บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

11.

รายการระหว่ างกัน

11.1

สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ ีเกิดขึน้
ในปี 2554 และในปี 2555

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึ่งสำมำรถสรุ ป
ควำมสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

1) บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทย คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (“PTC”)
ประกอบธุรกิ จค้าปลี กน้ามันเชือ้ เพลิ งผ่านสถานีบริ การ
น้ามัน PT ที ่ PTC เป็ นผูบ้ ริ หารงานเอง (สถานีบริ การ
น้ามันประเภท COCO)

2) บริ ษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (“PMO”)
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชือ้ เพลิ งให้กบั ตัวแทน
จาหน่ายน้ามันของบริ ษัท ผูค้ า้ น้ามันรายอื ่น และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการใช้น้ามันเชือ้ เพลิ งใน
การดาเนิ นธุรกิ จ
3) บริ ษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด (“APO”)
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชือ้ เพลิ งให้กบั ตัวแทน
จาหน่ายน้ามันของบริ ษัท ผูค้ า้ น้ามันรายอื ่น และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการใช้น้ามันเชือ้ เพลิ งใน
การดาเนิ นธุรกิ จ
4) บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”)
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชือ้ เพลิ งให้กบั ตัวแทน
จาหน่ายน้ามันของบริ ษัท ผูค้ า้ น้ามันรายอื ่น และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการใช้น้ามันเชือ้ เพลิ งใน
การดาเนิ นธุรกิ จ
5) บริ ษัท เอเวอร์ เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”)
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชือ้ เพลิ งให้กบั ตัวแทน
จาหน่ายน้ามันของบริ ษัท ผูค้ า้ น้ามันรายอื ่น และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการใช้น้ามันเชือ้ เพลิ งใน
การดาเนิ นธุรกิ จ

- PTC เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
- บริ ษัทและ PTC มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 3 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยศักดิอ์ นันต์ วิจิตรธนำรักษ์
3) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- PMO เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของ
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
- บริ ษัทและ PMO มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- APO เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของ
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
- บริ ษัทและ APO มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- EPO เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของ
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
- บริ ษัทและ EPO มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- EVO เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของ
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
- บริ ษัทและ EVO มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
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6) บริ ษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”)
- ADO เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของ
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชือ้ เพลิ งให้กบั ตัวแทน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
จาหน่ายน้ามันของบริ ษัท ผูค้ า้ น้ามันรายอื ่น และ
- บริ ษัทและ ADO มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการใช้น้ามันเชือ้ เพลิ งใน
1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
การดาเนิ นธุรกิ จ
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
7) บริ ษัท แอตลำส ออยล์ จำกัด (“ALO”)
- ALO เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของ
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชือ้ เพลิ งให้กบั ตัวแทน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
จาหน่ายน้ามันของบริ ษัท ผูค้ า้ น้ามันรายอื ่น และ
- บริ ษัทและ ALO มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการใช้น้ามันเชือ้ เพลิ งใน
1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
การดาเนิ นธุรกิ จ
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
8) บริ ษัท พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม จำกัด (“P&C”)
- P&C เป็ นบริ ษั ท ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ซึ่ง ถื อ หุ้น โดยบุค คลที่
P&C จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นเมื ่อวันที ่ 18 มิ ถนุ ายน 2536
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ดังนี ้
โดยประกอบธุรกิ จค้าปลี กและค้าส่งน้ามันเชือ้ เพลิ ง ทัง้ นี ้
o นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี (กรรมกำรบริ ษัท) ร้ อยละ 6.54 ของทุน
P&C เป็ นตัวแทนจาหน่ายน้ามันของบริ ษทั รายหนึ่ง และ
ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
เป็ นผูค้ า้ น้ามันประเภท Jobber รายหนึ่งทีซ่ ื ้อหรื อขาย
o กลุ่มญำติสนิทของนำยพิทักษ์ รั ชกิจประกำร และนำงฉัตร
น้ามันกับบริ ษทั
แก้ ว คชเสนี ร้ อยละ 58.85 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
- บริ ษัทและ P&C มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี ซึ่งเป็ นพี่ สำวของนำยพิทักษ์ รั ชกิ จ
ประกำร (กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ข อง
บริ ษัท) และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทร้ อยละ 2.71 ของทุนที่ออก
และเรี ยกชำระแล้ ว
9) บริ ษัท เคทีพี ปิ โตรเลียม จำกัด (“KTP”)
- KTP เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ บริ ษั ท ซึ่ง ถื อ หุ้น โดยบุค คลที่
KTP จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นเมื ่อวันที ่ 5 กันยายน 2539 โดย เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ดังนี ้
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชือ้ เพลิ ง ทัง้ นี ้ KTP เป็ นผูค้ า้
o นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี (กรรมกำรบริ ษัท) ร้ อยละ 4.90 ของทุน
น้ามันประเภท Jobber รายหนึ่งทีซ่ ื ้อหรื อขายน้ามันกับ
ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
บริ ษทั
o กลุ่มญำติสนิทของนำยพิทักษ์ รั ชกิจประกำร และนำงฉัตร
แก้ ว คชเสนี ร้ อยละ 44.15 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
o P&C ร้ อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
- บริ ษัทและ KTP มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี ซึ่งเป็ นพี่ สำวของนำยพิทักษ์ รั ชกิ จ
ประกำร (กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ข อง
บริ ษัท) และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทร้ อยละ 2.71 ของทุนที่ออก
และเรี ยกชำระแล้ ว

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 162

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

10) บริ ษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์ ”)
- ภูบดินทร์ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อ งกับบริ ษัท ซึ่งถื อ หุ้นโดยบุคคลที่
ภูบดิ นทร์ จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นเมื ่อวันที ่ 25 กันยายน 2535 เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ดังนี ้
โดยประกอบธุรกิ จสถานี บริ การน้ามัน ทัง้ นี ้ ภูบดิ นทร์ เป็ น
o นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ (กรรมกำรบริ ษัท) ร้ อยละ 65
ตัวแทนจาหน่ายน้ามันของบริ ษทั รายหนึ่ง
ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
- บริ ษัทและภูบดินทร์ มีกรรมกำรบริ ษัทร่ วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทร้ อย
ละ 6.04 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
11) บริ ษัท แสนสรำญใจ จำกัด (“แสนสรำญใจ”)
- แสนสรำญใจเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจำกกรรมกำร
แสนสราญใจจดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นเมื ่อวันที ่ 23 พฤษภาคม และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2545 โดยประกอบธุรกิ จที ่พกั อาศัย (รี สอร์ ท) ในจังหวัด
o นำงนำที รัชกิจประกำร ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแสนสรำญใจ
สระบุรี
(ถือหุ้นร้ อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว) เป็ น
ภรรยำของนำยพิพฒ
ั น์ รัชกิจประกำร
o นำงบุษกร ตรงซื่อสัตย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
แสนสรำญใจ (ถือหุ้นร้ อยละ 36.67 ของทุนที่ออกและเรี ยก
ชำระแล้ ว) เป็ นน้ อ งสำวของภรรยำของนำยพิพัฒน์ รั ชกิ จ
ประกำร ซึ่ง ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษั ท จนถึ ง วัน ที่ 29
มีนำคม 2555
o นำงอำภรณ์ หนูแดง ซึ่งเป็ นกรรมกำรของแสนสรำญใจเป็ น
พี่ ส ำวของภรรยำของนำยพิ พัฒ น์ รั ช กิ จ ประกำร ซึ่ง ด ำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทจนถึงวันที่ 29 มีนำคม 2555
- อย่ำงไรก็ตำม นำยพิพฒ
ั น์ รัชกิจประกำร ได้ ลำออกจำกกรรมกำร
บริ ษัทตังแต่
้ เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2555
12) นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล
- นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดย
o เป็ นผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
13) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
- นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดย
o เป็ นผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ 10.30 ของทุนที่
ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
o เป็ นกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
14) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
- นำยรังสรรค์ พวงปรำง เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดย
o เป็ นกรรมกำรบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1. บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทย
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (“PTC”)

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
- บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ แก่ PTC เป็ น
ครัง้ ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริ หำรปริ มำณน ้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริ ษัท
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทยัง ค้ ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่ น
เครื่ องยนต์ให้ กบั PTC สำหรับค้ ำปลีกภำยใน
สถำนีบริ กำรนำ้ มัน PT ที่ PTC บริ หำรงำน
(สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO)

305.95

รำยได้ คำ่ ขนส่ง
- บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง จำก PTC โดยเรี ยกเก็ บ
ค่ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั ง้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น ำ้ มัน
ให้ กบั PTC

209.52

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

246.77 - กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กบั PTC เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริ ษัท ในบำงครัง้ บริ ษัทจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ ในคลังนำ้ มัน
ให้ กบั PTC เนื่องจำก PTC มีควำมจำเป็ นต้ องซื ้อน ้ำมันอย่ำงเร่ งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ภำยในสถำนีบริ กำรนำ้ มัน หรื อบริ ษัทต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองภำยใน
กลุ่ม บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย (“กลุ่มบริ ษัท PTG”) ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทังนี
้ ้
บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำ ใกล้ เคียงกับ
กำรค้ ำส่งให้ ลกู ค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทัว่ ไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ให้ กบั PTC เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริ ษัทเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
348.59 - บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนและบริ หำรจัดกำรรถบรรทุกน ้ำมันทังหมดที
้
่จำเป็ นต้ องใช้ สำหรับ
กลุ่มบริ ษัท PTG เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงและเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรจำก PTC ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บ เป็ นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกับที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำทัว่ ไปที่ใช้ บริ กำร โดย
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

-

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริ กำรอื่น
- บริ ษัทเรี ยกเก็บค่ำเช่ำสถำนีบริ กำรนำ้ มันจำก
PTC ตำมสัญญำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
เพื่ อ ดำเนินธุ ร กิ จสถำนี บ ริ กำรน ำ้ มัน ระหว่ำ ง
บริ ษัทกับ PTC
- นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ยั ง เรี ยกเก็ บ ค่ ำ บริ กำรที่
เกี่ ย วข้ องกับ กำรรั บ ฝำกและบริ ห ำรจัด กำร
นำ้ มันเชื อ้ เพลิง ที่ส ำรองไว้ ใ นคลัง นำ้ มัน จำก
PTC ตำมสัญ ญำกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นต่ำ งๆ
สำหรั บกำรดำเนิ นธุ ร กิจ คลังน ำ้ มันเชื อ้ เพลิ ง
ระหว่ำงบริ ษัทกับ PTC

