บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

5.

สินทรัพย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.1

รายละเอียดสินทรัพย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 สินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
มีมลู ค่ำสุทธิหลังหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและค่ำตัดจำหน่ำยสะสม เท่ำกับ 2,212.91 ล้ ำนบำท รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวร
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงได้ ดงั นี ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์
สินทรัพย์ ถาวร
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
3. เครื่ องมือและอุปกรณ์
4. เครื่ องตกแต่งติดตังและเครื
้
่ องใช้ สำนักงำน
5. ยำนพำหนะ
6. งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง
สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
7. สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำทีด่ ินจ่ำยล่วงหน้ ำ
8. ค่ำซอฟท์แวร์
รวมทัง้ หมด

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)

บริ ษัทและ PTC เป็ นเจ้ ำของ
บริ ษัทและ PTC เป็ นเจ้ ำของ
บริ ษัทและ PTC เป็ นเจ้ ำของ
บริ ษัทและ PTC เป็ นเจ้ ำของ
บริ ษัทและ PTC เป็ นเจ้ ำของ
บริ ษัทและ PTC เป็ นเจ้ ำของ

391.63
424.93
504.27
27.89
727.26
13.40

บริ ษัทและ PTC เป็ นเจ้ ำของ
บริ ษัทและ PTCเป็ นเจ้ ำของ

111.40
12.13
2,212.91

ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สำคัญสำมำรถแบ่งตำมลักษณะกำรใช้ งำนของสินทรัพย์สำหรับ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ดังนี ้
5.1.1

คลังน ้ำมันและสำนักงำนขำย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษัทมีคลังน ้ำมันทังหมด
้
7 แห่ง โดยในแต่ละคลังน ้ำมัน บริ ษัทตังส
้ ำนักงำนขำย
ประจำคลังขึ ้นเพื่อทำหน้ ำที่รับคำสัง่ ซื ้อขำยจำกลูกค้ ำที่อยูใ่ นพื ้นที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละคลัง รวมถึงเพื่อประสำนงำน
และอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ลูกค้ ำ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีสำนักงำนขำยอีก 3 แห่งที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณโรงกลัน่ น ้ำมันและ
จุดจ่ำยน ้ำมันของไทยออยล์ โดยทำหน้ ำที่รับคำสัง่ ซื ้อขำยจำกลูกค้ ำเช่นเดียวกับสำนักงำนขำยประจำคลังต่ำงๆ
คลังนา้ มันและสานักงานขาย
1. คลังน ้ำมันลำปำง จังหวัดลำปำง
เนื ้อที่รวม 29-2-9 ไร่

ลักษณะการ ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
ใช้ งาน
คลังน ้ำมันและ 3.87 ล้ ำนลิตร
บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ที่ดินและสิง่ ปลูก
สำนักงำนขำย
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ ำงจดจำนองเป็ น
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

คลังนา้ มันและสานักงานขาย
- อำคำรสำนักงำน เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน ้ำมัน ระบบท่อส่งน ้ำมัน และ
โรงจ่ำยน ้ำมันสำเร็ จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
- สถำนีบริ กำรน ้ำมัน อำคำรร้ ำน
สะดวกซื ้อและร้ ำนอำหำร และ
อำคำรร้ ำนเปลีย่ นถ่ำยน ้ำมันเครื่อง
และร้ ำนปะยำง 1/
2. คลังน ้ำมันน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เนื ้อที่รวม 33-0-52.1 ไร่
- อำคำรสำนักงำน เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน ้ำมัน ระบบท่อส่งน ้ำมัน และ
โรงจ่ำยน ้ำมันสำเร็ จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
- สถำนีบริ กำรน ้ำมัน อำคำรร้ ำน
สะดวกซื ้อ และอำคำรร้ ำนเปลีย่ น
ถ่ำยน ้ำมันเครื่ อง 1/
3. คลังน ้ำมันหนองแค ตังอยู
้ ท่ จี่ งั หวัด
สระบุรี
เนื ้อที่รวม 24-0-1 ไร่
- อำคำรสำนักงำน เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน ้ำมัน ระบบท่อส่งน ้ำมัน และ
โรงจ่ำยน ้ำมันสำเร็ จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
- อำคำรฝึ กอบรมพนักงำนสำหรับจัด
ฝึ กอบรมพนักงำนแต่ละหน่วยงำน
- สถำนีบริ กำรน ้ำมัน อำคำรร้ ำน
สะดวกซื ้อและร้ ำนอำหำร และ
อำคำรร้ ำนเปลีย่ นถ่ำยน ้ำมันเครื่อง
และร้ ำนปะยำง 1/

ลักษณะการ
ใช้ งาน
ประจำคลัง

ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

สิง่ ปลูกสร้ ำง และ หลักประกันกับ
เครื่ องมือและ สถำบันกำรเงินแห่ง
อุปกรณ์สำนักงำน
หนึง่

คลังน ้ำมันและ
สำนักงำนขำย
ประจำคลัง

4.46 ล้ ำนลิตร

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ที่ดินและสิง่ ปลูก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ ำงจดจำนองเป็ น
สิง่ ปลูกสร้ ำง และ หลักประกันกับ
เครื่ องมือและ สถำบันกำรเงินแห่ง
อุปกรณ์สำนักงำน
หนึง่

คลังน ้ำมันและ
สำนักงำนขำย
ประจำคลัง

5.30 ล้ ำนลิตร

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ที่ดินและสิง่ ปลูก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ ำงจดจำนองเป็ น
สิง่ ปลูกสร้ ำง และ หลักประกันกับ
เครื่ องมือและ สถำบันกำรเงินแห่ง
อุปกรณ์สำนักงำน
หนึง่
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

คลังนา้ มันและสานักงานขาย

ลักษณะการ ขนาดความจุคลัง
ใช้ งาน
คลังน ้ำมันและ 12.51 ล้ ำนลิตร
สำนักงำนขำย
ประจำคลัง

4. คลังน ้ำมันปั กธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ
เนื ้อที่รวม 12-3-45 ไร่
- อำคำรสำนักงำน เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน ้ำมัน ระบบท่อส่งน ้ำมัน และ
โรงจ่ำยน ้ำมันสำเร็ จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
5. คลังน ้ำมันแม่กลอง จังหวัด
คลังน ้ำมันและ 113.69 ล้ ำนลิตร
สมุทรสงครำม
สำนักงำนขำย
เนื ้อที่รวม 22-0-48 ไร่
ประจำคลัง
- อำคำรสำนักงำน เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน ้ำมัน ระบบท่อส่งน ้ำมัน และ
โรงจ่ำยน ้ำมันสำเร็ จรูปทำงรถ
- อำคำรศูนย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบ
คุณภำพน ้ำมัน และอุปกรณ์
ทดสอบคุณภำพน ้ำมัน
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
- ท่ำเทียบเรื อบรรทุกน ้ำมัน
6. คลังน ้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร
คลังน ้ำมันและ 26.20 ล้ ำนลิตร
เนื ้อที่รวม 18-3-63.8 ไร่
สำนักงำนขำย
- อำคำรสำนักงำน เครื่ องมือและ
ประจำคลัง
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน ้ำมัน ระบบท่อส่งน ้ำมัน และ
โรงจ่ำยน ้ำมันสำเร็ จรูปทำงรถ
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
7. คลังน ้ำมันปำกพนัง จังหวัด
ไม่ได้ ดำเนินงำน 2/ 19.81 ล้ ำนลิตร
นครศรี ธรรมรำช
เนื ้อที่รวม 8-0-34.5 ไร่
- อำคำรสำนักงำน เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน
- คลังน ้ำมัน ระบบท่อส่งน ้ำมัน และ
โรงจ่ำยน ้ำมันสำเร็ จรูปทำงรถ
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ไม่มีภำระผูกพัน
สิทธิกำรเช่ำที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้ ำง เป็ น
เวลำ 10 ปี และเป็ น
เจ้ ำของเครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ที่ดินและสิง่ ปลูก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ ำงจดจำนองเป็ น
สิง่ ปลูกสร้ ำง และ หลักประกันกับ
เครื่ องมือและ สถำบันกำรเงินแห่ง
อุปกรณ์สำนักงำน
หนึง่

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ที่ดินและสิง่ ปลูก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ ำงจดจำนองเป็ น
สิง่ ปลูกสร้ ำงทังหมด
้
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ที่ดินและสิง่ ปลูก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สร้ ำงจดจำนองเป็ น
สิง่ ปลูกสร้ ำงทังหมด
้
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

คลังนา้ มันและสานักงานขาย
- อำคำรพักอำศัยสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
- ท่ำเทียบเรื อบรรทุกน ้ำมัน
8. สำนักงำนขำยศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
- เครื่ องมือและอุปกรณ์สำนักงำน

9. สำนักงำนขำยเสำไห้ จังหวัดสระบุรี
- เครื่ องมือและอุปกรณ์สำนักงำน

10. สำนักงำนขำยลำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี
- เครื่ องมือและอุปกรณ์สำนักงำน

ลักษณะการ
ใช้ งาน

สำนักงำนขำย
(สำนักงำนขำย
ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ของ
โรงกลัน่ น ้ำมัน
ไทยออยล์)
สำนักงำนขำย
(สำนักงำนขำย
ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ของ
คลังน ้ำมันแทป
ไลน์ 3/)
สำนักงำนขำย
(สำนักงำนขำย
ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ของ
คลังน ้ำมันแทป
ไลน์ 3/)

ขนาดความจุคลัง ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ไม่มีคลังน ้ำมัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ไม่มีภำระผูกพัน
กรรมสิทธิ์เฉพำะ
เครื่ องใช้ สำนักงำนที่
อยูใ่ นสำนักงำนขำย

ไม่มีคลังน ้ำมัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ไม่มีภำระผูกพัน
กรรมสิทธิ์เฉพำะ
เครื่ องใช้ สำนักงำนที่
อยูใ่ นสำนักงำนขำย

ไม่มีคลังน ้ำมัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ ไม่มีภำระผูกพัน
กรรมสิทธิ์เฉพำะ
เครื่ องใช้ สำนักงำนที่
อยูใ่ นสำนักงำนขำย

หมำยเหตุ: 1/ บริ ษัทตกลงให้ PTC เช่ำสถำนีบริ กำรนำ้ มัน เครื่ องมือและอุปกรณ์ภำยในสถำนีบริ กำรนำ้ มัน และร้ ำนค้ ำต่ำงๆ ที่อยู่ในบริ เวณคลัง
น ้ำมัน เพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ำมัน PT
2/ ในอดีตบริษัทใช้ คลังน ้ำมันปำกพนังเป็ นจุดกระจำยนำ้ มันไปยังสถำนีบริ กำรนำ้ มันและกลุ่มลูกค้ ำในเขตพื ้นที่ภำคใต้ ตอนล่ำง (ตังแต่
้
จังหวัดนครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) แต่เนื่องจำกปริมำณกำรจำหน่ำยน ้ำมัน เชื ้อเพลิงในพื ้นที่ดงั กล่ำวไม่สงู มำก จึงไม่ค้ มุ กับ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำรจัดกำรคลังน ้ำมัน บริษัทจึงหยุดใช้ งำนคลังน ้ำมันปำกพนัง อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคต ปริ มำณกำรจำหน่ำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิงในเขตพื ้นที่ภำคใต้ ตอนล่ำงมีปริมำณมำกเพียงพอ บริ ษัทอำจพิจำรณำใช้ คลัง นำ้ มันปำกพนังเป็ นจุดกระจำยน ้ำมันอีก
ครัง้
3/ บริ ษัท ท่อส่งปิ โตรเลียม จำกัด (“แทปไลน์ ”) เป็ นบริ ษัทร่วมทุนระหว่ำงโรงกลัน่ นำ้ มันและผู้ค้ำนำ้ มันรำยใหญ่ โดยดำเนินธุรกิจขนส่ง
น ้ำมันผ่ำนระบบท่อส่งนำ้ มันที่ฝังอยู่ใต้ พื ้นดิน ทังนี
้ ้ ระบบท่อส่งนำ้ มันหลัก (Mainline) เริ่ มต้ นที่สถำนีส่งนำ้ มันศรี รำชำ โดยรับน ้ำมัน
จำกโรงกลั่น นำ้ มันไทยออยล์และโรงกลั่นนำ้ มัน ของผู้ค้ำนำ้ มันรำยอื่น และลำเลียงไปยังคลังปลำยทำงที่อำเภอลำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี และที่อำเภอเสำไห้ จังหวัดสระบุรี

5.1.2

สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO

สถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ลักษณะกรรมสิทธิ์

: ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO มีจำนวนทังสิ
้ ้น 397
สถำนี
: สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ทังหมดที
้
่เปิ ดให้ บริ กำรบำงส่วนบริ ษัทและ PTC เป็ น
เจ้ ำของกรรมสิทธิ์ในสถำนีบริ กำรน ้ำมันและบำงส่วน PTC เช่ำจำกบุคคลภำยนอก ทังนี
้ ้
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ภำระผูกพัน

