริษัท
ยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรติดตำมหนี้ จำกลูกค้ำแต่ละรำย ในขณะที่กำรตกลงให้ภู
บดินทร์เช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันดังกล่ำว โดยที่บริษัทจำหน่ำยน้ำมันให้กับภูบดินทร์
จึงช่วยลดภำระในกำรติดตำมหนี้ให้กับบริษัท
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11. นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ลูกหนี้กำรค้ำ
o บริษัท
o บริษัทย่อย
- ภูบ ดิน ทร์ มีภ ำระหนี้ กำรค้ ำที่ เ กิด จำกกำรซื้ อ
น้ำมันเชื้อเพลิงจำกบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินที่บริษัทตกลง
ไว้กับภูบดินทร์

9.41
0.37
9.04

กำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยจำกกรรมกำร
- บริ ษั ท ได้ ซื้ อ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท แอตลำส
ออยล์ จ ำกั ด (“ALO”) และบริ ษัท แอนดี ส
ออยล์ จำกัด (“ADO”) จำกนำงสุขวสำ ภูชัชว
นิชกุล ทำให้ภำยหลังกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว

2.00

ส่วนที่ 2 - หน้ำ 228

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
3.79 - บริษัทกำหนดวงเงินขำยเชื่อ ให้กับภูบดินทร์ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น
3.79
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ระยะเวลำที่เป็น
ลูกค้ำของบริษัท ประวัติกำรชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลำในกำรชำระเงินเท่ำกับ
30 วัน ในปี 2554 และเท่ำกับ 20 วันในปี 2555 ทั้งนี้ ยอดลูกหนี้กำรค้ำจำนวน 9.41
ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 และ 3.79 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 เกิดจำก
กำรขำยเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ภำยในระยะเวลำกำรชำระเงินที่บริษัทตก
ลงไว้กับภูบดินทร์
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในพื้นที่สถำนีบริกำรน้ำมันที่ภูบดินทร์เช่ำ
บริ ษั ท เพื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบกำรอุ ต สำหกรรมที่ ต้ อ งกำร
ระยะเวลำในกำรขำยเชื่อค่อนข้ำงนำน แม้ว่ำบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินกำรสถำนีบริกำร
น้ำมันในพื้นที่ดังกล่ำวเอง ก็จำเป็นต้องให้ระยะเวลำในกำรขำยเชื่อกับกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำที่บริษัทพิจำรณำกำหนดให้ภูบดินทร์
- - บริษัทมีควำมประสงค์ในกำรจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเพิ่มเติม
จึงได้มอบหมำยให้นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล เป็นผู้ดำเนินกำรจัดตั้งบริษัท แอตลำส
ออยล์ จำกัด (“ALO”) และบริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”) ขึ้นเมื่อวันที่ 23
พฤศจิกำยน 2554 ซึ่งทั้ง ALO และ ADO มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1.00
ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12. นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร

13. นำยรังสรรค์ พวงปรำง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ALO และ ADO มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97

บำท ทั้งนี้ นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล ถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
- ภำยหลังกำรจัดตั้งบริษั ท บริษัทได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ ALO จำนวน 9,997 หุ้น
และหุ้นสำมัญของ ADO จำนวน 9,997 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำททั้งสองบริษัท
ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ส่งผลให้ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว ทั้ง ALO
และ ADO มีฐำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้ นร้อยละ 99.97 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท

ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทกับสถำบันกำรเงิน 2
แห่ง ดังนี้
- วงเงินกู้ยืมระยะยำว
- วงเงินค้ำประกันกำรซื้อสินค้ำ (L/G)
- วงเงินลีสซิ่ง และเช่ำซื้อ

- รำยกำรดังกล่ำวเป็นเงื่อนไขปกติในกำรให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงินที่จะให้กรรมกำร
ค้ำประกันเพิ่มเติมจำกสินทรัพย์อื่นของบริษัท
400 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรรั บ ควำม
1,200
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้ำนกำรค้ำประกันจำกกรรมกำร ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัท
120
ไม่ได้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรค้ำประกันดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
ได้แจ้งในเบื้องต้นว่ำจะพิจำรณำปลดกำรค้ำประกันของกรรมกำร เมื่อบริษัทได้เข้ำ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทกับสถำบันกำรเงิน 2
แห่ง ดังนี้
- วงเงินกู้ยืมระยะยำว
- วงเงินค้ำประกันกำรซื้อสินค้ำ (L/G)

400
1,200
120

400
1,200

- รำยกำรดังกล่ำวเป็นเงื่อนไขปกติในกำรให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงินที่จะให้กรรมกำร
ค้ำประกันเพิ่มเติมจำกสินทรัพย์อื่นของบริษัท
400 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรรั บ ควำม
1,200
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้ำนกำรค้ำประกันจำกกรรมกำร ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัท

ส่วนที่ 2 - หน้ำ 229

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
- วงเงินลีสซิ่ง และเช่ำซื้อ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
9 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555
120

ส่วนที่ 2 - หน้ำ 230

120

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
ไม่ได้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรค้ำประกันดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
ได้แจ้งในเบื้องต้นว่ำจะพิจำรณำปลดกำรค้ำประกันของกรรมกำร เมื่อบริษัทได้เข้ำ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

11.2

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 กำหนดให้ ในกรณีที่บริษัท
ทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่พิจำรณำและให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร ตลอดจนควำมเหมำะสมด้ำนรำคำและเงื่อนไข
กำรค้ำของรำยกำร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สำมำรถเข้ำร่วมในกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอำจมีกำรเข้ำ
ทำรำยกำรระหว่ำงกัน เช่น ธุรกรรมประเภทซื้อ หรือจำหน่ำยสินค้ำ และ/หรือรับหรือให้บริกำร และ/หรือกำรเข้ำทำธุรกรรม
ใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนำคต ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทดังกล่ำวจึงได้อนุมัติในหลักกำรโดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำวได้ หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำธุรกรรมดังกล่ำวมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็ น ข้อ ตกลงทำงกำรค้ำ ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่วิ ญ ญู ชนจะพึ ง กระทำกั บคู่ สัญญำทั่ว ไปในสถำ นกำรณ์
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ
2. (ก) เป็นธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซื้อหรือจำหน่ำยสินค้ำ หรือรับหรือให้บริกำรกับคู่ค้ำรำยอื่น
นอกเหนือจำกกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง หรือมีผู้ซื้อหรือผู้ขำย หรือผู้รับหรือผู้
ให้บริกำรในตลำดหลำยรำย โดยสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวต้องมีลักษณะและรำคำที่เป็นมำตรฐำนชัดเจน
หรือบริษัทสำมำรถหำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและรำคำมำตรฐำนในตลำด เพื่อมำเปรียบเที ยบกับธุรกรรมที่
ทำกับกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
2. (ข) เป็นธุรกรรมที่มีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ หรือข้อตกลงอื่นๆ มีลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่บริษัท และ/
หรือบริษัทย่อยทำกับคู่ค้ำรำยอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมรำยกำรระหว่ ำงกัน เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส

11.3

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต จะต้องมีกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมกำรของบริษัทเกีย่ วกับเหตุผลในกำรเข้ำทำรำยกำร กำรตรวจสอบรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรว่ำ เป็นไป
ตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมกำร
บริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวม
ตลอดถึงกำรปฏิบัติต ำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมู ลกำรทำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ กำรไ ด้มำหรื อ
ส่วนที่ 2 - หน้ำ 231

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดย
สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจำเป็นของกำรเข้ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำดูเงื่อนไขต่ำงๆ ให้
เป็นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ำปกติในตลำด และมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก ในกรณีที่
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
ภำยหลังกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทคำดว่ำจะมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บริษัทในกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในลักษณะที่เป็นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ กำรสนับสนุนธุรกิจปกติ และ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. รำยกำรซื้อหรือจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะ
เดียวกับที่บริษัทจำหน่ำยให้กับคู่ค้ำรำยอื่น หรือที่บริษัทได้รับจำกผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
2. รำยกำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำง บริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย รำคำค่ำบริกำรและ
เงื่อนไขกำรค้ำ หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ประกอบกำรขนส่งรำยอื่น ทั้งนี้ รำคำค่ำบริกำรจะ
กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนกำรให้บริกำรและกำไรในอัตรำที่เหมำะสม
3. รำยกำรให้บริกำรและ/หรือรับบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน ซึ่งถือเป็นกำรทำรำยกำรประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ รำคำค่ำบริกำร
และเงื่อนไขกำรค้ำ หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ได้รับหรือชำระให้แก่บุคคลภำยนอกแล้วแต่
กรณี
4. รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำทรัพย์สินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อำจมีควำมขั ดแย้ง
ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำจะคำนึงถึงต้นทุนกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน และ
ควำมเหมำะสมของรำคำเช่ำในท้องตลำดเป็นสำคัญ โดยจะมีกำรทำสัญญำเช่ำ และกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน
และเป็นธรรมสำมำรถเทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรม
5. รำยกำรกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรสภำพคล่อง
ภำยในกลุ่มบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ดังกล่ำวโดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

6. รำยกำรค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยโดยกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรค้ำประกันดังกล่ำว และสถำบันกำรเงินดังกล่ำวได้แจ้งในเบื้องต้นว่ำจะพิจำรณำปลดกำรค้ำ
ประกันของกรรมกำร เมื่อบริษัทได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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