16.75

38.20 -

-

-
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ค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่กบั ระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
บริ ษัทตกลงให้ PTC เช่ำพืน้ ที่บำงส่วนในพื ้นที่คลังนำ้ มันจังหวัด ลำปำง ขอนแก่น
และสระบุรี สำหรับดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เนื่องจำกบริ ษัทกำหนดให้ PTC
ดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน กำรให้ เช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันดังกล่ำวจึงช่วยให้ เกิด
ควำมชัดเจนในกำรดำเนินธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำเช่ำที่บริ ษัท
เรี ยกเก็บจะอ้ ำงอิงจำกรำคำตลำดสำหรับค่ำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทเช่ำจำก
บุคคลภำยนอก
บริ ษัท เป็ นผู้ลงทุน และบริ ห ำรจัด กำรคลังน ำ้ มันทัง้ หมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรคลังนำ้ มันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้
ให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในคลังน ้ำมันของบริ ษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ PTC ทัง้ นี ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจะอ้ ำงอิง
จำกต้ นทุนกำรให้ บริ กำรและปั นส่วนให้ ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่
กับปริ มำณน ้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละเดือน และ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริ กำรที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่อ งจำกอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่เหมำะสม และก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- PTC มีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่ นเครื่ อ งยนต์ และ
บริ กำรต่ำงๆ จำกบริ ษัท

104.67

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- บริ ษัทให้ PTC กู้ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ PTC ณ
ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคิดอัตรำดอกเบี ้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ ลูก ค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้ อยละ 2

362.30
1,750.90
(1,388.60)
2.10
0.49

ต้ นทุนจำกกำรซื ้อสินค้ ำ
- บริ ษัทซื ้อนำ้ มันเชือ้ เพลิงจำก PTC เพื่อใช้ ใน
ธุร กิ จขนส่ งและขนถ่ ำยน ำ้ มันเชื อ้ เพลิ ง และ

25.56

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

198.04 - ภำระหนี ก้ ำรค้ ำที่เกิดขึน้ จำกกำรขำยเชื่ อ ตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้ กับ PTC ทัง้ นี ้
บริ ษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทตกลงให้ PTC สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี ้ออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั
สภำพคล่องของ PTC เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
253.19 - กำรให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวเกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
362.30
สำหรับดำเนินธุรกิจของ PTC ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
4,850.50
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
(4,959.60)
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
17.28
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
5.17
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำเรี ยกเก็บเงินค่ำดอกเบี ้ยจำก PTC บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
PTC เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ PTC รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
29.52 - บริ ษัทกำหนดให้ รถบรรทุกนำ้ มันเชือ้ เพลิงและรถยนต์ทวั่ ไปที่ใช้ ภำยในกิจกำรของ
บริ ษัทต้ องเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่ PTC เป็ นผู้บริ หำรกิจกำร (สถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) ยกเว้ นในกรณีที่ต้องกำรเติมน ้ำมันอย่ำงเร่ งด่วน ทังนี
้ ้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

ส ำหรั บ รถยนต์ ที่ ใ ช้ ภำยในกิ จ กำรของกลุ่ ม
บริ ษัท PTG
-

ต้ นทุนค่ำส่งเสริ มกำรขำย
- บริ ษัทชำระเงิน ค่ำใช้ จ่ำยส่งเสริ มกำรขำยใน
ส่วนที่ PTC สำรองจ่ำยให้ กับบริ ษัทคืนให้ กับ
PTC

-

0.11 -

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- บริ ษัทมีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงจำก PTC

0.18

1.28 -

ค่ำไฟฟ้ำเฉพำะพื ้นที่ที่ใช้ ไฟฟ้ำร่ วมกัน
- บริ ษัทชำระเงินค่ำไฟฟ้ำส่วนที่บริ ษัทใช้ ภำยใน

1.18
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1.17 -

รำคำน ้ำมันที่บริ ษัทซื ้อจำก PTC ณ สถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่งเป็ นรำคำเดียวกับ
รำคำขำยปลีกน ้ำมันที่สถำนีบริ กำรแห่งนันจ
้ ำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำทัว่ ไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
ในปี 2555 บริ ษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยเพื่อ ส่งเสริ มภำพลักษณ์ และ
ประชำสัมพันธ์ บริ ษัทและตรำสินค้ ำของบริ ษัทให้ บุคคลทัว่ ไปรู้ จักและจดจำได้ มำก
ขึ ้น ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำของ PTC บำงส่วนเข้ ำร่ วมกิจกรรมและได้ รับของรำงวัลจำกบริ ษัท
PTC จึงสำรองจ่ำยรำงวัลดังกล่ำวแทนบริ ษัท และให้ บริ ษัทชำระค่ำส่งเสริ มกำรขำย
คืนให้ กบั PTC
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
ภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดขึ ้นจำกกำรขำยเชื่อตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้ กบั PTC ทังนี
้ ้ PTC
กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท
อำจขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี ้ออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั สภำพคล่องของ PTC เป็ น
หลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
บริ ษัทตกลงให้ PTC เช่ำพืน้ ที่บำงส่วนในพื ้นที่คลังนำ้ มันจังหวัด ลำปำง ขอนแก่น
และสระบุ รี ส ำหรั บ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ สถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มั น แต่ ค ลั ง น ำ้ มั น ดัง กล่ ำ ว

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

กิจกำรคืนให้ กบั PTC สำหรับพื ้นที่ที่ บริ ษัทใช้
ไฟฟ้ำร่ วมกับ PTC แต่ PTC เป็ นผู้ชำระเงินค่ำ
ไฟฟ้ำทังหมดให้
้
กบั กำรไฟฟ้ำ
-

ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
- บริ ษัทรั บผิดชอบผลขำดทุนที่เกิดจำกผลต่ำง
ปริ มำณน ้ำมันที่รับฝำกให้ กบั PTC

-

1.58 -

-

-
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จำเป็ นต้ องใช้ ไฟฟ้ำร่ วมกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน บริ ษัทจึงกำหนดให้ PTC เป็ นผู้ชำระ
เงิ น ค่ำ ไฟฟ้ ำทัง้ หมดกับ กำรไฟฟ้ ำ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมคล่ อ งตัว ในกำรติด ต่อ และ
ประสำนงำนกับบุคคลภำยนอก โดยบริ ษัทจะชำระเงินค่ำไฟฟ้ำส่วนที่บริ ษัทใช้ จริ ง
ภำยในคลังน ้ำมันคืนให้ กบั PTC ทุกเดือน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่ อ งจำกค่ำไฟฟ้ำที่บริ ษัทชำระให้ กับบริ ษัทย่อ ยเป็ นไปตำมอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่กำร
ไฟฟ้ำกำหนดและปริ มำณกำรใช้ ไฟฟ้ำจริ งในแต่ละเดือน และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
ในกำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั บริ ษัทย่อย น ้ำมันที่รับฝำกจะอ้ ำงอิงจำกปริ มำณ
น ้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ หรื อ 30 องศำเซลเซียส (“ปริ มำณน ้ำมัน
อ้ ำงอิง”) เช่นเดียวกับกำรซือ้ น ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันที่คำนวณจำกปริ มำณน ้ำมัน
อ้ ำงอิง
ในกรณี ที่ บริ ษัทย่อยฝำกนำ้ มันเชื อ้ เพลิงไว้ ในถังนำ้ มันเพี ยงรำยเดียว (ไม่ได้ ฝำก
น ้ำมันเชื ้อเพลิงรวมกับของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยอื่น) บริ ษัทจะรับผิดชอบผลขำดทุน
จำกกำรตรวจวัดน ้ำมันที่เกิดขึ ้น หำกปริ มำณน ้ำมันคงเหลือที่วดั ได้ เมื่อคำนวณเป็ น
ปริ มำณน ้ำมันอ้ ำงอิง (ปริ มำณน ้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์) เหลือน้ อย
กว่ำปริ มำณน ้ำมันคงเหลือทำงบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นเงื่อนไขทำงกำรตลำดทัว่ ไป ที่ผ้ ูรับฝำกจะตกลงชำระเงินให้ กับผู้ฝำก
น ้ำมัน หำกเกิดควำมสูญเสียจำกกำรตรวจวัดน ้ำมันดังกล่ำวเกินกว่ำค่ำที่ตกลงไว้ ใน
สัญญำ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

เงินกู้ยืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
- บริ ษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จำก PTC ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงิ นทุน หมุนเวียนของบริ ษั ท
โดย PTC คิ ด อัต รำดอกเบี ย้ เท่ำ กับ อัต รำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้ อยละ 2
เงินปั นผลรับ
- PTC จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั บริ ษัท

34.05
2,930.71
(2,964.76)
-

ลูกหนี ้เงินลงทุน
- PTC ค้ ำงจ่ำยเงินค่ำหุ้นจำกกำรลดทุนให้ กับ
บริ ษัท

-

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- - กำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ ดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำชำระเงิ นค่ำดอกเบี ้ยให้ กับ PTC บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่อ งของ
PTC เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
70.00 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้ เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริ ษัท PTG บริ ษัทจึงกำหนดให้ บริ ษัทย่อยจ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้ กับบริ ษัท โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปั จจุบนั และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริ ษัทย่อย
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
13.60 - ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ PTC ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2555 มีมติ
ให้ PTC ดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนลงเท่ำกับ 160.02 ล้ ำนบำท จำกเดิมเท่ำกับ
600.00 ล้ ำนบำท เหลือ 439.98 ล้ ำนบำท โดยกำรลดมูลค่ำหุ้นสำมัญจำกเดิมที่มี
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บำท ให้ เหลือ 73.33 บำท เพื่อล้ ำงขำดทุนสะสมของ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
PTC อย่ำงไรก็ตำม ณ สิ ้นปี 2554 PTC มีขำดทุนสะสมเท่ำกับ 146.42 ล้ ำนบำท จึง
สำมำรถล้ ำงขำดทุนสะสมได้ เพียง 146.42 ล้ ำนบำท โดยเงินจำกกำรลดทุนส่วนที่
เหลือจำนวน 13.60 ล้ ำนบำท PTC ต้ องชำระคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ PTC
- ทังนี
้ ้ PTC จะชำระคืนเงินค่ำหุ้นให้ กบั บริ ษัท โดยพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ PTC
และบริ ษัทเป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้ ำงขำดทุนสะสม
ช่วยให้ PTC สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2555 ให้ กบั บริ ษัท
ได้ ช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถบริ หำรสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริ ษัท
PTG ได้ อย่ำงเหมำะสม และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG

2. บริ ษั ท พี ร ะมิด ออยล์ จ ำกัด รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
(“PMO”)
- บริ ษั ท จ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ให้ แก่ PMO
เป็ นครั ง้ ครำวตำมควำมจ ำเป็ นและควำม
เหมำะสมในกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรอง
ภำยในกลุ่มบริ ษัท
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทยัง ค้ ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่ น
เครื่ อ งยนต์ ให้ กับ PMO สำหรั บ ค้ ำส่ง ให้ กับ
ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

168.13

71.35 - กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับ PMO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริ ษัท ในบำงครั ง้ บริ ษัทจำหน่ำยนำ้ มัน เชื ้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ ในคลังนำ้ มัน
ให้ กับ PMO เนื่องจำก PMO มีควำมจำเป็ นต้ องสัง่ ซื ้อน ้ำมันเร่ งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้ กับลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อบริ ษัทต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มัน
สำรองภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำ ใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลูกค้ ำใน
ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทัว่ ไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ให้ กบั PMO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริ ษัทเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

รำยได้ คำ่ ขนส่ง
- บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง จำก PMO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั ง้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น ำ้ มัน
ให้ กบั PMO

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

31.34

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

61.06 -

-

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริ กำรอื่น
- บริ ษัทเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรรั บ
ฝำกและบริ หำรจัดกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ ในคลังนำ้ มัน จำก PMO ตำมสัญ ญำกำร
ให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ สำหรั บกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำงบริ ษัทกับ PMO

9.13

12.66 -

-
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เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนและบริ หำรจัดกำรรถบรรทุกน ้ำมันทังหมดที
้
่จำเป็ นต้ องใช้ สำหรับ
กลุ่มบริ ษัท PTG เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงและเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรจำก PMO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บ เป็ นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกับที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำทัว่ ไปที่ใช้ บริ กำร โดย
ค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่กบั ระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
บริ ษัท เป็ นผู้ลงทุน และบริ ห ำรจัด กำรคลังน ำ้ มันทัง้ หมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรคลังนำ้ มันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้
ให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในคลังน ้ำมันของบริ ษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ PMO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจะอ้ ำงอิง
จำกต้ นทุนกำรให้ บริ กำรและปั นส่วนให้ ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่
กับปริ มำณน ้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละเดือน และ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริ กำรที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- PMO มีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่ นเครื่ อ งยนต์ และ
บริ กำรต่ำงๆ จำกบริ ษัท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

20.21 -

ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
- บริ ษัทรั บผิดชอบผลขำดทุนที่เกิดจำกผลต่ำง
ปริ มำณน ้ำมันที่รับฝำกให้ กบั PMO

-

0.56 -

-

-
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เนื่องจำกอัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่เหมำะสม และก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
ภำระหนี ก้ ำรค้ ำที่เกิดขึน้ จำกกำรขำยเชื่อ ตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้ กับ PMO ทัง้ นี ้
บริ ษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทตกลงให้ PMO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี ้ออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั
สภำพคล่องของ PMO เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
ในกำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั บริ ษัทย่อย น ้ำมันที่รับฝำกจะอ้ ำงอิงจำกปริ มำณ
น ้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ หรื อ 30 องศำเซลเซียส (“ปริ มำณน ้ำมัน
อ้ ำงอิง”) เช่นเดียวกับกำรซื ้อน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันที่คำนวณจำกปริ มำณน ้ำมัน
อ้ ำงอิง
ในกรณี ที่ บริ ษัทย่อยฝำกนำ้ มันเชื อ้ เพลิงไว้ ในถังนำ้ มันเพี ยงรำยเดียว (ไม่ได้ ฝำก
น ้ำมันเชื ้อเพลิงรวมกับของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยอื่น) บริ ษัทจะรับผิดชอบผลขำดทุน
จำกกำรตรวจวัดน ้ำมันที่เกิดขึ ้น หำกปริ มำณน ้ำมันคงเหลือที่วดั ได้ เมื่อคำนวณเป็ น
ปริ มำณน ้ำมันอ้ ำงอิง (ปริ มำณน ้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์) เหลือน้ อย
กว่ำปริ มำณน ้ำมันคงเหลือทำงบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นเงื่อนไขทำงกำรตลำดทัว่ ไป ที่ ผ้ ูรับฝำกจะตกลงชำระเงินให้ กับผู้ฝำก
น ้ำมัน หำกเกิดควำมสูญเสียจำกกำรตรวจวัดน ้ำมันดังกล่ำวเกินกว่ำค่ำที่ตกลงไว้ ใน
สัญญำ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- บริ ษัทมีภ ำระหนี ท้ ี่เกิดจำกกำรรั บผิดชอบผล
ขำดทุน ที่ เ กิด จำกผลต่ำ งปริ ม ำณน ำ้ มัน ที่ รั บ
ฝำกให้ กบั PMO
- บริ ษัทยังมีภำระหนีบ้ ำงส่วนที่เกิดขึน้ จำกกำร
ซื ้อสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยคืนจำก PMO
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- บริ ษัทให้ PMO กู้ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ PMO ณ
ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคิดอัตรำดอกเบี ้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ ลูก ค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้ อยละ 2
ต้ นทุนจำกกำรซื ้อสินค้ ำ
- บริ ษัทซื ้อนำ้ มันเชือ้ เพลิงจำก PMO เป็ นครั ง้
ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองภำยในกลุ่ม

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

-

0.59 - ภำระหนีก้ ำรค้ ำที่เกิดขึน้ จำกกำรซื ้อสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำย และกำรรั บผิดชอบผล
ขำดทุนที่เกิดจำผลต่ำงปริ มำณน ้ำมันที่รับฝำกให้ กบั PMO บริ ษัทจะพิจำรณำชำระ
หนี ้ดังกล่ำว โดยขึ ้นอยู่กบั สภำพคล่องของ PMO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG

15.30
15.30
0.15
0.10

- - กำรให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวเกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
15.30
สำหรับดำเนินธุรกิจของ PMO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
51.90
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
(67.10)
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
0.13
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
0.03
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำเรี ยกเก็บเงินค่ำดอกเบี ้ยจำก PMO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
PMO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ PMO รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
- - แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีกำรจำหน่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับ PMO ในบำงครั ง้ ตำมควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสมในกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรอง บริ ษัทก็สำมำรถซื ้อ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงจำก PMO ได้ จำกเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริ ษัทต้ องกำร
สั่ ง ซื อ้ น ำ้ มั น เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ลู ก ค้ ำในธุ ร กิ จ ค้ ำส่ ง น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง

34.29
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

บริ ษัท

ต้ นทุนจำกกำรซื ้อสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำย
- บริ ษัทซื ้อสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยคืนจำก PMO
เนื่องจำกสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยดังกล่ำว PMO
มีมำกเกินควำมต้ องกำร

เงินกู้ยืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยจ่ำย

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
เช่นเดียวกัน หรื อ PMO ต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองให้ อ ยู่ในระดับที่
เหมำะสมจึงจำหน่ำยน ้ำมันออกมำให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ PMO จำหน่ำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับที่จำหน่ำยให้ กบั
กำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ ผ้ คู ้ ำน ้ำมันรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป

0.44

43.49
901.32
(944.81)
1.23

0.02 - โดยทัว่ ไปบริ ษัทเป็ นผู้สั่งซือ้ สินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยและจำหน่ำยให้ กับบริ ษัทย่อ ย
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่บริ ษัทย่อยซื ้อสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยมำกเกินควำมจำเป็ น
บริ ษัทจะซื ้อสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยดังกล่ำวคืนจำกบริ ษัทย่อย และนำมำจำหน่ำย
ให้ กับบริ ษัทย่อ ยอื่นที่จำเป็ นต้ อ งใช้ สินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยนัน้ แทน ทัง้ นี ้ บริ ษัท
กำหนดให้ ร ำคำซือ้ สินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยคืนเท่ำกับรำคำที่บริ ษัทจำหน่ำยสินค้ ำ
ส่งเสริ มกำรขำยนันให้
้ กบั PMO
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
60.60 - กำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ ดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
607.20
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
(546.60)
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
0.91

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 174

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
- บริ ษัทกู้ยืมเงินระยะสันจำก
้
PMO ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงิ นทุน หมุนเวียนของบริ ษั ท
โดย PMO คิด อัต รำดอกเบี ย้ เท่ำ กับ อัต รำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้ อยละ 2

เงินปั นผลรับ
- PMO จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั บริ ษัท

3. บริ ษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
(“APO”)
- บริ ษทั จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ แก่ APO เป็ น
ครัง้ ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริ หำรปริ มำณน ้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริ ษัท
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังค้ ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่ น
เครื่ อ งยนต์ให้ กับ APO สำหรั บค้ ำส่งให้ กับ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
5.56

0.08

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
ภำยในกลุ่ม PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืมเงินจำก
สถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี ้ยให้ กับ PMO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
PMO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG

24.99

11.50 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้ เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริ ษัท PTG บริ ษัทจึงกำหนดให้ บริ ษัทย่อยจ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้ กับบริ ษัท โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปั จจุบนั และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริ ษัทย่อย
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG

22.04

101.74 - กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ APO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริ ษัท ในบำงครั ง้ บริ ษัทจำหน่ำยนำ้ มันเชื ้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ ในคลังนำ้ มัน
ให้ กบั APO เนื่องจำก APO มีควำมจำเป็ นต้ องสั่งซื ้อน ้ำมันเร่ งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้ กับลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อบริ ษัทต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มัน
สำรองภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำ ใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลูกค้ ำใน
ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทัว่ ไป
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