สถำนีบริ กำรกำรน ้ำมันประเภท COCO เมื่อแบ่งตำมลักษณะกรรมสิทธิ์แสดงได้ ดงั นี ้
- สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ PTC เป็ นเจ้ ำของ
จำนวน
16 สถำนี
- สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ
จำนวน
5 สถำนี
- สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ PTC เช่ำจำกบุคคลอื่น
o อำยุสญ
ั ญำคงเหลือน้ อยกว่ำ 3 ปี
จำนวน 202 สถำนี
o อำยุสญ
ั ญำคงเหลือมำกกว่ำ 3 ปี แต่น้อยกว่ำ 10 ปี จำนวน 154 สถำนี
o อำยุสญ
ั ญำคงเหลือมำกกว่ำ 10 ปี 1/
จำนวน 20 สถำนี
: สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ PTC เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงทังหมดจดจ
้
ำนอง
เป็ นหลัก ประกัน กับ สถำบัน กำรเงิ น แห่ง หนึ่ง โดยที่ ดิ น และสิ่ง ปลูก สร้ ำงบำงส่ว นอยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรจดจำนอง

หมำยเหตุ: 1/ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 สัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรนำ้ มันประเภท COCO ที่คงเหลืออำยุสัญญำนำนที่สดุ คงเหลืออำยุ
สัญญำเท่ำกับ 28 ปี และสัญญำเช่ำระยะยำวที่สดุ ที่บริษัททำกับคูส่ ญ
ั ญำ คือ 30 ปี

5.1.3

รถบรรทุกน ้ำมัน

รถบรรทุกน ้ำมัน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภำระผูกพัน

: ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 รถขนส่งน ้ำมันมีจำนวนทังสิ
้ ้น 236 คัน โดยแบ่งออกเป็ นรถ
สิบล้ อบรรทุกน ้ำมันจำนวน 74 คัน และรถพ่วงบรรทุกน ้ำมันจำนวน 162 คัน
: บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์รถบรรทุกน ้ำมันทังหมด
้
: รถบรรทุกน ้ำมันส่วนใหญ่เป็ นรถบรรทุกน ้ำมันใหม่จึง ยังคงมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ
ซื ้อกับสถำบันกำรเงิน

5.2

สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ

5.2.1

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิง
สัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำง บริ ษัท กับ บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชือ้ เพลิงสำหรับธุรกิจค้ ำส่งนำ้ มันเชื อ้ เพลิงจำก บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) ( “ไทย
ออยล์”) เป็ นหลัก บริ ษัทและไทยออยล์ จึงได้ ตกลงทำสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึ่งตำมสัญญำกำหนดให้ บริ ษัทต้ อง
แจ้ งปริ มำณควำมต้ องกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงใน 6 เดือนข้ ำงหน้ ำ เพื่อให้ ไทยออยล์สำมำรถวำงแผนกำรผลิตให้ สอดคล้ องกับ
ควำมต้ องกำรน ้ำมันของบริ ษัท บริ ษัทจึงมัน่ ใจได้ ว่ำจะมีน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพียงพอสำหรับธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันในช่วง 6 เดือน
ข้ ำงหน้ ำ ทังนี
้ ้ สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงระหว่ำง บริ ษัท กับ บริ ษั ท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)
แสดงได้ ดงั นี ้
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คูส่ ญ
ั ญำ
อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ 1/

หลักประกัน 1/

กำรแจ้ งปริ มำณน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงทีบ่ ริ ษัท
ต้ องกำรและปริ มำณ
น ้ำมันที่ไทยออยล์
สำมำรถส่งมอบได้ 1/

กำรคำนวณปริ มำณ
น ้ำมันเชื ้อเพลิง

รำคำจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์”)
: o บริ ษัทและไทยออยล์ลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2549 โดยสัญญำมีอำยุ 6
เดือนนับตังแต่
้ วันที่ลงนำม และต่ออำยุสญ
ั ญำออกไปครำวละ 1 เดือน หำกไม่มี
ข้ อสรุ ปร่ วมกันที่จะยกเลิกสัญญำ หรื อ ไม่มีกำรแจ้ งยกเลิกสัญญำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ก่อนวันที่สิ ้นสุดสัญญำ
: o บริ ษัทต้ องมอบหนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำร (Bank Guarantee) เพื่อค ้ำประกัน
หรื อใช้ น ้ำมันเชือ้ เพลิงที่ฝำกกับไทยออยล์เป็ นหลักประกัน (Oil Pledge) เท่ำกับ
มูลค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อเต็มจำนวนให้ กบั ทำงไทยออยล์
: o บริ ษัทต้ องแจ้ งปริ มำณน ้ำมัน เชือ้ เพลิงแต่ละประเภทที่ต้องกำรใน 6 เดือนข้ ำงหน้ ำ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับไทยออยล์ภำยในวันทำกำรแรกของทุกเดือน โดยปริ มำณ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ต้องกำรในแต่ละเดือนจะต้ องไม่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเกินกว่ำร้ อยละ 10
จำกปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ต้องกำรในเดือนก่อนหน้ ำ ซึง่ บริ ษัทได้ แจ้ งกับไทยออยล์
หรื อบริ ษัทได้ ตกลงร่วมกับไทยออยล์
o ไทยออยล์จะตอบกลับบริ ษัทเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อนวันทำกำรที่ 10 ของแต่ละ
เดือนเกี่ยวกับประมำณกำรปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำมำรถส่งมอบให้ สำหรับน ้ำมัน
เชือ้ เพลิงแต่ละประเภทที่ บริ ษัทได้ แจ้ งไป ไทยออยล์ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรส่งมอบ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมที่บริ ษัทได้ แจ้ งไปโดยไม่มีเหตุผล
: o ปริ มำณน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่ขนส่งทำงรถบรรทุกน ้ำมัน เรื อบรรทุกน ้ำมัน รถไฟบรรทุก
น ้ำมัน ระบบขนส่งทำงท่อ หรื อภำชนะบรรจุ แสดงเป็ นหน่วยลิตรที่อณ
ุ หภูมิ 86 องศำ
ฟำเรนไฮต์ หรื อ 30 องศำเซลเซียส
o ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ เป็ นปริ มำณน ้ำมันอ้ ำงอิงที่
แสดงในใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) และใบกำกับกำรขนส่ง (Bill of Lading)
: o เงิ น ค่ ำ น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ที่ ต้ อ งช ำระให้ กับ ไทยออยล์ ค ำนวณจำกปริ ม ำณน ำ้ มัน
เชื อ้ เพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ และรำคำขำยส่ง ต่อลิตรสำหรั บนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงแต่ละประเภท (FOB)
o ทังนี
้ ้ รำคำขำยส่ง ต่อลิตรสำหรับ น ้ำมันเชื อ้ เพลิงแต่ละประเภท เท่ำกับรำคำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงหน้ ำโรงกลัน่ ของไทยออยล์ รวมกับ 1) ภำษี สรรพสำมิตและภำษี เทศบำล 2)
เงินสมทบกองทุนน ้ำมันฯ และกองทุนอนุรักษ์ พลังงำน 3) ภำษี อื่นๆ ที่รัฐกำหนด 4)
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และ 5) ส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เห็นชอบร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัท และ
ไทยออยล์
o สำหรับกำรรับน ้ำมันที่จุดจ่ำยน ้ำมันอื่นหรื อผ่ำนระบบขนส่งทำงท่อ รำคำขำยส่งจะ
บวกเพิ่มค่ำขนส่ง (Terminal Charge) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
o นอกจำกนี ้ หำกบริ ษัท ให้ ไทยออยล์เพิ่มสำรเติมแต่ง (Additive) ในน ้ำมัน รำคำขำย
ส่งจะบวกเพิ่มตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
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กำรชำระเงินค่ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง
กำรส่งมอบน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง

กรรมสิทธิ์และควำม
เสีย่ งภัยของน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง

: o บริ ษัทต้ องชำระเงินค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ไทยออยล์เต็มจำนวนภำยในระยะเวลำที่
กำหนดไว้ ในสัญญำโดยนับจำกวันที่ออกใบกำกับกำรขนส่ง (Bill of Lading)
: o ไทยออยล์จะส่งมอบน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่โรงกลัน่ น ้ำมันของไทยออยล์หรื อจุดจ่ำยน ้ำมัน
อื่นที่กำหนด ได้ แก่ ลำลูกกำ และ สระบุรี
o ไทยออยล์อำจจะปฏิเสธกำรจ่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับยำนพำหนะที่ไม่เป็ นไปตำม
มำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยสำหรับธุรกิจน ้ำมันทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
: o กรรมสิทธิ์และควำมเสีย่ งต่ำงๆ จะเป็ นของบริ ษัทเมื่อน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ จ่ำยออกจำก
ระบบกำรจ่ำยน ้ำมันของไทยออยล์
o ควำมสูญเสียหรื อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับทรัพย์สินและชีวิตในระหว่ำงกำรจ่ำย
น ้ำมัน ซึ่งเกิดขึ ้นจำกกำรกระทำโดยควำมประมำทหรื อควำมตังใจหรื
้
อกำรละเลย
เป็ นควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยที่กระทำให้ เกิดควำมสูญเสียหรื อควำมเสียหำย

หมำยเหตุ: 1/ บริษัทย่อยซึง่ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ได้ แก่ บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (PMO) บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
(APO) บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (EPO) และ บริ ษัท เอเวอร์ เรสต์ ออยล์ จำกัด (EVO) แต่ละบริ ษัทได้ ทำสัญญำซื ้อขำย
นำ้ มันเชื ้อเพลิงกับไทยออยล์โดยตรงเช่นเดียวกับบริ ษัท ทังนี
้ ้ สำระสำคัญของสัญญำซื ้อขำยนำ้ มันเชื ้อเพลิงระหว่ำงบริ ษัท
ย่อยที่ทำสัญญำ กับ ไทยออยล์ มีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันระหว่ำงบริษัทกับไทยออยล์ ยกเว้ นในเรื่ อง
ต่อไปนี ้
1) สัญญำมีอำยุ 6 เดือนนับตัง้ แต่วันที่ลงนำม และต่ออำยุสัญญำออกไปครำวละ 1 เดือน หำกไม่มีข้อสรุปร่ วมกันที่จะ
ยกเลิกสัญญำ หรือ ไม่มีกำรแจ้ งยกเลิกสัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ก่อนวันที่สิ ้นสุดสัญญำ
2) ไม่มีเงื่อนไขทีกำหนดให้ บริ ษัทย่อยที่ทำสัญญำต้ องมอบหนังสือ คำ้ ประกันจำกธนำคำร (Bank Guarantee) เพื่อค ้ำ
ประกัน หรือใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ฝำกกับไทยออยล์เป็ นหลักประกัน (Oil Pledge)
3) ในกำรแจ้ งปริ มำณนำ้ มันเชือ้ เพลิงแต่ละประเภทที่ต้องกำรใน 6 เดือนข้ ำงหน้ ำ บริ ษัทย่อยไม่มีข้อจำกัดในเรื่ องกำร
เปลี่ยนแปลงปริมำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ต้องกำรในแต่ละเดือน

สัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำง PTC กับ บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)
นอกจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 จะทำสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงกับ บริ ษัท
ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์”) แล้ ว PTC ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท ได้ ทำสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงกับไทยออยล์ โดยตรงเช่นเดียวกัน กำรทำสัญญำซื ้อขำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงกับไทยออยล์จะช่วยให้ ไทยออยล์สำมำรถวำงแผนกำรผลิตให้ สอดคล้ องกับปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทต้ องกำรใน 3
เดือนข้ ำงหน้ ำ PTC จึงมัน่ ใจได้ ว่ำจะมีน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพียงพอสำหรับกำรจำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่ PTC
เป็ นผู้บริ หำร (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) ในช่วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ ทังนี
้ ้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำซื ้อขำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงระหว่ำง PTC กับ บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ
อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (“PTC”)
บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์”)
: o PTC และไทยออยล์ลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2552 และข้ อตกลงแก้ ไข
สัญญำเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2555 โดยสัญญำมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ลงนำมใน
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o

o
กำรแจ้ งปริ มำณน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงทีบ่ ริ ษัท
ต้ องกำรและปริ มำณ
น ้ำมันที่ไทยออยล์
สำมำรถส่งมอบได้