รำยได้ คำ่ ขนส่ง
- บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง จำก APO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั ง้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น ำ้ มัน
ให้ กบั APO

2.49

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริ กำรอื่น
- บริ ษัทเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้ องกับรับฝำก
และบริ หำรจัดกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำรองไว้ ใน
คลั ง น ำ้ มั น จำก APO ตำมสั ญ ญำกำร

7.63

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ให้ กบั APO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริ ษัทเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
32.29 - บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนและบริ หำรจัดกำรรถบรรทุกน ้ำมันทังหมดที
้
่จำเป็ นต้ องใช้ สำหรับ
กลุ่มบริ ษัท PTG เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงและเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรจำก APO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บ เป็ นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกับที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำทัว่ ไปที่ใช้ บริ กำร โดย
ค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่กบั ระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครัง้
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
12.72 - บริ ษัท เป็ นผู้ลงทุน และบริ ห ำรจัด กำรคลังน ำ้ มันทัง้ หมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรคลังนำ้ มันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้
ให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในคลังน ้ำมันของบริ ษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ APO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจะอ้ ำงอิง
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ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

ให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ สำหรั บกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำงบริ ษัทกับ APO
-

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- APO มีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่ นเครื่ อ งยนต์ และ
บริ กำรต่ำงๆ จำกบริ ษัท

-

30.83 -

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- บริ ษัทให้ APO กู้ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ APO ณ
ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคิดอัตรำดอกเบี ้ยเท่ำกับ

4.50
4.50
0.001
0.001

- 4.50
370.10
(374.60)
0.49
0.03
-
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จำกต้ นทุนกำรให้ บริ กำรและปั นส่วนให้ ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่
กับปริ มำณน ้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละเดือน และ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริ กำรที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
ภำระหนี ก้ ำรค้ ำที่เกิดขึน้ จำกกำรขำยเชื่ อ ตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้ กับ APO ทัง้ นี ้
ปั จจุบนั บริ ษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไร
ก็ตำม บริ ษัทตกลงให้ APO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนีอ้ อกไป โดย
ขึ ้นอยู่กบั สภำพคล่องของ APO เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
กำรให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวเกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ APO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำเรี ยกเก็บเงินค่ำดอกเบี ้ยจำก APO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
APO เป็ นหลัก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
อัตรำดอกเบีย้ ลูก ค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้ อยละ 2
ต้ นทุนจำกกำรซื ้อสินค้ ำ
- บริ ษัทซื ้อนำ้ มันเชือ้ เพลิงจำก APO เป็ นครั ง้
ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองภำยในกลุ่ม
บริ ษัท

เงินกู้ยืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
- บริ ษัทกู้ยืมเงินระยะสันจำก
้
APO ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงิ นทุน หมุนเวียนของบริ ษั ท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

11.71

30.70

54.27
838.10
(892.37)
2.93
0.20

42.70
420.20
(377.50)
1.31
0.14
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ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ APO รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
- แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีกำรจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ APO ในบำงครั ง้ ตำมควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสมในกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรอง บริ ษัทก็สำมำรถซื ้อ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงจำก APO ได้ จำกเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริ ษัทต้ องกำร
สั่ ง ซื อ้ น ำ้ มั น เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ลู ก ค้ ำในธุ ร กิ จ ค้ ำส่ ง น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง
เช่นเดียวกัน หรื อ APO ต้ อ งกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองให้ อ ยู่ในระดับที่
เหมำะสมจึงจำหน่ำยนำ้ มันออกมำให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ APO จำหน่ำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับที่จำหน่ำยให้ กบั
กำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ ผ้ คู ้ ำน ้ำมันรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
- กำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ ดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี ้ยให้ กับ APO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

โดย APO คิด อัต รำดอกเบี ย้ เท่ ำ กับ อัต รำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้ อยละ 2
เงินปั นผลรับ
- APO จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั บริ ษัท

4. บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
(“EPO”)
- บริ ษทั จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ แก่ EPO เป็ น
ครัง้ ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริ หำรปริ มำณน ้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริ ษัท
- นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ค้ ำส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ล่ อ ลื่ น
เครื่ อ งยนต์ใ ห้ กับ EPO สำหรั บค้ ำส่งให้ กับ
ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
APO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG

44.99

7.00 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้ เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริ ษัท PTG บริ ษัทจึงกำหนดให้ บริ ษัทย่อยจ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้ กับบริ ษัท โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปั จจุบนั และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริ ษัทย่อย
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG

54.28

- - กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ EPO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริ ษัท ในบำงครั ง้ บริ ษัทจำหน่ำยนำ้ มันเชื ้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ ในคลังนำ้ มัน
ให้ กับ EPO เนื่องจำก EPO มีควำมจำเป็ นต้ องสั่งซื ้อนำ้ มันเร่ งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้ กับลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อบริ ษัทต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มัน
สำรองภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำ ใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลูกค้ ำใน
ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทัว่ ไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ให้ กบั EPO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริ ษัทเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

รำยได้ คำ่ ขนส่ง
- บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง จำก EPO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั ง้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น ำ้ มัน
ให้ กบั EPO

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

4.55

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

1.85 -

-

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริ กำรอื่น
- บริ ษัทเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรรั บ
ฝำกและบริ หำรจัดกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ ในคลังนำ้ มันจำก EPO ตำมสัญ ญำกำร
ให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ สำหรั บกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำงบริ ษัทกับ EPO

7.45

9.05 -

-
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เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนและบริ หำรจัดกำรรถบรรทุกน ้ำมันทังหมดที
้
่จำเป็ นต้ องใช้ สำหรับ
กลุ่มบริ ษัท PTG เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงและเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรจำก EPO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บ เป็ นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกับที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำทัว่ ไปที่ใช้ บริ กำร โดย
ค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่กบั ระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
บริ ษัท เป็ นผู้ลงทุน และบริ ห ำรจัด กำรคลังน ำ้ มันทัง้ หมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรคลังนำ้ มันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้
ให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในคลังน ้ำมันของบริ ษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ EPO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจะอ้ ำงอิง
จำกต้ นทุนกำรให้ บริ กำรและปั นส่วนให้ ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่
กับปริ มำณน ้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละเดือน และ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริ กำรที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- EPO มีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่ นเครื่ อ งยนต์ และ
บริ กำรต่ำงๆ จำกบริ ษัท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

1.11

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- -

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- บริ ษัทให้ EPO กู้ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ EPO ณ
ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคิดอัตรำดอกเบี ้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ ลูก ค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้ อยละ 2
ต้ นทุนจำกกำรซื ้อสินค้ ำ
- บริ ษัทซื ้อนำ้ มันเชือ้ เพลิงจำก EPO เป็ นครั ง้

747.58
(747.58)
0.09
0.01

- 196.59
(196.59)
0.68
-

40.02
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4.08 -

เนื่องจำกอัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
ภำระหนี ก้ ำรค้ ำที่เกิดขึน้ จำกกำรขำยเชื่ อตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้ กับ EPO ทัง้ นี ้
บริ ษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทตกลงให้ EPO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี ้ออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั
สภำพคล่องของ EPO เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
กำรให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวเกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ EPO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำเรี ยกเก็บเงินค่ำดอกเบี ้ยจำก EPO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
EPO เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ EPO รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
แม้ ว่ำบริ ษัทจะมี กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับ EPO ในบำงครั ง้ ตำมควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสมในกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรอง บริ ษัทก็สำมำรถซื ้อ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองภำยในกลุ่ม
บริ ษัท

-

เงินกู้ยืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
- บริ ษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จำก EPO ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงิ นทุน หมุนเวียนของบริ ษั ท
โดย EPO คิด อัต รำดอกเบี ย้ เท่ำ กับ อัต รำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้ อยละ 2

86.47
1,474.23
(1,387.76)
1.43
1.43

4.65 86.47
976.92
(1,059.74)
1.55
0.02
-
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น ้ำมันเชื ้อเพลิงจำก EPO ได้ จำกเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริ ษัทต้ องกำร
สั่ ง ซื อ้ น ำ้ มั น เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ลู ก ค้ ำในธุ ร กิ จ ค้ ำส่ ง น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง
เช่นเดียวกัน หรื อ EPO ต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองให้ อ ยู่ในระดับที่
เหมำะสมจึงจำหน่ำยนำ้ มันออกมำให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ EPO จำหน่ำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับที่จำหน่ำยให้ กบั
กำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ ผ้ คู ้ ำน ้ำมันรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
กำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ ดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบีย้ ให้ กับ EPO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
EPO เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
เงินปั นผลรับ
- EPO จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั บริ ษัท

5. บริ ษัท เอเวอร์ เรสต์ ออยล์ จำกัด รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
(“EVO”)
- บริ ษทั จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ แก่ EVO เป็ น
ครัง้ ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริ หำรปริ มำณน ้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริ ษัท
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังค้ ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่ น
เครื่ อ งยนต์ใ ห้ กับ EVO สำหรั บค้ ำส่งให้ กับ
ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

-

64.98 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้ เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริ ษัท PTG บริ ษัทจึงกำหนดให้ บริ ษัทย่อยจ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้ กับบริ ษัท โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปั จจุบนั และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริ ษัทย่อย
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG

132.80

305.76 - กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ EVO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริ ษัท ในบำงครั ง้ บริ ษัทจำหน่ำยนำ้ มันเชื ้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ ในคลังนำ้ มัน
ให้ กับ EVO เนื่องจำก EVO มีควำมจำเป็ นต้ องสั่งซื ้อนำ้ มันเร่ งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้ กับลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อบริ ษัทต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มัน
สำรองภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำ ใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลูกค้ ำใน
ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทัว่ ไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ให้ กบั EVO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริ ษัทเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

รำยได้ คำ่ ขนส่ง
- บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง จำก EVO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั ง้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น ำ้ มัน
ให้ กบั EVO

41.28

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริ กำรอื่น
- บริ ษัทเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรรั บ
ฝำกและบริ หำรจัดกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ ในคลังนำ้ มันจำก EVO ตำมสัญ ญำกำร
ให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ สำหรั บกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำงบริ ษัทกับ EVO

5.80

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

57.68 - บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนและบริ หำรจัดกำรรถบรรทุกน ้ำมันทังหมดที
้
่จำเป็ นต้ องใช้ สำหรับ
กลุ่มบริ ษัท PTG เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงและเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรจำก EVO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บเป็ นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกับที่บริ ษัทเรี ยกเก็ บจำกลูกค้ ำทัว่ ไปที่ใช้ บริ กำร โดย
ค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่กบั ระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครัง้
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
13.37 - บริ ษัท เป็ นผู้ลงทุน และบริ ห ำรจัด กำรคลังน ำ้ มันทัง้ หมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรคลังนำ้ มันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้
ให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในคลังน ้ำมันของบริ ษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ EVO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจะอ้ ำงอิง
จำกต้ นทุนกำรให้ บริ กำรและปั นส่วนให้ ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่
กับปริ มำณน ้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละเดือน และ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริ กำรที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
- บริ ษัทรั บผิดชอบผลขำดทุนที่เกิดจำกผลต่ำง
ปริ มำณน ้ำมันที่รับฝำกให้ กบั EVO

-

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- EVO มีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่ นเครื่ อ งยนต์ และ
บริ กำรต่ำงๆ จำกบริ ษัท

37.36

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
o ยอดยกมา

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

0.78 - ในกำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั บริ ษัทย่อย น ้ำมันที่รับฝำกจะอ้ ำงอิงจำกปริ มำณ
น ้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์ หรื อ 30 องศำเซลเซียส (“ปริ มำณน ้ำมัน
อ้ ำงอิง”) เช่นเดียวกับกำรซื ้อน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันที่คำนวณจำกปริ มำณน ้ำมัน
อ้ ำงอิง
- ในกรณี ที่ บริ ษัทย่อยฝำกนำ้ มันเชื อ้ เพลิงไว้ ในถังนำ้ มันเพี ยงรำยเดียว (ไม่ได้ ฝำก
น ้ำมันเชื ้อเพลิงรวมกับของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยอื่น) บริ ษัทจะรับผิดชอบผลขำดทุน
จำกกำรตรวจวัดน ้ำมันที่เกิดขึ ้น หำกปริ มำณน ้ำมันคงเหลือที่วดั ได้ เมื่อคำนวณเป็ น
ปริ มำณน ้ำมันอ้ ำงอิง (ปริ มำณน ้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศำฟำเรนไฮต์) เหลือน้ อย
กว่ำปริ มำณน ้ำมันคงเหลือทำงบัญชี
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นเงื่อนไขทำงกำรตลำดทัว่ ไป ที่ ผ้ ูรับฝำกจะตกลงชำระเงินให้ กับผู้ฝำก
น ้ำมัน หำกเกิดควำมสูญเสียจำกกำรตรวจวัดน ้ำมันดังกล่ำวเกินกว่ำค่ำที่ตกลงไว้ ใน
สัญญำ
41.33 - ภำระหนี ก้ ำรค้ ำที่เกิดขึน้ จำกกำรขำยเชื่ อตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้ กับ EVO ทัง้ นี ้
บริ ษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทตกลงให้ EVO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี ้ออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั
สภำพคล่องของ EVO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
- - กำรให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวเกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
-
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- บริ ษัทให้ EVO กู้ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ EVO ณ
ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคิดอัตรำดอกเบี ้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ ลูก ค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้ อยละ 2

214.45
(214.45)
0.22
-

ต้ นทุนจำกกำรซื ้อสินค้ ำ
- บริ ษัทซื ้อนำ้ มันเชือ้ เพลิงจำก EVO เป็ นครั ง้
ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมใน
กำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองภำยในกลุ่ม
บริ ษัท

3.96

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

948.40
(948.40)
1.21
0.0004

12.92 -

-
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สำหรับดำเนินธุรกิจของ EVO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลำเรี ยกเก็บเงินค่ำดอกเบี ้ยจำก EVO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
EVO เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ EVO รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
แม้ ว่ำบริ ษัทจะมี กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับ EVO ในบำงครั ง้ ตำมควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสมในกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรอง บริ ษัทก็สำมำรถซื ้อ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงจำก EVO ได้ จำกเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริ ษัทต้ องกำร
สั่ ง ซื อ้ น ำ้ มั น เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ลู ก ค้ ำในธุ ร กิ จ ค้ ำส่ ง น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง
เช่นเดียวกัน หรื อ EVO ต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรองให้ อ ยู่ในระดับที่
เหมำะสมจึงจำหน่ำยนำ้ มันออกมำให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ EVO จำหน่ำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับที่จำหน่ำยให้ กบั
กำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ ผ้ คู ้ ำน ้ำมันรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- บริ ษัทมีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงจำก EVO

0.01

เงินกู้ยืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
- บริ ษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จำก EVO ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงิ นทุน หมุนเวียนของบริ ษั ท
โดย EVO คิด อัต รำดอกเบี ย้ เท่ำ กับ อัต รำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้ อยละ 2
เงินปั นผลรับ
- EVO จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั บริ ษัท

283.65
834.75
(551.10)
1.27
1.27

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

0.35 - ภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดขึ ้นจำกกำรขำยเชื่อตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้ กบั EVO ทังนี
้ ้ EVO
กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท
อำจขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี ้ออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั สภำพคล่องของ EVO เป็ น
หลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
116.65 - กำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ ดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
283.65
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
894.86
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
(1,061.86)
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
3.84
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
0.40
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบีย้ ให้ กับ EVO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
EVO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
66.98 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้ เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริ ษัท PTG บริ ษัทจึงกำหนดให้ บริ ษัทย่อยจ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้ กับบริ ษัท โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
ปั จจุบนั และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริ ษัทย่อย
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG

6. บริ ษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
(“ADO”)
- บริ ษั ท จ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ให้ แ ก่ ADO
เป็ นครั ง้ ครำวตำมควำมจ ำเป็ นและควำม
เหมำะสมในกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มันสำรอง
ภำยในกลุ่มบริ ษัท
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังค้ ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่ น
เครื่ อ งยนต์ให้ กับ ADO สำหรั บค้ ำส่งให้ กับ
ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

-

รำยได้ คำ่ ขนส่ง
- บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง จำก ADO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั ง้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น ำ้ มัน
ให้ กบั ADO

-
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5.06 - กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับ ADO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริ ษัท ในบำงครั ง้ บริ ษัทจำหน่ำยนำ้ มันเชื ้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ ในคลังนำ้ มัน
ให้ กับ ADO เนื่องจำก ADO มีควำมจำเป็ นต้ องสัง่ ซื ้อน ้ำมันเร่ งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้ กับลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อบริ ษัทต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มัน
สำรองภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำ ใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลูกค้ ำใน
ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทัว่ ไป
- กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ให้ กบั ADO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริ ษัทเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไป
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
1.12 - บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนและบริ หำรจัดกำรรถบรรทุกน ้ำมันทังหมดที
้
่จำเป็ นต้ องใช้ สำหรับ
กลุ่มบริ ษัท PTG เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงและเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรจำก ADO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บเป็ นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก
รำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกับที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำทัว่ ไปที่ใช้ บริ กำร โดย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

-

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริ กำรอื่น
- บริ ษัทเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรรั บ
ฝำกและบริ หำรจัดกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ ในคลังนำ้ มันจำก ADO ตำมสัญ ญำกำร
ให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ สำหรั บกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำงบริ ษัทกับ EVO

-

8.36 -

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

-

- 357.60
(357.60)
0.54
-
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ค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่กบั ระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี มีควำมสมสมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
บริ ษัท เป็ นผู้ลงทุน และบริ ห ำรจัด กำรคลังน ำ้ มันทัง้ หมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรคลังนำ้ มันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้
ให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในคลังน ้ำมันของบริ ษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ ADO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจะอ้ ำงอิง
จำกต้ นทุนกำรให้ บริ กำรและปั นส่วนให้ ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่
กับปริ มำณน ้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลังน ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละเดือน และ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริ กำรที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
กำรให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวเกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ ADO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

- บริ ษัทให้ ADO กู้ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ ADO ณ
ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคิดอัตรำดอกเบี ้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ ลูก ค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้ อยละ 2

เงินกู้ยืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ชาระคืนระหว่างปี
- ดอกเบี ้ยจ่ำย
- ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
- บริ ษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จำก ADO ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงิ นทุน หมุนเวียนของบริ ษั ท
โดย ADO คิด อัต รำดอกเบี ย้ เท่ำ กับ อัต รำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan Rate:
MLR) บวกร้ อยละ 2
เงินปั นผลรับ
- ADO จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั บริ ษัท

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำเรี ยกเก็บเงินค่ำดอกเบี ้ยจำก ADO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
ADO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ ADO รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG

-

-

25.30 - กำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ ดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
786.70
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท ADO โดย
(761.40)
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
2.00
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
0.11
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่ กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบี ้ยให้ กับ ADO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
ADO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
5.00 - เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่องภำยและกำรใช้ เงินทุนอย่ำงเหมำะสม
ในกลุ่มบริ ษัท PTG บริ ษัทจึงกำหนดให้ บริ ษัทย่อยจ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำน
ให้ กับบริ ษัท โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนใน
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

7. บริ ษัท แอตลำส ออยล์ จำกัด รำยได้ จำกกำรขำย
(“ALO”)
- บริ ษทั จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ แก่ ALO เป็ น
ครัง้ ครำวตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
ในกำรบริ หำรปริ มำณน ้ำมันสำรองภำยในกลุ่ม
บริ ษัท
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังค้ ำส่งผลิตภัณ ฑ์หล่อ ลื่ น
เครื่ อ งยนต์ใ ห้ กับ ALO สำหรั บค้ ำส่งให้ กับ
ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

-

53.67 -

-

-

รำยได้ คำ่ ขนส่ง
- บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง จำก ALO โดยเรี ย กเก็ บ
ค่ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั ง้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น ำ้ มัน