: o

กำรคำนวณปริ มำณ
น ้ำมันเชื ้อเพลิง

: o

o

o
รำคำจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง

: o

o

o

สัญญำจนกว่ำจะมีกำรยกเลิกสัญญำ
สัญญำสำมำรถยกเลิกได้ โดยกำรแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตอ่ ไปนี ้
- PTC และไทยออยล์มีข้อสรุปร่วมกันที่จะยกเลิกสัญญำ หรื อ
- ฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดละเมิดเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญำ และฝ่ ำยที่ละเมิดเงื่อนไขไม่
สำมำรถแก้ ไขได้ ภำยในระยะเวลำที่อีกฝ่ ำยกำหนดโดยแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์
อักษร หรื อ
- กำรละเมิดเงื่อนไขในสัญญำที่เกิดจำกเหตุสดุ วิสยั ที่เกิดขึ ้นเป็ นเวลำ 30 วัน
ต่อเนื่องกัน และคูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยไม่สำมำรถหำแนวทำงแก้ ไขได้ ภำยใน 60
วันหลังจำกวันที่เกิดเหตุสดุ วิสยั มำแล้ ว 30 วัน หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญำเป็ นบุคคลล้ มละลำย หรื อ
- เป็ นไปตำมสิทธิในกำรยกเลิกสัญญำอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญำ
คู่สญ
ั ญำอำจยกเลิกสัญญำโดยแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์ อักษรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 12
เดือนหรื อตำมวันที่ที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งยกเลิกสัญญำแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน
PTC ต้ องแจ้ งปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงแต่ละประเภทที่ต้องกำรใน 3 เดือนข้ ำงหน้ ำเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรกับไทยออยล์ภำยในวันทำกำรแรกของทุกเดือน
ไทยออยล์จะตอบกลับ PTC เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อนวันทำกำรที่ 10 ของแต่ละ
เดือนเกี่ยวกับประมำณกำรปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำมำรถส่งมอบให้ สำหรับน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงแต่ละประเภทที่ PTC ได้ แจ้ งไป ทังนี
้ ้ปริ มำณน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่สำมำรถส่ง
มอบให้ ดงั กล่ำวจะต้ องมำกกว่ำปริ มำณน ้ำมัน เชื ้อเพลิงที่ต้องกำรตำมที่ PTC ได้ แจ้ ง
ไป
ปริ มำณน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่ขนส่งทำงรถบรรทุกน ้ำมัน เรื อบรรทุกน ้ำมัน รถไฟบรรทุก
น ้ำมัน ระบบขนส่งทำงท่อ หรื อภำชนะบรรจุ แสดงเป็ นหน่วยลิตรที่อณ
ุ หภูมิ 86 องศำ
ฟำเรนไฮต์ หรื อ 30 องศำเซลเซียส
ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ เป็ นปริ มำณน ้ำมันอ้ ำงอิงที่
แสดงในใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) และใบกำกับกำรขนส่ง (Bill of Lading)
เงิ น ค่ ำ น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ที่ ต้ อ งช ำระให้ กับ ไทยออยล์ ค ำนวณจำกปริ ม ำณน ำ้ มัน
เชื อ้ เพลิงที่อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ และรำคำขำยส่งต่อลิตรสำหรั บนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงแต่ละประเภท (FOB)
ทังนี
้ ้ รำคำขำยส่งต่อลิตรสำหรับน ้ำมันเชื อ้ เพลิงแต่ละประเภท เท่ำกับรำคำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงหน้ ำโรงกลัน่ ของไทยออยล์ รวมกับ 1) ภำษี สรรพสำมิตและภำษี เทศบำล 2)
เงินสมทบกองทุนน ้ำมันฯ และกองทุนอนุรักษ์ พลังงำน 3) ภำษี อื่นๆ ที่รัฐกำหนด และ
4) ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ยกเว้ นน ้ำมันแก๊ สโซฮอล์ออกเทน 95 ที่รำคำขำยส่งเท่ำกับรำคำ
ขำยส่งน ้ำมันเบนซินออกเทน 95 บวกกับส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เห็นชอบร่ วมกัน
ระหว่ำง PTC และไทยออยล์
สำหรับกำรรับน ้ำมันที่จุดจ่ำยน ้ำมันอื่นหรื อผ่ำนระบบขนส่งทำงท่อ รำคำขำยส่งจะ
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o
กำรชำระเงินค่ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง
กำรส่งมอบน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง

: o
: o
o

กรรมสิทธิ์และควำม
เสีย่ งภัยของน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง

: o
o

บวกเพิ่มค่ำขนส่ง (Terminal Charge) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
นอกจำกนี ้ หำก PTC ให้ ไทยออยล์เพิ่มสำรเติมแต่ง (Additive) ในน ้ำมัน รำคำขำย
ส่งจะบวกเพิ่มตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
PTC ต้ องชำระเงินค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ไทยออยล์เต็มจำนวนภำยในระยะเวลำที่
กำหนดไว้ ในสัญญำโดยนับจำกวันที่ออกใบกำกับกำรขนส่ง (Bill of Lading)
ไทยออยล์จะส่งมอบน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่โรงกลัน่ น ้ำมันของไทยออยล์หรื อจุดจ่ำยน ้ำมัน
อื่นที่กำหนด ได้ แก่ ลำลูกกำ และ สระบุรี
ไทยออยล์อำจจะปฏิเสธกำรจ่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับยำนพำหนะที่ไม่เป็ นไปตำม
มำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยสำหรับธุรกิจน ้ำมันทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงต่ำงๆ จะเป็ นของ PTC เมื่อน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ จ่ำยออกจำก
ระบบกำรจ่ำยน ้ำมันของไทยออยล์
ควำมสูญเสียหรื อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับทรัพย์สินและชีวิตในระหว่ำงกำรจ่ำย
น ้ำมัน ซึง่ เกิดขึ ้นจำกกำรกระทำโดยควำมประมำทหรื อควำมตังใจ
้ หรื อกำรละเลยถือ
เป็ นควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยที่ระทำให้ เกิดควำมสูญเสียหรื อควำมเสียหำย

ข้ อตกลงว่ำด้ วยกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำง บริ ษัท กับ บริ ษัท พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม จำกัด
บริ ษัทตกลงให้ บริ ษัท พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม จำกัด (“P&C”) ซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber เป็ นผู้จัดหำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั บริ ษัทสำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในเขตภำคใต้ ตอนล่ำง (ตังแต่
้ จงั หวัดนครศรี ธรรมรำชจนถึง
จังหวัดนรำธิ วำส) เนื่องจำก ไทยออยล์ไม่มีจุดจ่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงในเขตภำคใต้ ตอนล่ำง กำรขนส่งน ้ำมันจำกโรงกลัน่
น ้ำมันไทยออยล์ที่ศรี รำชำหรื อจุดจ่ำยน ้ำมันอื่นของไทยออยล์ไปยังพื ้นที่ดงั กล่ำวมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งสูง กำรซื ้อน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงจำกผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber ที่สำมำรถจัดหำน ้ำมันในพื ้นที่ดงั กล่ำวได้ จึงเหมำะสมกว่ำ ทังนี
้ ้ สรุ ปสำระสำคัญ
ของข้ อตกลงว่ำด้ วยกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำง บริ ษัท กับ P&C แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ
อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ
รำคำจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
บริ ษัท พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม จำกัด (“P&C”) 1/
: บริ ษัทและ P&C ลงนำมในข้ อตกลงเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2556 โดยสัญญำมีอำยุ 1 ปี
ตังแต่
้ วนั ที่ลงนำม
: o รำคำขำยส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่ P&C เรี ยกเก็บจำกบริ ษัทจะคำนวณจำกต้ นทุนของ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จดั หำมำ (ไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยใดๆ) และผลกำไรในอัตรำที่กำหนดไว้ ใน
ข้ อตกลง
o ในกรณีที่บริ ษัทแจ้ งให้ P&C จัดหำรถบรรทุกน ้ำมันมำขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่สงั่ ซื ้อ
P&C จะเรี ยกเก็บค่ำขนส่งน ้ำมันจำกบริ ษัทในอัตรำเดียวกันกับที่ P&C เรี ยกเก็บจำก
ลูกค้ ำทัว่ ไปในระยะทำงเดียวกัน
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กำรชำระเงินค่ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง
หมำยเหตุ:

5.2.2

: o บริ ษัทจะชำระเงินรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อให้ กบั P&C ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ไว้ ในข้ อตกลง เมื่อ P&C ได้ ส่งมอบน ้ำมันเชื อ้ เพลิงให้ แก่ลกู ค้ ำของบริ ษัทถูกต้ อง
ครบถ้ วนภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้ ว

1/ P&C เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท (รำยละเอียดเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง P&C กับบริ ษัท แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้ อ
11 เรื่องรำยกำรระหว่ำงกัน)

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรเช่ำและให้ เช่ำพื ้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ
สัญ ญำเช่ ำ ที่ ดิ น ระหว่ำ ง บริ ษั ท กับ บุค คลซึ่ ง เป็ นเจ้ ำของที่ ดิ น ที่ เ ป็ นที่ ตัง้ ของคลัง น ำ้ มัน ปั ก ธงชัย จัง หวัด
นครรำชสีมำ

บริ ษัทมีควำมประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนคลังน ้ำมันของบริ ษัทให้ ครอบคลุมพื ้นที่ที่สำคัญๆ ในประเทศ เพื่อรองรับ
กำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง และเพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถบริ หำรจัดกำรกำรสำรองและจัดส่งน ้ำมัน
ให้ กบั ลูกค้ ำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปี 2555 บริ ษัทจึงได้ ทำสัญญำเช่ำที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงของคลั
ั้
งน ้ำมันปั กธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ ส่งผลให้ บริ ษัทมีคลังน ้ำมันเพิ่มขึ ้นจำก 6 แห่ง เป็ น 7 แห่ง (โดยคลังน ้ำมัน 6 แห่งแรก บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำง รวมถึงเครื่ องมือและอุปกรณ์ภำยในคลังน ้ำมัน) ทังนี
้ ้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำที่ดิน
ระหว่ำง บริ ษัท กับ บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ ำของที่ดินที่เป็ นที่ตงของคลั
ั้
งน ้ำมันปั กธงชัย แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ

อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
บุคคลซึ่งเป็ นเจ้ ำของที่ดินที่เป็ นที่ตงของคลั
ั้
งน ้ำมัน ปั กธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (“ผู้ให้
1/
เช่ำ”)
: o บริ ษัทและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555 โดยสัญญำมีอำยุ 10
ปี ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ โดยแบ่ง
ระยะเวลำในกำรเช่ำออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1 (ตังแต่
้ ปีที่ 1 ถึง 5) หำกสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงโดยบริ ษัทเป็ น
ฝ่ ำยผิดสัญญำในทุกกรณี บริ ษัทตกลงจะชำระค่ำเช่ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่
ยังคงเหลืออยูจ่ นครบกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1
- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2 (ตังแต่
้ ปีที่ 6 ถึง 10) หำกสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลง ไม่ว่ำจะ
ด้ วยเหตุใดๆ และไม่วำ่ บริ ษัทจะเป็ นฝ่ ำยผิดสัญญำหรื อไม่ ผู้ให้ เช่ำตกลงที่จะไม่
เรี ยกร้ องค่ำเสียหำย ค่ำปรั บ ค่ำชดเชย ค่ำใช้ จ่ำย เงิ นตอบแทน และค่ำเช่ ำ
สำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ยงั คงเหลืออยูจ่ นครบกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2
o หำกบริ ษัทมีควำมประสงค์จะต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงจะให้ สทิ ธิ์แก่บริ ษัทเป็ น
รำยแรกที่จะได้ ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำออกไปได้ อีกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญำ
เช่ำสิ ้นสุดลง โดยบริ ษัทจะต้ องแจ้ งควำมจำนงเป็ นหนังสือไปยังผู้ให้ เช่ำล่วงหน้ ำไม่
น้ อ ยกว่ำ 45 วัน โดยรำยละเอี ย ดและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ กำรเช่ ำ คลัง น ำ้ มัน ตำม
ระยะเวลำที่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำออกไปนัน้ ยังคงให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ใน
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o

หลักประกัน

: o
o

กำรชำระค่ำเช่ำ
หมำยเหตุ:

: o

สัญญำเช่ำคลังทุกประกำร ยกเว้ น ในส่วนของอัตรำค่ำเช่ำ ซึง่ ทังสองฝ่
้
ำยตกลงให้ ปรับ
เพิ่มขึ ้นได้ เพียงครัง้ เดียวในอัตรำร้ อยละ 10 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิมในปี สุดท้ ำย
ทังนี
้ ้ หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงในสัญญำ คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยมี
สิทธิ บอกเลิกสัญญำ โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่ปฏิบัติผิดสัญญำ
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนถึงวันที่ประสงค์จะให้ กำรบอกเลิกสัญญำเช่ำมีผล
บังคับ และฝ่ ำยที่ผิดสัญญำจะต้ องปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญำ
บริ ษัทตกลงวำงหนังสือค ้ำประกันของธนำคำรพำณิชย์ จำนวน 0.20 ล้ ำนบำท เพื่อ
เป็ นหลักประกันกำรเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ผู้ให้ เช่ำจะคืนหลักประกันกำรเช่ำให้ แก่บริ ษัทภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ครบอำยุกำร
เช่ำตำมสัญญำ หำกบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข และข้ อตกลงที่ปรำกฏตำมสัญญำ
เช่ำถูกต้ องครบถ้ วนเรี ยบร้ อย รวมทัง้ บริ ษัทไม่มีหนี ้สินอื่นใดที่ต้องชำระให้ กบั ผู้ให้ เช่ำ
บริ ษัทตกลงชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ ตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยโอนเงินเข้ ำ
บัญชีเงินฝำกของผู้ให้ เช่ำตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ

1/ บุคคลที่เป็ นเจ้ ำของที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของคลั
ั้
งน ้ำมันปั กธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท

สัญญำเช่ำคลังน ้ำมันระหว่ำง บริ ษัท กับ นิติบคุ คลที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์อำคำรและอุปกรณ์เครื่ องมือของคลัง
น ้ำมันปั กธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
ทังนี
้ ้ อำคำรและอุปกรณ์เครื่ องมือสำหรับคลังน ้ำมัน ปั กธงชัย เป็ นกรรมสิทธิ์ของนิติบคุ คลซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลซึ่ง
เป็ นเจ้ ำของที่ดินที่เป็ นที่ตงของคลั
ั้
งน ้ำมัน ปั กธงชัย บริ ษัทจึงต้ องทำสัญญำเช่ำคลังน ้ำมันกับนิติบคุ คลดังกล่ำวเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำคลังน ้ำมันระหว่ำง บริ ษัท กับ นิติบคุ คลที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์อำคำรและอุปกรณ์
เครื่ องมือสำหรับคลังน ้ำมันปั กธงชัย แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ

อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
นิติบคุ คลที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์อำคำรและอุปกรณ์เครื่ องมือสำหรับคลังน ้ำมันปั กธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ (“ผู้ให้ เช่ำ”) 1/
: o บริ ษัทและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555 โดยสัญญำมีอำยุ 10
ปี ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ โดยแบ่ง
ระยะเวลำในกำรเช่ำออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1 (ตังแต่
้ ปีที่ 1 ถึง 5) หำกสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงโดยบริ ษัทเป็ น
ฝ่ ำยผิดสัญญำในทุกกรณี บริ ษัทตกลงจะชำระค่ำเช่ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่
ยังคงเหลืออยูจ่ นครบกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 1
- ระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2 (ตังแต่
้ ปีที่ 6 ถึง 10) หำกสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลง ไม่ว่ำจะ
ด้ วยเหตุใดๆ และไม่วำ่ บริ ษัทจะเป็ นฝ่ ำยผิดสัญญำหรื อไม่ ผู้ให้ เช่ำตกลงที่จะไม่
เรี ยกร้ องค่ำเสียหำย ค่ำปรั บ ค่ำชดเชย ค่ำใช้ จ่ำย เงิ น ตอบแทน และค่ำเช่ ำ
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o

o

หลักประกัน

: o
o

กำรชำระค่ำเช่ำ
กำรประกันภัย

: o
o

o

ภำระหน้ ำที่ตำมสัญญำ : o

o

สำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ยงั คงเหลืออยูจ่ นครบกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วงที่ 2
หำกบริ ษัทมีควำมประสงค์จะต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงจะให้ สทิ ธิ์แก่บริ ษัทเป็ น
รำยแรกที่จะได้ ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำออกไปได้ อีกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญำ
เช่ำสิ ้นสุดลง โดยบริ ษัทจะต้ องแจ้ งควำมจำนงเป็ นหนังสือไปยังผู้ให้ เช่ำล่วงหน้ ำไม่
น้ อ ยกว่ำ 45 วัน โดยรำยละเอี ย ดและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ กำรเช่ ำ คลัง น ำ้ มัน ตำม
ระยะเวลำที่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำออกไปนัน้ ยังคงให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ใน
สัญญำเช่ำคลังทุกประกำร ยกเว้ น ในส่วนของอัตรำค่ำเช่ำ ซึง่ ทังสองฝ่
้
ำยตกลงให้ ปรับ
เพิ่มขึ ้นได้ เพียงครัง้ เดียวในอัตรำร้ อยละ 10 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิมในปี สุดท้ ำย
ทังนี
้ ้ หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงในสัญญำ คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยมี
สิทธิ บอกเลิกสัญญำ โดยส่งหนังสือบอกกล่ ำวถึงคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่ปฏิบัติผิดสัญญำ
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนถึงวันที่ประสงค์จะให้ กำรบอกเลิกสัญญำเช่ำมีผล
บังคับ และฝ่ ำยที่ผิดสัญญำจะต้ องปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญำ
บริ ษัทตกลงวำงหนังสือค ้ำประกันของธนำคำรพำณิชย์ จำนวน 0.70 ล้ ำนบำท เพื่อ
เป็ นหลักประกันกำรเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ผู้ให้ เช่ำจะคืนหลักประกันกำรเช่ำให้ แก่บริ ษัทภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ครบอำยุกำร
เช่ำตำมสัญญำ หำกบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข และข้ อตกลงที่ปรำกฏตำมสัญญำ
เช่ำถูกต้ องครบถ้ วนเรี ยบร้ อย รวมทัง้ บริ ษัทไม่มีหนี ้สินอื่นใดที่ต้องชำระให้ กบั ผู้ให้ เช่ำ
บริ ษัทตกลงชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ ตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยโอนเงินเข้ ำ
บัญชีเงินฝำกของผู้ให้ เช่ำตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
บริ ษัทตกลงจะจัดให้ มีกำรประกันภัยคลังน ้ำมัน อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงทุกประเภท
เครื่ องมืออุปกรณ์ และทรั พย์สินต่ำงๆ เฉพำะเพียงที่ผ้ ใู ห้ เช่ำได้ ส่งมอบให้ กับบริ ษัท
ตำมที่ ร ะบุไ ว้ ใ นบัน ทึ ก กำรส่ ง มอบคลัง น ำ้ มัน ตำมมูล ค่ ำ ประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น โดย
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลำที่สญ
ั ญำมีผลบังคับใช้ โดยบริ ษัท
จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำเบี ้ยประกันภัย และระบุให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำเป็ นผู้รับผลประโยชน์
สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทที่ถกู เก็บรักษำไว้ ภำยในคลังน ้ำมัน รวมถึง
ทรั พย์ สินต่ำงๆ ยำนพำหนะทุกประเภทที่บริ ษัทได้ จัดหำมำ และอุปกรณ์ เครื่ องมือ
ทังหมดที
้
่บริ ษัทได้ นำมำติดตังเพิ
้ ่มเติมไว้ ภำยในคลังน ้ำมัน ภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ รับ
มอบคลังน ้ำมันมำจำกผู้ให้ เช่ำแล้ ว จะระบุให้ บริ ษัทเป็ นผู้รับผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ผู้ให้ เช่ำยินยอมให้ บริ ษัททำกำรปรับปรุ ง ดัดแปลง ต่อเติม ตกแต่ง และซ่อมแซมคลัง
น ้ำมัน อำคำรสิง่ ปลูกสร้ ำงทุกประเภท และเครื่ องมืออุปกรณ์ทงหมด
ั้
เพื่อประโยชน์ใน
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ เพื่ อ ควำมจ ำเป็ นในกำรเก็ บ รั ก ษำผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมทุกประเภท หรื อเพื่อควำมจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิงำนของผู้เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อ
ควำมปลอดภัยของพนักงำน ได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยบริ ษัทจะต้ องมีหนังสือแจ้ ง
ไปยังผู้ให้ เช่ำเพื่อรับทรำบด้ วย
ทังนี
้ ้ นอกจำกรำยกำรทรั พย์ สินที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ หำกมีกำรก่อสร้ ำงถังน ้ำมัน
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และอุปกรณ์ต่ำงๆ อันมีลกั ษณะยึดติดตรึ งตรำกับคลังน ้ำมันเพิ่มเติม ให้ ตกเป็ นส่วน
ควบของคลังน ้ำมันทังหมด
้
และตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่ำทันที อย่ำงไรก็ตำม หำก
ผู้ให้ เช่ำมีควำมประสงค์จะให้ บริ ษัทกระทำสิง่ ใดให้ อยูใ่ นสภำพเดิมเหมือนเช่น ณ วันที่
บริ ษัทได้ รับมอบคลังน ้ำมันจำกผู้ให้ เช่ำแล้ ว บริ ษัทตกลงยินยอมดำเนินกำรให้ ตำม
ควำมประสงค์ของผู้ให้ เช่ำด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัทเอง
o ถ้ ำผู้ใ ห้ เช่ ำ จะขำยคลัง นำ้ มัน ก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ ผู้ให้ เช่ ำจะต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ บริ ษัททรำบล่วงหน้ ำ ก่อนจะมีกำรทำสัญญำซื ้อขำยเป็ นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 60 วัน โดยผู้ให้ เช่ำต้ องแจ้ งว่ำจะตกลงขำยให้ แก่ผ้ ใู ด เป็ นจำนวนเงิ นเท่ำใด
เพื่อให้ บริ ษัทได้ มีโอกำสตกลงซื ้อได้ ก่อนเมื่อเห็นว่ำเป็ นรำคำที่สมควร อย่ำงไรก็ตำม
หำกผู้ให้ เช่ำจะต้ องโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่เช่ำให้ แก่บุคคลอื่น ผู้ให้ เช่ำจะต้ อง
ดำเนิ นกำรให้ ผ้ ูรั บโอนกรรมสิท ธิ์ เ ข้ ำ ทำสัญ ญำเช่ ำกับบริ ษั ทต่อไปภำยใต้ เงื่ อนไข
สัญญำเช่ำนี ้ทุกประกำร
o ตลอดระยะเวลำที่สญ
ั ญำนี ้ยังมีผลบังคับใช้ อยู่ ผู้ให้ เช่ำจะไม่นำคลังน ้ำมัน อำคำรและ
สิง่ ปลูกสร้ ำงทุกประเภท และเครื่ องมืออุปกรณ์ทงหมดตำมสั
ั้
ญญำไปให้ บคุ คลหรื อนิติ
บุคคลอื่นใดเช่ำหรื อเช่ำช่วงอีก
o บริ ษัทมีหน้ ำที่ดแู ล บำรุงรักษำ และซ่อมแซมคลังน ้ำมัน อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง และ
เครื่ องมืออุปกรณ์ ตำมสัญญำให้ อยู่ในสภำพที่ใช้ งำนได้ ดีเสมื อนที่ผ้ ูให้ เช่ำได้ ดูแ ล
รักษำคลังน ้ำมันของตนเองด้ วยทุนทรัพย์ของบริ ษัท หำกบริ ษัทละเลยไม่ปฏิบตั ิผ้ ใู ห้
เช่ำจะมีหนังสือบอกกล่ำวให้ บริ ษัทปฏิบตั ิหน้ ำที่ของตนภำยในระยะเวลำอันสมควร
หำกบริ ษัทยังไม่ปฏิบตั ิภำยในเวลำดังกล่ำวผู้ให้ เช่ำจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและ
สำมำรถจะดำเนินกำรกับบริ ษัทตำมสิทธิตำ่ งๆ ที่กฎหมำยกำหนดไว้ ตอ่ ไปได้ ทนั ที
หมำยเหตุ:

1/ นิติ บุคคลที่เป็ นเจ้ ำ ของอำคำรและอุป กรณ์ เครื่ องมือสำหรับ คลังน ำ้ มัน ปั กธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ไม่เป็ นบุค คลที่
เกี่ยวข้ องกับบริษัท

สัญญำเช่ำพื ้นที่และใช้ บริ กำรส่วนกลำงสำนักงำนที่สถำนีจ่ำยน ้ำมัน ระหว่ำง บริ ษัท กับ บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด
(มหำชน)
เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อประสำนงำนกับไทยออยล์ และลูกค้ ำที่อยู่ในพื ้นที่ใกล้ เคียงโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์
(ศรี รำชำ) บริ ษัทได้ เช่ำพื ้นที่บำงส่วนภำยในอำคำรของไทยออยล์เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำน ทังนี
้ ้ สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำ
เช่ำพื ้นที่และใช้ บริ กำรส่วนกลำงสำนักงำนสถำนีจ่ำยน ้ำมัน ระหว่ำง บริ ษัท กับ บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) แสดงได้
ดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญำ
อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ให้ เช่ำ”) 1/
: o บริ ษัทและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2555 โดยสัญญำมีอำยุ 3
ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนำมในสัญญำและสิ ้นสุดในวันที่ 31 มกรำคม 2558
ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 89