-
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2.66 -

ปั จจุบนั และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตของบริ ษัทย่อย
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ ALO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริ ษัท ในบำงครั ง้ บริ ษัทจำหน่ำยนำ้ มันเชื ้อเพลิงบำงส่วนที่สำรองไว้ ในคลังนำ้ มัน
ให้ กับ ALO เนื่องจำก ALO มีควำมจำเป็ นต้ องสั่งซื ้อนำ้ มันเร่ งด่วนเพื่อจำหน่ำย
ให้ กับลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อบริ ษัทต้ องกำรบริ หำรปริ มำณนำ้ มัน
สำรองภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงโดยกำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำ ใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลูกค้ ำใน
ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทัว่ ไป
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ให้ กบั ALO เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติของบริ ษัทเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์โดย
กำหนดรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ ำใกล้ เคียงกับกำรค้ ำส่งให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
PTG
บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนและบริ หำรจัดกำรรถบรรทุกน ้ำมันทังหมดที
้
่จำเป็ นต้ องใช้ สำหรับ
กลุ่มบริ ษัท PTG เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงและเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรจำก ALO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บเป็ นอัตรำที่อ้ำงอิงจำก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

ให้ กบั ALO
-

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริ กำรอื่น
- บริ ษัทเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรรั บ
ฝำกและบริ หำรจัดกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำรอง
ไว้ ในคลังนำ้ มันจำก ALO ตำมสัญ ญำกำร
ให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ สำหรั บกำรดำเนินธุร กิจ
คลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำงบริ ษัทกับ ALO

-

8.01 -

-

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- ALO มีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิง ผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่ นเครื่ อ งยนต์ และ
บริ กำรต่ำงๆ จำกบริ ษัท

-

58.56 -

-
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รำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกับที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำทัว่ ไปที่ใช้ บริ กำร โดย
ค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่กบั ระยะทำงในกำรขนส่งในแต่ละครัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีสมเหตุสมผล เนื่องจำก
เป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ ำทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
บริ ษัท เป็ นผู้ลงทุน และบริ ห ำรจัด กำรคลังน ำ้ มันทัง้ หมดสำหรั บกลุ่ม บริ ษัท PTG
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรคลังนำ้ มันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริ ษัทจึงเป็ นผู้
ให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในคลังน ้ำมันของบริ ษัท รวมถึงกำรรับจ่ำยและกำร
จัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ ALO ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจะอ้ ำงอิง
จำกต้ นทุนกำรให้ บริ กำรและปั นส่วนให้ ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่
กับปริ มำณน ้ำมันที่รับจ่ำยและฝำกเก็บในคลัง น ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละเดือน และ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริ กำรที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่เหมำะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG
ภำระหนี ก้ ำรค้ ำที่เกิดขึน้ จำกกำรขำยเชื่ อตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้ กับ ALO ทัง้ นี ้
บริ ษัทกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) เท่ำกับ 30 วัน อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทตกลงให้ ALO สำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรชำระหนี ้ออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั
สภำพคล่องของ ALO เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
o รับชาระคืนระหว่างปี
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- บริ ษัทให้ ALO กู้ยืมเงินระยะสัน้ ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ ALO ณ
ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคิดอัตรำดอกเบี ้ยเท่ำกับ
อัตรำดอกเบีย้ ลูก ค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan
Rate: MLR) บวกร้ อยละ 2
เงินกู้ยืมระยะสัน้
o ยอดยกมา
o กู้เพิ่มระหว่างปี
o ชาระคืนระหว่างปี
- ดอกเบี ้ยจ่ำย
- ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
- บริ ษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จำก ALO ตำมควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงิ นทุน หมุนเวียนของบริ ษั ท
โดย ALO คิด อัต รำดอกเบี ย้ เท่ำ กับ อัต รำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำชัน้ ดี (Minimum Loan Rate:

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
-

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- - กำรให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวเกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของ ALO ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
187.01
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดย
(187.01)
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
0.09
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
0.002
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำเรี ยกเก็บเงินค่ำดอกเบี ้ยจำก ALO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
ALO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ ALO รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG
85.89 - กำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ ดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียน
สำหรับดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ในแต่ละช่วงเวลำ กำรกู้ยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่ำงบริ ษัท
631.29
และบริ ษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หำรสภำพคล่องภำยในกลุ่มบริ ษัท ALO โดย
(545.40)
บริ ษัทกำหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถกู้ยืมเงินระยะสันระหว่
้
ำงกันได้ ตำม
1.45
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ส ำหรั บ กำรกู้ยื ม /ให้ ก้ ูยืม เงิ น
0.15
ภำยในกลุ่มบริ ษัท PTG โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่กลุ่มบริ ษัท PTG กู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน
- ระยะเวลำชำระเงินค่ำดอกเบีย้ ให้ กับ ALO บริ ษัทพิจำรณำจำกสภำพคล่องของ
ALO เป็ นหลัก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 193

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

MLR) บวกร้ อยละ 2

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท PTG

8. บริ ษั ท พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลี ย ม รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
จำกัด (“P&C”)
o จาหน่ายโดยบริ ษทั
o จาหน่ายโดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษัทค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั P&C ซึง่ เป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท

89.06
20.75
68.31

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
o บริ ษทั
o บริ ษทั ย่อย
- P&C มีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงจำกบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำร
ชำระเงินที่บริ ษัทตกลงไว้ กบั P&C

1.31
1.31

80.09 - กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ P&C เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุร กิจปกติของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทค้ ำส่งนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ P&C ซึ่งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มัน
80.09
เชือ้ เพลิงของบริ ษัทรำยหนึ่ง ตำมปริ มำณกำรสั่งซื ้อนำ้ มันจำก P&C ในแต่ละวัน
ทัง้ นี ้ รำคำจำหน่ำ ยน ำ้ มัน และเงื่ อ นไขกำรค้ ำ เป็ นไปตำมสัญญำแต่ง ตัง้ ตัวแทน
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลี ยมที่บริ ษัทตกลงร่ วมกับ P&C บริ ษัทกำหนดรำคำ
จำหน่ำยน ้ำมันและเงื่ อนไขกำรค้ ำให้ กับ P&C ภำยใต้ หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริ ษัท
พิจำรณำและกำหนดให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
- - บริ ษัทกำหนดวงเงินขำยเชื่อให้ กบั P&C โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ระยะเวลำที่เป็ นลูกค้ ำของ
บริ ษัท ประวัตกิ ำรชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลำในกำรชำระเงินเท่ำกับ 7 วัน ทังนี
้ ้
ยอดลูกหนี ้กำรค้ ำจำนวน 1.31 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 และ 0.93 ล้ ำนบำท ณ สิ ้น
เดือ นกันยำยน 2555 เกิดจำกกำรขำยเชื่อ นำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับ P&C ภำยใน
ระยะเวลำกำรชำระเงินที่บริ ษัทตกลงไว้ กบั P&C
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ ำทัว่ ไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดให้ P&C ชำระเงินค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ซื ้อจำกบริ ษัท
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน ซึ่งเท่ำกับที่ P&C กำหนดให้ บริ ษัทชำระเงินค่ำนำ้ มัน
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ต้ นทุนจำกกำรซื ้อสินค้ ำ
o ซื ้อโดยบริ ษทั
o ซื ้อโดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยซื ้อน ้ำมันจำก P&C เพื่อ
นำมำจำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรนำ้ มัน PT
ที่ PTC ด ำเนิ น งำน (สถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน
ประเภท COCO) และจำหน่ำยให้ กบั ตัวแทน
จำหน่ำยนำ้ มันของบริ ษัท ที่อ ยู่ในเขตภำคใต้
ตอนล่ำง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
432.02
6.29
425.73

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

562.79 2.70
560.09

-

-

-
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เชื ้อเพลิงที่ซื ้อจำก P&C
บริ ษัทจำเป็ นต้ องซื ้อนำ้ มันจำกผู้ค้ำนำ้ มันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ำยให้ กับ
ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งนำ้ มันเชื ้อเพลิงที่อยู่ในเขตภำคใต้ ตอนล่ำง (ตังแต่
้
จังหวัดนครศรี ธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) เนื่องจำกโรงกลั่นนำ้ มันไทยออยล์
ไม่มีคลังนำ้ มันหรื อ จุดกระจำยนำ้ มันในเขตภำคใต้ ตอนล่ำงบริ ษัทจึงไม่สำมำรถ
สัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ได้ และกำรขนส่งน ้ำมันจำกคลังน ้ำมันหรื อ
จุดกระจำยน ้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่ค้ มุ ค่ำ
ทังนี
้ ้ รำคำจำหน่ำยนำ้ มันและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำมข้ อตกลงว่ำด้ วยกำรจัดหำ
นำ้ มันเชือ้ เพลิงระหว่ำงที่บริ ษัทตกลงร่ วมกับ P&C โดยรำคำจำหน่ำยนำ้ มันและ
เงื่อนไขกำรค้ ำที่บริ ษัทได้ รับใกล้ เคียงกับรำคำขำยส่งของผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber
รำยอื่นในพื ้นที่ดงั กล่ำว
เพื่อประโยชน์ในกำรเปรี ยบเทียบรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของ P&C กับ Jobber รำยอื่น
ในพื น้ ที่ภำคใต้ ตอนล่ำง บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำในพืน้ ที่ดังกล่ำวมี หน้ ำที่สำรวจ
และรำยงำนรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของ Jobber รำยอื่นในพื ้นที่ดงั กล่ำวให้ ผ่ำยจัดหำ
นำ้ มันในสำนักงำนใหญ่รั บทรำบในแต่ละวัน โดยส่วนตรวจสอบภำยในมี หน้ ำที่
รวบรวมข้ อมูลกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันและรำคำเปรี ยบเทียบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรทำรำยกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
เพื่ อประโยชน์ สูงสุดในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย และมี รำคำและ
เงื่อนไขกำรทำรำยกำรที่เหมำะสม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
o บริ ษทั
o บริ ษทั ย่อย
- บริ ษัทมีภำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงจำก P&C ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำร
ชำระเงินที่บริ ษัทตกลงไว้ กบั P&C

5.59
5.59

7.15 - บริ ษัทได้ รับวงเงินขำยเชื่อจำก P&C สำหรับกำรซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพื่อจำหน่ำยใน
เขตภำคใต้ ตอนล่ำง โดย P&C กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อ (Credit Term) ให้
7.15
เท่ำกับ 7 วัน ซึ่งเป็ นไปตำมข้ อตกลงว่ำด้ วยกำรจัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงระหว่ำงที่
บริ ษัทตกลงร่ วมกับ P&C
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ ำทัว่ ไป ทังนี
้ ้ P&C กำหนดให้ บริ ษัทชำระเงินค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ซื ้อจำก P&C
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน ซึ่งเท่ำกับที่บริ ษัทกำหนดให้ P&C ชำระเงินค่ำนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงที่ซื ้อจำกบริ ษัท

9. บริ ษัท เคทีพี ปิ โตรเลียม จำกัด ต้ นทุนจำกกำรซื ้อสินค้ ำ
(“KTP”)
o ซื ้อโดยบริ ษทั
o ซื ้อโดยบริ ษทั ย่อย
- นอกจำกกำรซื อ้ น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง จำก P&C
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังซื ้อน ้ำมันจำก KTP ซึง่
เป็ นบริ ษัทร่ วมของ P&C เพื่อนำมำจำหน่ำย
ภำยในสถำนี บ ริ กำรน ำ้ มั น PT ที่ PTC
ด ำเนิ น งำน (สถำนี บ ริ กำรน ำ้ มั น ประเภท
COCO) และจำหน่ำยให้ กับตัวแทนจำหน่ำย
น ้ำมันของบริ ษัท ที่อยู่ในเขตภำคใต้ ตอนล่ำง

11.74
11.74
-

- - บริ ษัทจำเป็ นต้ องซื ้อนำ้ มันจำกผู้ค้ำนำ้ มันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ำยให้ กับ
ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งนำ้ มันเชื ้อเพลิงที่อยู่ในเขตภำคใต้ ตอนล่ำง (ตังแต่
้
จังหวัดนครศรี ธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) เนื่องจำกโรงกลั่นนำ้ มันไทยออยล์
ไม่มีคลังนำ้ มันหรื อ จุดกระจำยนำ้ มันในเขตภำคใต้ ตอนล่ำงบริ ษัทจึงไม่สำมำรถ
สัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ได้ และกำรขนส่งน ้ำมันจำกคลังน ้ำมันหรื อ
จุดกระจำยน ้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่ค้ มุ ค่ำ
- ทังนี
้ ้ รำคำจำหน่ำยน ้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ ำมีลกั ษณะเดียวกับที่บริ ษัทได้ ตกลงไว้
กับ P&C (KTP เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม P&C) โดยรำคำจำหน่ำยน ้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ ำ
ที่บริ ษัทได้ รับใกล้ เคียงกับรำคำขำยส่งของผู้ค้ำนำ้ มันประเภท Jobber รำยอื่นใน
พื ้นที่ดงั กล่ำว
- เพื่อประโยชน์ในกำรเปรี ยบเทียบรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของ P&C (KTP เป็ นบริ ษัทใน
กลุ่ม P&C) กับ Jobber รำยอื่นในพื ้นที่ภำคใต้ ตอนล่ำง บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำใน
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พื ้นที่ดงั กล่ำวมีหน้ ำที่สำรวจและรำยงำนรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของ Jobber รำยอื่น
ในพื ้นที่ดงั กล่ำวให้ ผ่ำยจัดหำน ้ำมันในสำนักงำนใหญ่รับทรำบในแต่ละวัน โดยส่วน
ตรวจสอบภำยในมีหน้ ำที่รวบรวมข้ อมูลกำรสั่งซื ้อน ้ำมันและรำคำเปรี ยบเทียบเพื่อ
น ำเสนอต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของกำรท ำ
รำยกำร
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
เพื่ อประโยชน์ สูงสุดในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย และมี รำคำและ
เงื่อนไขกำรทำรำยกำรที่เหมำะสม ทังนี
้ ้ KTP กำหนดให้ บริ ษัทชำระเงินค่ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงที่ซื ้อจำก KTP ภำยในระยะเวลำ 7 วัน ซึง่ เท่ำกับที่บริ ษัทกำหนดให้ P&C
(KTP เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม P&C) ชำระเงินค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ซื ้อจำกบริ ษัท

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

จ ำกั ด รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
o จาหน่ายโดยบริ ษทั
o จาหน่ายโดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยค้ ำ ส่ ง น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง
ให้ กบั ภูบดินทร์ ซึง่ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน
ของบริ ษัท

214.54
0.01
214.53

175.19 - กำรจำหน่ำยนำ้ มันเชื ้อเพลิงให้ กับภูบดินทร์ เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
175.19
บริ ษัท โดยบริ ษัทค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ภูบดินทร์ ซึง่ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงของบริ ษัทรำยหนึ่ง ตำมปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกภูบดินทร์ ในแต่ละวัน
ทัง้ นี ้ รำคำจำหน่ำ ยน ำ้ มัน และเงื่ อ นไขกำรค้ ำ เป็ นไปตำมสัญญำแต่ง ตัง้ ตัวแทน
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริ ษัทตกลงร่ วมกับภูบดินทร์ บริ ษัทกำหนดรำคำ
จำหน่ำยน ้ำมันและเงื่อนไขกำรค้ ำให้ กบั ภูบดินทร์ ภำยใต้ หลักเกณฑ์ เดียวกับที่บริ ษัท
พิจำรณำและกำหนดให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
- ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ก ำรพิจ ำรณำก ำหนดระยะเวลำขำยเชื่ อ ให้ กับตัวแทนจำหน่ ำ ย
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รำยได้ คำ่ ขนส่ง
o ขนส่งโดยบริ ษทั
o ขนส่งโดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
นำ้ มันเชื อ้ เพลิงจำกภูบดินทร์ โดยเรี ยกเก็บ
ค่ำ บริ ก ำรในแต่ ล ะครั ง้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง น ำ้ มัน
ให้ กบั ภูบดินทร์

0.69
0.69
-

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สิน
- บริ ษั ท ได้ รั บ ค่ ำ เช่ ำ สถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน ตำม
เงื่ อ นไขที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญำเช่ ำ สถำนี บ ริ ก ำร
น ้ ำ มั น ร ะ ห ว่ ำ ง บ ริ ษั ท กั บ ภู บ ดิ น ท ร์

0.72
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นำ้ มันของบริ ษัท แต่ละรำย กลุ่ม ลูกค้ ำเป้ำหมำยของตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันของ
บริ ษัท เป็ นปั จจัยหนึ่งที่บริ ษัทใช้ ในกำรพิจำรณำและกำหนดระยะเวลำขำยเชื่อ ที่
เหมำะสม ดัง นัน้ หำกมี ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ของบริ ษั ท รำยใดที่ มี ก ลุ่ม ลูก ค้ ำ
เป้ำหมำยส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องกำรระยะเวลำในกำรขำย
เชื่อนำนเช่นเดียวกับภูบดินทร์ และตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันรำยนันมี
้ ฐำนะกำรเงินที่
มัน่ คงและมีควำมน่ำเชื่อถือเพียงพอที่บริ ษัทจะกำหนดวงเงินขำยเชื่อให้ บริ ษัทจะ
กำหนดระยะเวลำขำยเชื่ อ ให้ กับตัวแทนจำหน่ ำยนำ้ มัน รำยนัน้ นำนกว่ำตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทรำยอื่นที่กลุ่มลูกค้ ำส่วนใหญ่ชำระเงินสด
0.59 - ในกำรจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับภูบดินทร์ ในแต่ละครั ง้ บริ ษัทยังได้ ให้ บริ กำร
0.59
ขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงกับภูบดินทร์ เนื่อ งจำกภูบดินทร์ ไม่มีรถบรรทุก
นำ้ มันเป็ นของตนเอง จึง จ ำเป็ นต้ อ งว่ำจ้ ำ งให้ บ ริ ษัท ขนส่ง น ำ้ มัน ให้ ทัง้ นี ้ อัต รำ
ค่ำบริ กำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บเป็ นอัตรำที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกับ
ที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำทัว่ ไปที่ใช้ บริ กำร โดยค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยู่กบั ระยะทำงใน
กำรขนส่ง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
0.72 - บริ ษั ท ตกลงให้ ภูบ ดิน ทร์ เ ช่ ำ สถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน แห่ง หนึ่ง เพื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดย
กำหนดเงื่อนไขให้ ภูบดินทร์ ต้องตกลงเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท ซึง่ ตำม
สัญ ญำเช่ ำ สถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน และสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมระหว่ำงบริ ษัทกับภูบดินทร์ กำหนดให้ ภูบดินทร์ ต้องซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงทุก
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(รำยละเอียดเกี่ยวกับสัญญำเช่ำสถำนีบริ กำร
น ้ำมันระหว่ำงบริ ษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ใน
ส่ ว นที่ 2 ข้ อที่ 5. เรื่ อ งสิ น ทรั พ ย์ ที่ ใ ช้ ในกำร
ประกอบธุรกิจ ในหัวข้ อที่ 5.2.2 เรื่ องสัญญำที่
ส ำคัญ ส ำหรั บ กำรเช่ ำ และให้ เช่ ำ พื น้ ที่ เ พื่ อ
ดำเนินธุรกิจ)

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
o บริ ษทั
o บริ ษทั ย่อย
- ภูบ ดิน ทร์ มีภ ำระหนี ก้ ำรค้ ำที่ เ กิด จำกกำรซื อ้
น ้ำมันเชือ้ เพลิงจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่ง
เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินที่บริ ษัทตกลง