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

o บริ ษั ทมี สิทธิ ข อต่อ อำยุสัญญำได้ โดยระยะเวลำกำรต่อ อำยุสัญ ญำในแต่ละครั ง้
เท่ำกับ 3 ปี ในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ บริ ษัทจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือขอต่ออำยุสญ
ั ญำไป
ยังผู้ให้ เช่ำอย่ำงน้ อย 90 วัน ก่อนหมดอำยุของสัญญำ และบริ ษัทจะต้ องลงนำมใน
สัญญำฉบับใหม่อย่ำงน้ อย 30 วัน ก่อนหมดอำยุของสัญญำ
o ผู้ให้ เช่ำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งแสดงเหตุ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ให้
เช่ำจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
o ในระหว่ำงกำรเช่ำ หำกเกิดเหตุกำรณ์เหล่ำนี ้ ผู้ให้ เช่ำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ ทนั ที
- บริ ษัทค้ ำงค่ำเช่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน และไม่ชำระภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ถึง
กำหนด (ไม่วำ่ จะมีกำรเรี ยกให้ ชำระหนี ้แล้ วหรื อไม่ก็ตำม)
- บริ ษัทผิดสัญญำหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงยินยอมในส่วนของผู้เช่ำที่ให้ ไว้ ใน
สัญญำ
- บริ ษั ท ตกเป็ นบุค คลล้ ม ละลำย หรื อ มี ก ำรช ำระบัญ ชี หรื อ มี ก ำรแต่ ง ตัง้ เจ้ ำ
พนักงำนพิทกั ษ์ ทรัพย์ให้ ดำเนินกิจกำรแทนบริ ษัท หรื อบริ ษัทได้ ดำเนินกำรใดๆ
เพื่อประโยชน์แห่งเจ้ ำหนี ้ของบริ ษัท
o ถ้ ำผู้ให้ เช่ำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำข้ อใดข้ อหนึ่ง บริ ษัทต้ องบอกกล่ำวให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำภำยใน 90 วัน ถ้ ำผู้ให้ เช่ำไม่ดำเนินกำรตำมสัญญำ บริ ษัทมีสิทธิเลือกที่
จะบอกเลิกสัญญำก็ได้ ในกรณีนี ้ ผู้ให้ เช่ำจะต้ องคืนค่ำเช่ำและเงินทังหลำยซึ
้
่งบริ ษัท
ได้ ชำระไว้ แล้ วตำมส่วนที่เหลือจำกที่บริ ษัทได้ ใช้ สทิ ธิ
หลักประกัน
: o บริ ษัทตกลงมอบเงินประกันควำมเสียหำยตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำเพื่อเป็ นหลักประกัน
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ สำหรับควำมเสียหำยหรื อควำมสูญหำยที่ผ้ ใู ห้ เช่ำอำจได้ รับจำกกำรผิด
สัญญำ หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงใดๆ ที่บริ ษัทได้ ให้ ไว้ ตำมสัญญำนี ้
o ในกรณีที่สญ
ั ญำสิ ้นสุดลงด้ วยเหตุอนั เนื่องมำจำกควำมผิดของบริ ษัท บริ ษัทยินยอม
ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำยึดเงินประกันควำมเสียหำยดังกล่ำว
กำรชำระค่ำเช่ำ
o ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรสำธำรณูปโภคให้ กับผู้ให้ เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้
ในสัญญำ โดยชำระค่ำเช่ำล่วงหน้ ำเป็ นรำยเดือนและชำระค่ำบริ กำรภำยในวันที่ระบุ
กำรครบกำหนดชำระในใบแจ้ งหนี ้
ภำระหน้ ำที่ตำมสัญญำ : o ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ บริ ษัทเช่ำและใช้ พื ้นที่ในอำคำรรวมทังใช้
้ บริ กำรส่วนกลำงอันได้ แก่
เครื่ องอำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์เสริ มทัว่ ไปซึง่ อยูใ่ นหรื อติดตังในพื
้ ้นที่เช่ำตำมที่
ระบุไว้ ในสัญญำ
o บริ ษัทตกลงใช้ พื ้นที่เช่ำเพื่อเป็ นสถำนประกอบกำรสำนักงำนของบริ ษัทเพียงอย่ำง
เดียวเท่ำนัน้ และไม่ใช้ พื ้นที่เช่ำเป็ นที่เก็บ หรื อนำเข้ ำมำในอำคำร และ/หรื อ พื ้นที่เช่ำ
ซึ่งวัตถุเชื อ้ เพลิง วัตถุระเบิด วัตถุที่ติดไฟง่ำย หรื อเป็ นอันตรำยโดยสภำพ และไม่
กระทำกำรใดๆ หรื ออนุญำตให้ กระทำกำรใดอันจะมีผลให้ กำรประกันภัยอำคำรเป็ น
โมฆะหรื ออำจเป็ นโมฆะได้
o บริ ษัทจะไม่สร้ ำง ดัดแปลง หรื อกระทำกำรใดๆ อันทำให้ เกิดควำมเสียหำยแก่สว่ นใด
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ส่วนหนึง่ ของพื ้นที่เช่ำไม่วำ่ จะเป็ นบริ เวณภำนอกหรื อภำยในของพื ้นที่ที่เช่ำก็ตำม
o บริ ษัทจะอนุญำตให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำและ/หรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่ำเข้ ำไปตรวจสภำพพื ้นที่ที่เช่ำ
ได้ ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำไม่วำ่ จะเป็ นเวลำปกติหรื อฉุกเฉิน
สัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ระหว่ำง บริ ษัท กับ บริ ษัท ภูบดินทร์ จำกัด
ในอดีตที่ผำ่ นมำ บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ บคุ คลที่สนใจเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทสำมำรถเช่ำสถำนีบริ กำร
น ้ำมันที่บริ ษัทไม่ได้ เปิ ดดำเนินงำน บริ ษัท ภู บดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์ ”) มีควำมประสงค์จะดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำร
น ้ำมันจึงได้ ตกลงทำสัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันและทำสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับภูบดินทร์
ณ ขณะนัน้ ภูบดินทร์ จึง เป็ นเพียงตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันรำยหนึ่งของบริ ษัท เท่ำนัน้ ไม่มีควำมสัมพันธ์ อื่นใดกับบริ ษัท
จนกระทัง่ ในปี 2549 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจำกผู้ถือหุ้นของภูบดินทร์ เพื่อชำระหนี ้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ ำงหนี ้ และผู้ถือหุ้นภู
บดินทร์ ได้ ตกลงเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทจำกสถำบันกำรเงิน ทำให้ ภำยหลังกำรเข้ ำร่ วมทุนของผู้ถือหุ้นของภูบดินทร์
ดังกล่ำว จึงทำให้ ภบู ดินทร์ มีสถำนะเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท จำกเดิมที่เป็ นเพียงตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้
สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันระหว่ำง บริ ษัท กับ บริ ษัท ภูบดินทร์ จำกัด แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ
อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
บริ ษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ผู้เช่ำ”) 1/
: o บริ ษัทและผู้เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2556 โดยสัญญำมีอำยุ 3 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนำมในสัญญำและสิ ้นสุดในวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559
o ในกรณี ที่ผ้ ูเช่ ำมี ควำมประสงค์ จะต่อ อำยุสญ
ั ญำ ผู้เช่ ำจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์
ดังกล่ำวให้ บริ ษัททรำบเป็ นหนังสือล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 เดือน ก่อนที่สญ
ั ญำจะสิ ้นสุด
ลง
o ในกำรนี ้ บริ ษัท และ ผู้เช่ำ จะต้ องทำควำมตกลงกันใหม่ อย่ำงไรก็ตำม ไม่เป็ นกำร
ผูกมัดว่ำ บริ ษัท จะต้ องให้ ผู้เช่ำ ต่ออำยุสญ
ั ญำ หรื อ บริ ษัทต้ องจัดทำสัญญำฉบับ
ใหม่แก่ ผู้เช่ำ โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับสัญญำเดิมแต่อย่ำงใด
o บริ ษัทสำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำเมื่อใดก็ได้ โดยทำหนังสือแจ้ งล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ
30 วันก่อนวันที่กำหนดให้ สญ
ั ญำสิ ้นสุด
o บริ ษัทสำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำได้ ทนั ที พร้ อมทังมี
้ สิทธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำย หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นใด จำกผู้เช่ำ หำกปรำกฏว่ำผู้เช่ำ ผิดสัญญำข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อหลำยข้ อ
รวมกัน หรื อ ผู้เช่ำ ตกในฐำนะใดฐำนะหนึ่ง ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ เช่น ค้ ำงชำระค่ำ
เช่ำ ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ใช้ อำคำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันไปในทำงอื่นนอกเหนือจำกกำร
จำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิง จงใจหรื อประมำทเลินเล่อทำกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิง
หรื อผลิตภัณฑ์อื่นใดไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำน เป็ นต้ น
o ถ้ ำผู้เช่ำถูกฟ้ องดำเนินคดี หรื อถูกยึดอำยัดทรัพย์ หรื อถูกฟ้ องล้ มละลำย หรื อเป็ นผู้มี
หนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกบังคับคดี หรื อถูกดำเนินตำมกระบวนกำรศำลยุติธรรม ซึ่งจะ
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หลักประกัน

: o
o

กำรชำระค่ำเช่ำ

o

กำรประกันภัย

o

ภำระหน้ ำที่ตำมสัญญำ : o

o
หมำยเหตุ:

5.2.3

ส่งผลให้ ผ้ ูเช่ ำไม่อำจดำเนิน กิ จ กำรสถำนีบริ กำรตำมสัญ ญำต่อไปได้ อีก ให้ ถื อว่ำ
สัญญำนี ้สิ ้นสุดลงทันที โดยบริ ษัทมิจำเป็ นต้ องบอกกล่ำวก่อนแต่อย่ำงใด
ผู้เช่ำตกลงมอบเงินประกันกำรเช่ำตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำเพื่อเป็ นหลักประกันให้ แก่
บริ ษัท ในบรรดำควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจมีขึ ้นในภำยหน้ ำ
หำกผู้เช่ำผิดสัญญำข้ อใดข้ อหนึ่งหรื อหลำยข้ อรวมกัน บริ ษัทมีสิทธิ ริบเงิ นประกัน
และ/หรื อ หักเงินประกันเพื่อชดเชยควำมเสียหำยได้ ทนั ที โดยไม่ต้องบอกกล่ำวให้ ผ้ ู
เช่ำทรำบก่อน หำกเงินประกันควำมเสียหำยที่วำงไว้ ก่อนไม่เพียงพอ ผู้เช่ำต้ องชดใช้
ค่ำเสียหำย ส่วนที่เหลือจนครบถ้ วน และผู้เช่ำต้ องนำเงินประกันมำวำงไว้ กบั บริ ษัทให้
ครบตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทหักเงินประกันทุกครัง้
ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้ กบั บริ ษัทตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยชำระค่ำเช่ำในทุก
6 เดือน
ผู้เช่ำต้ องทำประกันวินำศภัยทรัพย์สินที่เช่ำในวงเงิ นไม่น้อยกว่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
โดยระบุให้ บริ ษัทเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ตำมสัญญำประกันภัยและมอบกรมธรรม์
ประกันภัยพร้ อมทังส
้ ำเนำใบเสร็ จรับเงินให้ บริ ษัทยึดถือไว้ ด้วย โดยผู้เช่ำจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่ำเบี ้ยประกันและต้ องรักษำประกันภัยไม่ให้ ขำดอำยุตลอดระยะเวลำกำร
เช่ำ
ผู้เช่ำจะต้ องสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกบริ ษัทตำมรำคำที่บริ ษัทกำหนดและสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงทุกประเภทรวมกันไม่น้อยกว่ำ ที่ระบุไว้ ในสัญญำเป็ นประจำทุกเดือน หำกผู้
เช่ำไม่สงั่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมปริ มำณที่ตกลงไว้ ในสัญญำ ผู้เช่ำตกลงยินยอมชำระ
ค่ำปรับให้ กบั บริ ษัทตำมอัตรำที่กำหนดไว้ โดยคิดคำนวณจำกปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ที่ยงั ไม่ครบจำนวนตำมสัญญำ
ผู้เ ช่ ำ ต้ อ งอ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หรื อ ตัว แทนบริ ษั ท ในกำรเข้ ำ ตรวจดู
ทรัพย์สนิ ที่เช่ำทุกครัง้

1/ บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์ ”) เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท (รำยละเอียดเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงภูบดินทร์
กับบริษัท แสดงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้ อ 11 เรื่องรำยกำรระหว่ำงกัน)

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท
สัญญำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันระหว่ำง PTC กับ เจ้ ำของที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ ำง

PTC ซึง่ ประกอบธุรกิจค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยใต้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ดำเนินกำรเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงที่
เป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมันจำกเจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ไม่ประสงค์จะดำเนินกิจกำรต่อไป เพื่อนำมำปรับปรุ งและเปิ ด
ให้ บริ กำรเป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) ทังนี
้ ้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำที่ดนิ พร้ อม
สิง่ ปลูกสร้ ำงเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน แสดงได้ ดงั นี ้
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คูส่ ญ
ั ญำ

: บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (“PTC”)
เจ้ ำของที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง (“ผู้ให้ เช่ำ”)
อำยุสญ
ั ญำ และกำร
: o สัญญำเช่ำมีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่วันที่ลงนำมในสัญญำ โดยระยะเวลำในกำรเช่ำจะ
ยกเลิกสัญญำ
เริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ
o PTC สำมำรถขอต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำออกไปอีก โดยมีกำหนดระยะเวลำตำมที่ตกลงไว้
ในสัญญำ โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงผู้ให้ เช่ำให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ใน
กำรนี ้ ผู้ให้ เช่ำตกลงจะต่ออำยุสญ
ั ญำให้ กบั PTC โดยไม่มีเงื่อนไข
o ในกรณีที่ PTC ไม่ประสงค์จะต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำออกไป PTC ต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยัง
ผู้ให้ เช่ำก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
กำรชำระค่ำเช่ำ
o PTC ตกลงชำระค่ำเช่ำให้ กบั ผู้ให้ เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยชำระค่ำเช่ำ
ล่วงหน้ ำครัง้ ละ 12 เดือนหรื อตำมที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
ภำระหน้ ำที่ตำมสัญญำ : o ผู้ให้ เช่ำมีหน้ ำที่ปรั บปรุ งซ่อมแซมและทดสอบประสิทธิ ภำพกำรใช้ งำนของถังเก็ บ
น ้ำมันเชือ้ เพลิงและท่อส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงใต้ ดินที่ถูกติดตังอยู
้ ่ภำยในทรัพย์สินที่เช่ำ
รวมถึงรั บผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่อำจเกิดขึน้ ในกรณีที่ ทรัพย์สินที่เช่ำ ไม่อยู่ในสภำพที่
พร้ อมใช้ งำนตำมปกติ หำก PTC ดำเนินกำรหรื อมอบหมำยให้ บคุ คลภำยนอกเข้ ำ
ปรั บปรุ งซ่อมแซมทรั พย์ สินให้ อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้ งำนได้ ตำมปกติ สำหรั บ
ค่ำใช้ จ่ำยที่ PTC ได้ สำรองจ่ำยเพื่อดำเนินกำรจะนำไปหักจำกค่ำเช่ำล่วงหน้ ำรำยปี
สำหรับค่ำเช่ำในปี แรก
o ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำ จดจำนองอยู่กบั บุคคลหรื อสถำบันกำรเงิน ผู้ให้ เช่ำมีหน้ ำที่
ประสำนงำนไปยัง บุคคลหรื อสถำบันกำรเงิ นที่เป็ นผู้รับจำนอง เพื่อดำเนินกำรจด
ทะเบี ยนไถ่ถอนจำนองทรั พย์ สินที่เ ช่ำ หรื อขอควำมยิน ยอมเป็ นหนังสือ จำกผู้รั บ
จำนอง สำหรับกำรที่ผ้ ใู ห้ เช่ำจะนำทรัพย์สินมำให้ PTC เข้ ำทำประโยชน์ตำมสัญญำ
เช่ำ
o ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำได้ ทำสัญญำเช่ำอยู่แล้ ว ผู้ให้ เช่ำมีหน้ ำที่ประสำนไปยังผู้เช่ำ
เพื่อให้ มีหนังสือยืนยันกำรบอกเลิกสัญญำเช่ำ และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิ กำรเช่ำ
ทังหมดที
้
่มีอยู่ในทรัพย์สินที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำ รวมถึงส่งมอบต้ นฉบับหนังสือและ
หลักฐำนกำรยกเลิกสัญญำเช่ำให้ กบั PTC ภำยในวันที่ทรี่ ะบุไว้ ในสัญญำ
o กรณี ที่ ผ้ ูให้ เช่ำ ยังไม่ได้ ดำเนินกำรจดทะเบีย นไถ่ ถอนจำนองหรื อยังไม่ได้ ส่งมอบ
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง หรื อยังไม่ได้ สง่ มอบต้ นฉบับหนังสือ
ยินยอมให้ ทำสัญญำเช่ำจำกผู้รับจำนอง ให้ กบั PTC ภำยในวันที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
เช่ำ ผู้ให้ เช่ำยินยอมให้ เลื่อนกำรชำระค่ำเช่ำงวดแรกตำมสัญญำออกไปจนกว่ำจะ
ดำเนินกำรตำมสัญญำเป็ นที่เรี ยบร้ อย และ/หรื อยินยอมให้ PTC บอกเลิกสัญญำเช่ำ
ได้ ทนั ที โดยผู้ให้ เช่ำตกลงรับผิดชอบชดใช้ คำ่ เสียหำย
o ถ้ ำผู้ให้ เช่ำจะขำยทรัพย์สนิ ที่เช่ำก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ ผู้ให้ เช่ำจะต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ PTC ทรำบล่วงหน้ ำ โดยต้ องแจ้ งว่ำจะตกลงขำยให้ แก่ผ้ ใู ด เป็ นจำนวนเงิน
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เท่ำใด เพื่อให้ PTC ได้ มีโอกำสตกลงซื ้อได้ ก่อนเมื่อเห็นว่ำเป็ นรำคำที่สมควร อย่ำงไร
ก็ตำม หำกผู้ให้ เช่ำจะต้ องโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่เช่ ำให้ แก่บุคคลอื่น ผู้ให้ เช่ำ
จะต้ องดำเนินกำรให้ ผ้ ูรับโอนกรรมสิทธิ์ เข้ ำทำสัญญำเช่ำกับ PTC ต่อไปภำยใต้
เงื่อนไขสัญญำเช่ำนี ้ทุกประกำร
o ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ ควำมยินยอมแก่ PTC ที่จะนำทรัพย์สินที่เช่ำและอุปกรณ์เครื่ องมือ
ต่ำงๆ ไปให้ บคุ คลและ/หรื อนิติบคุ คลอื่นเช่ำช่วงได้
o PTC จะดูแลรักษำทรัพย์สินที่เช่ำและรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นแก่ลำน
คอนกรี ตที่เกิดกำรแตกชำรุดหรื อเสือ่ มสภำพตำมอำยุกำรใช้ งำนปกติ รวมทังตกลงให้
้
ผู้ให้ เช่ำหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่ำมีสทิ ธิเข้ ำตรวจดูทรัพย์สนิ ที่เช่ำเป็ นครัง้ ครำว
o เมื่อสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงไม่ว่ ำด้ วยเหตุใด PTC จะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่ำในสภำพ
เรี ยบร้ อยและใช้ กำรได้ ตำมปกติให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกวันที่
สัญญำสิ ้นสุด
5.2.4

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
สัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและข้ อกำหนดแนบท้ ำยสัญญำ ระหว่ำง บริ ษัท กับ ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริษัท

บริ ษัททำสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ประสงค์จะ
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัท หลังจำกทำสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัวแทน
จำหน่ำยนำ้ มันของบริ ษัทสำมำรถใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ PT ภำยในสถำนีบริ กำรนำ้ มันที่ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันเป็ น
ผู้บริ หำรได้ (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO) โดยตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันต้ องสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิง และน ้ำมันหล่อลืน่ ที่
บริ ษัทกำหนด รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทที่จำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน (รวมเรี ยกว่ำ “ผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม”) จำกบริ ษัทตำมที่ตกลงไว้ ทังนี
้ ้ สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ

อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
ผู้ประกอบกำรธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ประสงค์เป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
(“ตัวแทนจำหน่ำย”)
: o สัญญำมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญำและสิ ้นสุดในวันที่ระบุไว้ ในสัญญำ
ทังนี
้ ้ อำยุสญ
ั ญำแต่ละฉบับอำจแตกต่ำงกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กับข้ อตกลงระหว่ำง
บริ ษัทกับตัวแทนจำหน่ำยแต่ละรำย
o ก่ อ นครบก ำหนดสัญ ญำ หำกตัว แทนจ ำหน่ ำ ยมี ค วำมประสงค์ จ ะเป็ นตัว แทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทต่อไป ตัวแทนจำหน่ำยต้ องแจ้ งควำมประสงค์เป็ นหนังสือ
ให้ บริ ษัททรำบล่วงหน้ ำก่อนครบกำหนดสัญญำนี ้ไม่น้อยกว่ำ 120 วัน ทังนี
้ ้ ให้ อยู่ใน

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 94

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

หลักประกัน

ปริ มำณผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมที่ต้องสัง่ ซื ้อ
ในแต่ละเดือน

ดุลพินิ จของบริ ษั ทว่ำจะเห็ นสมควรแต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ำ ยเป็ นตัวแทนจำหน่ำ ย
น ้ำมันของบริ ษัทต่อไปอีกหรื อไม่
o สัญญำจะสิ ้นสุดลงได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
- ตัว แทนจำหน่ำ ยเสีย ชี วิต แต่ทงั ้ นี ้ บริ ษั ทจะพิจ ำรณำแต่ง ตัง้ ให้ ท ำยำทของ
ตัวแทนจำหน่ำยเข้ ำเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทแทน
- ครบกำหนดระยะเวลำกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
- ตัวแทนจำหน่ำยขอยกเลิกกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท โดยต้ อง
แจ้ งกำรขอเลิกกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นหนังสือให้ บริ ษัท
ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
- เมื่ อ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยไม่ ป ฏิ บัติ ต ำมสัญ ญำ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ เ พิ ก ถอนตัว แทน
จ ำหน่ำ ยออกจำกกำรเป็ นตัว แทนจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ของบริ ษั ท และบอกเลิ ก
สัญญำได้ ทนั ทีโดยไม่จำเป็ นต้ องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำ
o หำกตัวแทนจำหน่ำยขอยกเลิกกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท หรื อกระทำ
กำรหรื องดเว้ นกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ องเพิกถอนสิทธิ
กำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทก่อนครบกำหนด ตัวแทนจำหน่ำยตกลง
ยินยอมให้ บริ ษัทริ บหลักประกันทังหมดตำมสั
้
ญญำ และ/หรื อเรี ยกร้ องจำกธนำคำรผู้
ออกหนังสือค ้ำประกันได้ เต็มตำมวงเงินที่ระบุไว้ ได้ ทนั ที นอกจำกนี ้ยังตกลงที่จะชำระ
ค่ำปรับให้ กบั บริ ษัทตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
: o ตัว แทนจ ำหน่ำ ยจะด ำเนิน กำรติ ด ต่อขอให้ ธ นำคำรจัดท ำหนัง สือ คำ้ ประกัน ของ
ธนำคำร (L/G) ซึ่งมีระยะเวลำค ้ำประกันเป็ นรำยปี ตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในสัญญำ
และจะทำกำรต่อสัญญำเพื่อให้ มีผลผูกพัน ตลอดอำยุของสัญญำ โดยต้ องส่งมอบ
หนังสือค ้ำประกันของธนำคำรให้ บริ ษัทตำมระยะเวลำที่กำหนด เพื่อเป็ นกำรประกัน
กำรชำระหนี ส้ ิน ค่ำปรั บ ค่ำใช้ จ่ำ ย และค่ำเสียหำยทุก ประเภทที่เกิ ดขึน้ จำกกำร
ดำเนินงำนของเป็ นตัวแทนจำหน่ำย
: o ตัวแทนจ ำหน่ำยจะต้ องซือ้ ผลิต ภัณ ฑ์ ปิโตรเลีย มทุกประเภทเป็ นประจำทุกเดือ น
โดยตรงจำกบริ ษัทเท่ำนัน้ โดยสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทรวมกันต่อเดือน
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ปริ ม ำณกำรสั่ง ซื อ้ ขัน้ ต่ ำ ที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญำ หำกปริ ม ำณผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมที่ตวั แทนจำหน่ำยสัง่ ซื ้อไม่ถึงปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อขันต
้ ่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
ตัวแทนจำหน่ำยตกลงชำระค่ำปรับให้ กบั บริ ษัทตำมอัตรำที่กำหนดไว้ โดยคิดคำนวณ
จำกปริ มำณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ซื ้อไม่ถึงตำมปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อขันต
้ ่ำ
o ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อขันต
้ ่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำ อำจถูกปรับเปลี่ยนให้ มีจำนวนสูงขึ น้ ตำม
สภำวะทำงกำรค้ ำ ทัง้ นี ้ ให้ ขึน้ อยู่กับดุลพินิจ ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ บริ ษัทไม่ต้อ ง
รับผิดชอบต่อตัวแทนจำหน่ำยสำหรับกำรที่ไม่สำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่
สัง่ ซือ้ ให้ แก่ตวั แทนจำหน่ำยได้ จำกกำรเกิดสภำวะขำดแคลนนำ้ มันเชื อ้ เพลิง หรื อ
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รำคำจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

: o

o

o

กำรชำระเงินค่ำ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

: o

o

กรรมสิทธิ์และควำม
เสีย่ งภัยของผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม

: o

กำรให้ ควำมช่วยเหลือ
ในกำรดำเนินธุรกิจ

: o

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรื อกำรมีคำสัง่ ของทำงรำชกำรให้ ระงับกำรจำหน่ำยหรื อส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนื่องจำกมีบทบัญญัติของกฎหมำยกำหนดห้ ำมไว้ หรื อ
กำรเกิดภำวะสงครำมทังภำยในและภำยนอกรำชอำณำจั
้
กร หรื อกำรเกิดจลำจล หรื อ
กำรเกิดภัยธรรมชำติ หรื อกำรเกิดเหตุสดุ วิสยั อื่นใดที่บริ ษัทมิได้ มีสว่ นก่อให้ เกิดขึ ้น
รำคำจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มให้ กับ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยเท่ ำ กับ รำคำน ำ้ มัน
เชื ้อเพลิงตำมประกำศของสำนักงำนนโยบำยและพลังงำนแห่งชำติ (รำคำขำยปลีก)
ลบด้ วยค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำย
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ตกลงที่จ ะประกัน ค่ำกำรตลำดขัน้ ต่ำของผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมให้ แ ก่
ตัวแทนจำหน่ำยไม่น้อยกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ สำหรั บผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมแต่ละ
ประเภท
คู่สัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำยตกลงก ำหนดขอบเขตควำมรั บ ผิ ด ชอบของกำรประกัน ค่ ำ
กำรตลำดขันต
้ ่ำในแต่ละเดือนของบริ ษัทไว้ ไม่เกินกว่ำปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อขันต
้ ่ำที่ระบุ
ไว้ ในสัญญำ
ผู้แทนจำหน่ำยตกลงจะชำระเงินค่ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สงั่ ซื ้อเป็ นเงินสด หรื อเป็ น
ตัว๋ แลกเงิ น ซึ่งมีกำรอำวัลและรั บรองจำกธนำคำรพำณิชย์ หรื อเป็ นแคชเชี ยร์ เช็ ค
เท่ำนัน้ โดยผู้แทนจำหน่ำยตกลงจะชำระเงิ นค่ำผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมดังกล่ำวให้
บริ ษัทก่อนที่จะได้ รับมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สงั่ ซื ้อจำกบริ ษัทในแต่ละครัง้
อย่ำงไรก็ ตำม หำกผู้แทนจำหน่ำยมีควำมประสงค์จะนำหนังสือสัญญำค ้ำประกัน
ของธนำคำร (L/G) ที่บริ ษัทให้ ควำมเห็นชอบมำวำงไว้ เป็ นหลักประกันกำรชำระเงิน
บริ ษัทจะพิจำรณำกำหนดวงเงินในกำรซื ้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตำมสัญญำต่อไป
และหำกตัวแทนจำหน่ำยไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำและข้ อกำหนดแนบท้ ำยสัญญำไม่ว่ำ
ในข้ อใดข้ อหนึ่ง บริ ษัทมีสิทธิที่จะระงับกำรให้ วงเงินแก่ตวั แทนจำหน่ ำยได้ ทนั ที โดย
ไม่ต้องบอกกล่ำวให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
ตัวแทนจำหน่ำยตกลงให้ กรรมสิทธิ์ และควำมเสี่ยงภัยของผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมที่
สัง่ ซื ้อตกเป็ นของตัวแทนจำหน่ำยทันที
- เมื่อผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมที่สงั่ ซื ้อถูกส่งผ่ำนท่อจ่ำยของบริ ษัทลงสู่รถบรรทุก
น ำ้ มัน ของตัว แทนจ ำหน่ ำ ย ในกรณี ที่ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยด ำเนิ น กำรขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สงั่ ซื ้อด้ วยตนเอง หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นมำรับมอบ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คลังน ้ำมันของบริ ษัท
- เมื่อผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมที่สงั่ ซือ้ ได้ จัดส่งยังสถำนีบริ กำรนำ้ มันของตัวแทน
จ ำหน่ ำ ย ในกรณี ที่ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยประสงค์ ใ ห้ บริ ษั ท ด ำเนิ น กำรขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สงั่ ซื ้อ
ตัวแทนจำหน่ำยจะได้ รับคำแนะนำจำกบริ ษัทในด้ ำนกำรออกแบบและกำรก่อสร้ ำง
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน โดยในกำรนี ้บริ ษัทจะจัดทำแบบแปลนกำรก่อสร้ ำงสถำนีบริ กำร
น ้ำมันให้ แก่ตวั แทนจำหน่ำย พร้ อมทังส่
้ งเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ เู ชี่ยวชำญเข้ ำไปควบคุมดูแลและ
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ให้ คำแนะนำแก่ตวั แทนจำหน่ำยภำยในสถำนที่ก่อสร้ ำงเพื่อให้ กำรก่อสร้ ำงเป็ นไป
ตำมแบบแปลนและมำตรฐำนของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
o บริ ษัทจะให้ คำแนะนำและให้ คำปรึ กษำแก่ตวั แทนจำหน่ำยสำหรับกำรขออนุญำต
เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันประเภทสถำนีบริ กำรน ้ำมันและขอใบอนุญำตอื่นๆ ที่จำเป็ นสำหรับ
กำรประกอบธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำย โดยตัวแทนจำหน่ำยมี
หน้ ำที่ดแู ลให้ ใบอนุญำตมีผลสมบูรณ์ตลอดอำยุของสัญญำ
o บริ ษัทตกลงให้ กำรสนับสนุนทำงกำรตลำดแก่ตวั แทนจำหน่ำยตำมควำมเหมำะสม
ของภำวะทำงกำรค้ ำที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลำตำมดุลพินิจของบริ ษัท
o ตัวแทนจำหน่ำยสำมำรถยืมอุปกรณ์ กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกบริ ษัท
ตลอดช่วงระยะเวลำที่เป็ นตัวแทนจำหน่ำย โดยต้ องดูแลรักษำอุปกรณ์ที่ยืมให้ อยู่ใน
สภำพที่ใช้ งำนได้ ดีและปลอดภัยเสมอ ยินยอมให้ พนักงำนของบริ ษัทเข้ ำไปตรวจสอบ
หรื อซ่อมแซมตำมที่บริ ษัทเห็นสมควร และ ไม่ทำกำรเคลื่อนย้ ำย รื อ้ ถอน ดัดแปลง
ต่อเติม จำหน่ำยจ่ำยโอน ให้ เช่ำ เช่ำช่ วง ให้ ยืม หรื อให้ บุค คลอื่นเข้ ำครอบครอง
อุปกรณ์ ที่ยืม รวมถึง ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงเกี่ยวกับกำรยืม
อุปกรณ์จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
5.2.5

สัญ ญำที่ สำคัญ ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ง น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ให้ กับ ผู้ค้ ำ น ำ้ มัน รำยอื่ น และผู้ป ระกอบกำร
อุตสำหกรรม
สัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำง บริษัท กับ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มคี วำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
จำกบริษัท

บริ ษัททำสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงกับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อน ้ำมัน เชื ้อเพลิง
จำกบริ ษัทในปริ มำณมำกและต่อเนื่อง เพื่อนำน ้ำมันไปใช้ ในกิจกำรของตนเอง สำหรับผู้ค้ำส่งน ้ำมันประเภท Jobber
บริ ษัทไม่มีกำรทำสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เนื่องจำกผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber สัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงในลักษณะครัง้
ต่อครัง้ จึงไม่มีควำมจำเป็ นต้ องทำสัญญำ ทังนี
้ ้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ
อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม (“ผู้ซื ้อ”)
: o สัญญำมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญำและสิ ้นสุดในวันที่ระบุไว้ ในสัญญำ
ทังนี
้ ้ อำยุสญ
ั ญำแต่ละฉบับอำจแตกต่ำงกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กับข้ อตกลงระหว่ำง
บริ ษัทกับผู้ซื ้อแต่ละรำย
o คู่สญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ โดยแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยทรำบ
เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญำ ผู้ซื ้อต้ องแจ้ งเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรให้ บริ ษัททรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันหลังจำกได้ ชำระหนี ้ให้ ถกู ต้ อง
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ครบถ้ วน
หลักประกัน
: o ผู้ซื ้อจะส่งมอบหนังสือค ้ำประกันของธนำคำร (L/G) ตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในสัญญำ
ให้ กบั บริ ษัทภำยในระยะเวลำที่กำหนด เพื่อเป็ นกำรประกันกำรชำระหนี ้สิน ดอกเบี ้ย
ค่ำเสียหำย และค่ำใช้ จ่ำยทุกประเภทที่เกิดขึ ้นจำกกำรที่ ผ้ ซู ื ้อผิดนัดไม่ชำระเงินค่ำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ซื ้อไป และ/หรื อ จำกกำรที่ผ้ ซู ื ้อเกิดควำมรับผิดตำมสัญญำที่จะต้ อง
ชำระหนี ้สิน ดอกเบี ้ย ค่ำเสียหำย หรื อค่ำใช้ จ่ำยอย่ำงใดๆ ให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ จำก
กำรที่ผ้ ซู ื ้อผิดนัดไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิง : o ผู้ซื ้อตกลงซื ้อน ้ำมันเชือ้ เพลิง ประเภทที่ระบุไว้ ในสัญญำเป็ นประจำทุกเดือนตลอด
ที่ต้องสัง่ ซื ้อในแต่ละ
อำยุของสัญญำ โดยปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อต่อเดือนไม่น้อยกว่ำที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
เดือน
รำคำจำหน่ำยน ้ำมัน
: o ผู้ซื ้อตกลงซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงในรำคำประกำศหน้ ำคลังของบริ ษัท โดยรำคำดังกล่ำว
เชื ้อเพลิง
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ ้นอยู่กบั สภำวะ หรื อเหตุกำรณ์ ทำงกำรตลำดทังใน
้
และต่ำงประเทศ หรื อตำมนโยบำยของรัฐบำลแล้ วแต่กรณี นอกจำกนี ้ รำคำดังกล่ำว
ไม่รวมถึงค่ำขนส่งที่ผ้ ซู ื ้อต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง
กำรชำระเงิน
: o ผู้ซื ้อได้ รับวงเงินขำยเชื่อตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในสัญญำจำกบริ ษัท โดยผู้ซื ้อต้ องชำระ
ค่ำผลิตภัณฑ์และค่ำขนส่ง (ถ้ ำมี) เต็มจำนวนที่สงั่ ซื ้อแต่ละครัง้ ภำยในระยะเวลำที่
ระบุไว้ ในสัญญำนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับมอบผลิตภัณฑ์
o ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์สงู เกินกว่ำส่วนต่ำงระหว่ำงวงเงินขำยเชื่อที่ระบุไว้ ใน
สัญญำกับภำระหนี ้ค้ ำงชำระของผู้ซื ้อ ผู้ซื ้อตกลงชำระเงินค่ำผลิตภัณฑ์สว่ นที่เกินเป็ น
เงินสด หรื อตัว๋ แลกเงิน ซึง่ มีกำรอำวัล และรับรองจำกธนำคำรพำณิชย์ หรื อแคชเชียร์
เช็คเท่ำนัน้
o หำกผู้ซือ้ มี ควำมประสงค์ จะซือ้ นำ้ มันเชื อ้ เพลิง เกิ น กว่ำวงเงิ นขำยเชื่ อ ที่ระบุไว้ ใ น
สัญญำ ผู้ซื ้อจะต้ องดำเนินกำรจัดหำหลักประกันอันได้ แก่ หนังสือคำ้ ประกันของ
ธนำคำร (L/G) ที่บริ ษัทกำหนดมำมอบให้ กับบริ ษัทเต็มจำนวนของปริ มำณที่จะทำ
กำรสัง่ ซือ้ เกิ น วงเงิ นขำยเชื่ อที่ร ะบุไว้ ใ นสัญญำ โดยผู้ซือ้ ต้ อ งส่งมอบหลัก ประกัน
ดังกล่ำวก่อนทำกำรซื ้อเกินวงเงิน
กรรมสิทธิ์และควำม
: o ผู้ซื ้อตกลงให้ กรรมสิทธิ์และควำมเสีย่ งภัยของน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อตกเป็ นของผู้ซื ้อ
เสีย่ งภัยของน ้ำมัน
ทันที
เชื ้อเพลิง
- เมื่ อ น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง ที่ สั่ง ซื อ้ ถู ก ส่ ง ผ่ ำ นท่ อ จ่ ำ ยของบริ ษั ท ในกรณี ที่ ผ้ ู ซื อ้
ดำเนินกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อด้ วยตนเอง หรื อแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมำรับ
มอบน ้ำมันเชื ้อเพลิงแทน ณ คลังน ้ำมันของบริ ษัท
- เมื่อน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อได้ จดั ส่งยังสถำนที่ประกอบกิจกำรของผู้ซื ้อ ในกรณี
ที่ผ้ ซู ื ้อประสงค์ให้ บริ ษัทดำเนินกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทีส่ งั่ ซื ้อ
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5.2.6

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินธุรกิจกำรจำหน่ำยสินค้ ำและกำรให้ บริ กำรอื่น
สัญญำให้ บริ กำรเก็บรักษำน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำง บริ ษัท กับ ผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่

บริ ษัทมีคลังน ้ำมันเป็ นของตนเองเป็ นจำนวนมำกโดยกระจำยตัวอยูท่ วั่ ประเทศ ปริ มำณควำมจุน ้ำมันรวมของทุก
คลังมีมำกกว่ำควำมต้ องกำรสำรองน ้ำมันของบริ ษัทเพื่อดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั และบริ ษัทมีท่ำเทียบเรื อทำให้ สำมำรถรับ
น ำ้ มัน ปริ ม ำณมำกในแต่ ละครั ง้ ได้ บริ ษั ท จึ ง สำมำรถให้ บ ริ ก ำรรั บ ฝำกน ำ้ มัน กับ ผู้ค้ ำ น ำ้ มัน รำยใหญ่ ได้ ทัง้ นี ้ สรุ ป
สำระสำคัญของสัญญำให้ บริ กำรเก็บรักษำน ้ำมันเชื ้อเพลิง แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ
อำยุสญ
ั ญำ และกำร
ยกเลิกสัญญำ

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
ผู้ค้ำน ้ำมันที่ประสงค์จะฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่คลังน ้ำมันของบริ ษัท (“ผู้รับบริ กำร”)
: o สัญญำมี อำยุ 1 ปี นับจำกวันที่บริ ษัท ได้ รับมอบนำ้ มันเชื อ้ เพลิง ในครั ง้ แรกจำก
ผู้รับบริ กำร ทังนี
้ ้ ผู้รับบริ กำรอำจจะแสดงควำมจำนงขอต่ออำยุสญ
ั ญำฉบับนี ้ออกไป
โดยมีกำหนดครำวละไม่เกิน 1 ปี ด้ วยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงบริ ษัทให้ ทรำบ
ล่วงหน้ ำเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ในกรณีที่บริ ษัทยินยอมให้ มีกำรต่ออำยุ
สัญญำออกไป ทังสองฝ่
้
ำยจะต้ องทำควำมตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขและรำยละเอียดของ
กำรให้ บริ กำรตำมสัญญำกันใหม่อีกครัง้ หนึง่ ในกรณีที่ผ้ รู ับบริ กำรไม่มีควำมประสงค์
จะต่ออำยุสญ
ั ญำออกไปอีก ผู้รับบริ กำรต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังบริ ษัทล่วงหน้ ำไม่น้อย
กว่ำ 60 วันก่อนที่สญ
ั ญำจะสิ ้นสุด หำกผู้รับบริ กำรไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข คู่สญ
ั ญำทัง้
สองฝ่ ำยตกลงให้ สญ
ั ญำสิ ้นสุดลงตำมกำหนดระยะเวลำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
o หำกผู้รับบริ กำรบอกเลิกสัญญำก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
หรื อก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมที่ทงสองฝ่
ั้
ำยได้ ตกลงให้ มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ออกไป (ถ้ ำมี ) โดยที่ บ ริ ษั ท ไม่ไ ด้ เ ป็ นฝ่ ำยผิ ด สัญ ญำ ผู้รั บ บริ ก ำรตกลงจะช ำระ
ค่ำบริ กำรให้ กับบริ ษัทในตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำที่คงเหลืออยู่ตำมอัตรำที่
กำหนดไว้ ในสัญญำ
o คูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำในระหว่ำงที่สญ
ั ญำยังคงมีผลบังคับใช้ อยู่
ได้ โดยไม่มีหน้ ำที่จะต้ องรับผิดชอบต่อคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง แต่อย่ำงใดหำกปรำกฏ
ข้ อเท็จจริ งอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ต่อไปนี ้
- คู่สัญ ญำที่ ถูก บอกเลิก มิได้ ป ฏิบัติ ต ำมข้ อ ตกลงที่ ร ะบุไว้ ใ นสัญ ญำและมิ ได้
ดำเนินกำรแก้ ไขควำมบกพร่ องดังกล่ำวให้ แล้ วเสร็ จภำยในระยะเวลำ 60 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสือบอกกล่ำวจำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่
- คู่สญ
ั ญำที่ถกู บอกเลิกถูกศำลล้ มละลำยกลำงมีคำสัง่ ให้ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด
หรื อถูกพิพำกษำให้ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลำย หรื อทรัพย์สินทังหมดถู
้
กยึดทรัพย์
บัง คับ คดี ต ำมค ำสั่ง หรื อ ค ำพิ พ ำกษำของศำลล้ ม ละลำยกลำงจนสำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ วำ่ คูส่ ญ
ั ญำที่ถกู บอกเลิกสัญญำจะไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 99

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

อัตรำค่ำบริ กำร

: o

o

o

กำรชำระเงิน

: o

กำรรับมอบ กำรส่งคืน
และควำมเสีย่ งภัยของ
น ้ำมันเชื ้อเพลิง

: o

o

o

ของสัญญำอีกต่อไป
ค่ำบริ กำรสำหรับกำรเก็บรักษำและกำรส่งคืน น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ฝำกเก็บคำนวณจำก
ปริ มำณน ้ำมันเชื อ้ เพลิง ที่ผ้ ูรับบริ กำรนำเข้ ำมำเก็บรั กษำและได้ มีกำรส่งคืนให้ กับ
ผู้รับบริ กำรในแต่ละเดือนและอัตรำค่ำบริ กำรต่อลิตรที่กำหนดไว้ ในสัญญำ อย่ำงไรก็
ตำม ปริ มำณน ้ำมันเชือ้ เพลิง ที่เก็บรักษำไว้ ในถังน ้ำมันของบริ ษัทจะต้ องไม่เกินกว่ำ
ควำมจุที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
หำกปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงทีผ่ ้ รู ับบริ กำรนำเข้ ำมำเก็บรักษำและได้ มีกำรส่งคืนให้ กบั
ผู้รั บ บริ กำรในแต่ละเดือ นน้ อ ยกว่ำ ปริ มำณขัน้ ต่ำ ที่ ก ำหนดไว้ ในสัญ ญำหรื อ ที่ ได้
ปรั บ เปลี่ ย นโดยคู่สัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำยในแต่ ละช่ ว งเวลำ ผู้รั บ บริ ก ำรตกลงช ำระ
ค่ำบริ กำรโดยคำนวณจำกปริ มำณขันต
้ ่ำที่กำหนดไว้ และหำกปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ที่เก็บรักษำไว้ ในถังน ้ำมันของบริ ษัทเกินกว่ำควำมจุที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ผู้รับบริ กำร
ตกลงชำระค่ำบริ กำรเพิ่มขึ ้น โดยคำนวณจำกปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงส่วนที่เกินกว่ำ
ควำมจุที่ตกลงไว้ ในสัญญำและอัตรำค่ำบริ กำรต่อลิตรที่กำหนดไว้ ในสัญญำสำหรับ
ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงส่วนที่เกินกว่ำควำมจุ
ค่ำบริ กำรจะครอบคลุมไปถึงกำรให้ บริ กำรในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับมอบน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงจำกเรื อเข้ ำมำจัดเก็บไว้ ในถังน ้ำมัน กำรรับเรื อ กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงและน ้ำมันไบโอดีเซล B100 กำรผสมน ้ำมันไบโอดีเซล B100 ลงในน ้ำมัน
พื น้ ฐำนเพื่ อ ผลิ ต เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ำเร็ จ รู ป และ กำรจ่ ำ ยน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง คื น ทำง
รถบรรทุก
ผู้รับบริ กำรจะชำระค่ำบริ กำรตำมที่ได้ รับแจ้ งให้ กบั บริ ษัทภำยในระยะเวลำ 25 วัน
นับแต่วนั ที่ผ้ รู ับบริ กำรได้ รับมอบใบแจ้ งหนี ้ค่ำบริ กำรจำกบริ ษัท หรื อในทุกวันที่ 30
ของเดือนเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ วำงใบแจ้ งหนี ้
คู่สัญญำทัง้ สองฝ่ ำยตกลงให้ คิด ค ำนวณปริ มำณกำรเก็ บรั ก ษำและส่งคื น นำ้ มัน
เชื ้อเพลิงที่ฝำกเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศำเซลเซียส (86 องศำฟำเรนไฮต์) ณ สถำนที่ที่
กำหนดไว้ ในสัญญำ
ผู้รับบริ กำรจะต้ องส่งมอบน ้ำมันเชื ้อเพลิงของตนที่มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องหรื อไม่มีควำม
บกพร่องใดๆ ให้ กบั บริ ษัท ณ จุดรับมอบผลิตภัณฑ์ โดยน ้ำมันเชื ้อเพลิงจะต้ องถูกส่ง
มอบให้ กบั บริ ษัทโดยทำงเรื อ หรื อในบำงกรณีอำจจะมีกำรส่งมอบโดยทำงรถยนต์ ซึ่ง
บริ ษัทมีหน้ ำที่ที่จะตรวจวัด และทดสอบปริ มำณ โดยควำมเสีย่ งภัยต่ำงๆ ให้ ตกอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของบริ ษัท
เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ ส่งผ่ำนจุดรับมอบ หรื อท่อส่งน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทจะต้ องส่งคืนน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมปริ มำณที่ผ้ รู ับบริ กำรแจ้ ง ซึ่งบริ ษัทมีหน้ ำที่ที่
จะตรวจวัด และทดสอบปริ มำณ โดยควำมเสีย่ งภัยต่ำงๆจะตกอยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
ของผู้รับบริ กำรเมื่อน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ สง่ ผ่ำนจำกจุดส่งคืน หรื อท่อส่งน ้ำมันของบริ ษัท
เรี ยบร้ อยแล้ ว
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กำรประกันภัย

5.3

: o บริ ษั ท จะต้ องจั ด ให้ มี ก ำรประกั น ภั ย ในทรั พ ย์ สิ น ต่ ำ งๆ ที่ ใ ห้ บริ ษั ท เป็ นผู้ รั บ
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกัน ภัย โดยกรมธรรมประกันภัยดังกล่ำวจะต้ องมีผล
บังคับใช้ ครอบคลุมไปถึงหน้ ำที่ และบรรดำควำมรับผิดชอบทุกประเภทที่บริ ษัทมีอยู่
ตำมสัญญำและมีผลบังคับใช้ อย่ำงสมบูรณ์ตลอดอำยุของสัญญำ
o ผู้รับบริ กำรจะต้ องประกันควำมเสี่ยงภัยและกำรเกิ ดวิน ำศภัย ในน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง
ทังหมดที
้
่ได้ นำเข้ ำมำเก็บรักษำในสถำนที่เก็บตำมสัญญำ ทังในช่
้ วงระหว่ำงของกำร
ขนส่ง กำรขนถ่ำย กำรสูบถ่ำย และกำรเก็บรักษำ ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้รับบริ กำรแต่
เพียงผู้เดียว

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษัทมีนโยบำยที่จะลงทุนในบริ ษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริ ษัท
พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำจะสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ ในปั จจุบนั หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทในระยะยำว โดยบริ ษัทจะ
พิจำรณำเข้ ำร่ วมลงทุนในบริ ษัทย่อยไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว และแต่งตัง้
ตัวแทนจำกบริ ษัทเข้ ำไปร่วมเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยในสัดส่วนที่เหมำะสม เพื่อให้ มีอำนำจในกำรกำหนดนโยบำยและ
กำกับดูแลให้ บริ ษัทย่อยให้ ดำเนินกิจกำรได้ ตำมเป้ำหมำยที่บริ ษัทกำหนดไว้ รวมถึงมีสว่ นร่ วมในกำรพิจำรณำรำยกำรที่
อำจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทอำจพิจำรณำลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมที่ดำเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทก๊ ำซ หรื อกำรผลิตและจำหน่ำยพลังงำนทดแทนประเภท
ต่ำงๆ หรื อธุรกิจอื่นที่มีควำมเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริ ษัทและมีศกั ยภำพในกำรเติบโตและสร้ ำงผลกำไรให้ กบั บริ ษัทใน
ระยะยำว
ปั จจุบนั บริ ษัทลงทุนในบริ ษัทย่อยทังหมด
้
10 บริ ษัท โดยบริ ษัทย่อยทังหมดเป็
้
นบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็ นหลัก บริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.97 ถึงร้ อยละ 99.99 และได้ แต่งตัง้
กรรมกำรบริ ษัท 2 ท่ำน ได้ แก่ นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร และนำยรังสรรค์ พวงปรำง ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัท
ย่อยแต่ละแห่ง ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีกำรลงทุนในบริ ษัทร่วมใดๆ
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