9.41
0.37
9.04
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เดือนไม่ต่ำกว่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำ ดังนัน้ นอกจำกค่ำเช่ำสถำนีบริ กำรที่บริ ษัทได้ รับ
ในแต่ละเดือน บริ ษัทยังได้ รับกำไรจำกกำรจำหน่ำยนำ้ มันให้ กับภูบดินทร์ ในฐำนะ
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทรำยหนึ่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทพิจำรณำค่ำเช่ำโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับและควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มี โดยเปรี ยบเทีย บระหว่ำงกำร
ที่บริ ษัทดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรนำ้ มันเอง และกำรที่บริ ษัทให้ บุคคลอื่นเช่ำเพื่ อ
ดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
- บริ ษั ท มี ค วำมเห็ น ว่ ำ ลู ก ค้ ำ กลุ่ ม เป้ ำหมำยในพื น้ ที่ ดัง กล่ ำ วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องกำรระยะเวลำในกำรขำยเชื่อค่อนข้ ำงนำน หำก
บริ ษัทดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรนำ้ มันในพืน้ ที่ดงั กล่ำว บริ ษัทจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุน
หมุนเวียนมำกกว่ำกำรดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันในพื ้นที่อื่น นอกจำกนี ้ บริ ษัท
ยังมี ควำมเสี่ ยงจำกกำรติดตำมหนี จ้ ำกลูกค้ ำแต่ละรำย ในขณะที่กำรตกลงให้ ภู
บดินทร์ เช่ำสถำนีบริ กำรนำ้ มันดัง กล่ำว โดยที่บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ภูบดินทร์
จึงช่วยลดภำระในกำรติดตำมหนี ้ให้ กบั บริ ษัท
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท
- - บริ ษัทกำหนดวงเงินขำยเชื่อ ให้ กับภูบดินทร์ โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ระยะเวลำที่เป็ น
ลูกค้ ำของบริ ษัท ประวัติกำรชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลำในกำรชำระเงินเท่ำกับ
30 วัน ในปี 2554 และเท่ำกับ 20 วันในปี 2555 ทังนี
้ ้ ยอดลูกหนี ้กำรค้ ำจำนวน 9.41
ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 และ 3.79 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นเดือนกันยำยน 2555 เกิดจำก
กำรขำยเชื่อน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ภูบดินทร์ ภำยในระยะเวลำกำรชำระเงินที่บริ ษัทตก
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ไว้ กบั ภูบดินทร์

11. บริ ษั ท แสนสรำญใจ จ ำกั ด ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดฝึ กอบรมพนักงำน
(“แสนสรำญใจ”)
o บริ ษทั
o บริ ษัทย่อย
- บริ ษั ท ช ำระค่ ำ ที่ พั ก อำศั ย อำหำร และ
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ลงไว้ กบั ภูบดินทร์
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ ำทัว่ ไป ทังนี
้ ้ กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยในพืน้ ที่สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ภูบดินทร์ เช่ำ
บริ ษั ท เพื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ประกอบกำรอุ ต สำหกรรมที่ ต้ อ งกำร
ระยะเวลำในกำรขำยเชื่อค่อนข้ ำงนำน แม้ ว่ำบริ ษัทจะเป็ นผู้ดำเนินกำรสถำนีบริ กำร
น ้ำมันในพืน้ ที่ดงั กล่ำวเอง ก็จำเป็ นต้ องให้ ระยะเวลำในกำรขำยเชื่อกับกลุ่มลูกค้ ำ
เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำที่บริ ษัทพิจำรณำกำหนดให้ ภบู ดินทร์
- ทังนี
้ ้ ในกำรพิจำรณำกำหนดระยะเวลำขำยเชื่ อให้ กับตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันของ
บริ ษัทแต่ละรำย กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยของตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันของบริ ษัท เป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่บริ ษัทใช้ ในกำรพิจำรณำและกำหนดระยะเวลำขำยเชื่ อ ที่เหมำะสม
ดังนัน้ หำกมีตวั แทนจำหน่ำยนำ้ มันของบริ ษัทรำยใดที่มีกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยส่วน
ใหญ่ เ ป็ นผู้ ประกอบกำรอุ ต สำหกรรมที่ ต้ อ งกำรระยะเวลำในกำรขำยเชื่ อ นำน
เช่นเดียวกับภูบดินทร์ และตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันรำยนันมี
้ ฐำนะกำรเงินที่มนั่ คงและ
มีควำมน่ำเชื่อ ถือ เพียงพอที่บริ ษัทจะกำหนดวงเงินขำยเชื่อ ให้ บริ ษัท ก็จะกำหนด
ระยะเวลำขำยเชื่อ ให้ กับตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันรำยนัน้ นำนกว่ำตัวแทนจำหน่ำย
น ้ำมันของบริ ษัทรำยอื่นที่กลุ่มลูกค้ ำส่วนใหญ่ชำระเงินสด

1.14
0.33
0.81
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1.46 - เพื่อให้ พนักงำนสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ บริ ษัทจึง
0.38
ได้ จัด ฝึ กอบรมพนักงำนทัง้ พนัก งำนใหม่และพนักงำนปั จ จุบัน ให้ มี ควำมรู้ ควำม
1.08
เข้ ำใจในกำรปฏิบตั งิ ำนและพัฒนำทักษะควำมรู้ ที่จำเป็ นสำหรับกำรปฏิบตั ิงำน โดย
บริ ษัทได้ จดั ตังศู
้ นย์ฝึกอบรมพนักงำนขึ ้นภำยในคลังนำ้ มันหนองแค จังหวัดสระบุรี

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

เครื่ องดื่ม ให้ กบั แสนสรำญใจ สำหรับพนักงำน
ของบริ ษัทที่เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม

12. นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล

กำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทย่อยจำกกรรมกำร
- บริ ษั ท ได้ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท แอตลำส
ออยล์ จ ำกัด (“ALO”) และบริ ษัท แอนดี ส
ออยล์ จำกัด (“ADO”) ในปี 2554 และซื ้อหุ้น
สำมั ญ ของบริ ษั ท กำแฟพั น ธุ์ ไทย จ ำกั ด
(“กำแฟพันธุ์ไทย”) ในปี 2555 จำกนำงสุขวสำ
ภูชัช วนิ ช กุ ล ท ำให้ ภ ำยหลัง กำรท ำธุ ร กรรม
ดังกล่ำว ALO ADO และกำแฟพันธุ์ไทย มี
สถำนะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยบริ ษัทถือ
หุ้นร้ อยละ 99.97 ร้ อยละ 99.97 และร้ อยละ
99.99 ตำมลำดับ

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
และจัดฝึ กอบรมให้ กบั พนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
- บริ ษัทจำเป็ นต้ องจัดหำที่พักอำศัยสำหรั บพนักงำนที่เข้ ำรั บกำรฝึ กอบรมในแต่ละ
ครั ง้ บริ ษัทจึงได้ สำรองห้ อ งพักภำยในรี สอร์ ทของแสนสำรำญใจ เนื่ อ งจำกที่พัก
ดังกล่ำวอยู่ไม่ไกลจำกสถำนที่ฝึกอบรมของบริ ษัท ประกอบกับอัตรำค่ำบริ กำรอยู่ใน
อัตรำที่ใกล้ เคียงกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นในพื ้นที่ใกล้ เคียงกัน
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล
เนื่ อ งจำกบริ ษัท จ ำเป็ นต้ อ งจัด ฝึ กอบรมพนัก งำนอย่ ำ งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ พนัก งำน
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรค้ ำปกติ และมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ ำ
ทัว่ ไป

2.00
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5.00 - บริ ษัทมีควำมประสงค์ในกำรจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเพิ่มเติม
จึงได้ มอบหมำยให้ นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดตังบริ
้ ษัท แอตลำส
ออยล์ จำกัด (“ALO”) และบริ ษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”) ขึน้ เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกำยน 2554 ซึ่งทัง้ ALO และ ADO มีทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ ว 1.00
ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100
บำท ทังนี
้ ้ นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล ถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.98
ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ ว
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมอบหมำยให้ นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดตัง้
บริ ษัท กำแฟพันธุ์ไทย (“กำแฟพันธุ์ไทย”) เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ำยกำแฟภำยใน
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT โดยจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 19 กันยำยน 2555 และมีทนุ จดทะเบียน
ที่เรี ยกชำระแล้ ว 5.00 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 50,000 หุ้น มูล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท ทังนี
้ ้ นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล ถือหุ้นจำนวน 49,998 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ ว
- ภำยหลังกำรจัดตังบริ
้ ษัท บริ ษัทได้ เข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ ALO จำนวน 9,997 หุ้น หุ้น
สำมัญของ ADO จำนวน 9,997 หุ้น และหุ้นสำมัญของกำแฟพันธุไทย จำนวน
49,997 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำททัง้ สำมบริ ษัท ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้
ส่งผลให้ ภำยหลังกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว ทัง้ ALO ADO และกำแฟพันธุ์ไทย มี
ฐำนะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.97 ร้ อยละ 99.97 และ
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ ว ตำมลำดับ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและเป็ นไป
ตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดตังบริ
้ ษัทย่อยของบริ ษัท

13. นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร

14. นำยรังสรรค์ พวงปรำง

ค ้ำประกันเงินกู้ยืมของบริ ษัทกับสถำบันกำรเงิน 2
แห่ง ดังนี ้
- วงเงินกู้ยืมระยะยำว
- วงเงินค ้ำประกันกำรซื ้อสินค้ ำ (L/G)
- วงเงินลีสซิง่ และเช่ำซื ้อ

ค ้ำประกันเงินกู้ยืมของบริ ษัทกับสถำบันกำรเงิน 1
แห่ง ดังนี ้
- วงเงินกู้ยืมระยะยำว
- วงเงินค ้ำประกันกำรซื ้อสินค้ ำ (L/G)

400
1,200
120

400
1,200

- รำยกำรดังกล่ำวเป็ นเงื่อนไขปกติในกำรให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงินที่จะให้ กรรมกำร
ค ้ำประกันเพิ่มเติมจำกสินทรัพย์อื่นของบริ ษัท
400 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรรั บ ควำม
1,200
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้ ำนกำรค ้ำประกันจำกกรรมกำร ซึ่งสมเหตุสมผล และบริ ษัท
120
ไม่ได้ เสียค่ำใช้ จ่ำยในกำรค ้ำประกันดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
ได้ แจ้ งในเบื ้องต้ นว่ำจะพิจำรณำปลดกำรค ้ำประกันของกรรมกำร เมื่อบริ ษัทได้ เข้ ำ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
- รำยกำรดังกล่ำวเป็ นเงื่อนไขปกติในกำรให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงินที่จะให้ กรรมกำร
ค ้ำประกันเพิ่มเติมจำกสินทรัพย์อื่นของบริ ษัท
400 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรรั บ ควำม
1,200
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้ ำนกำรค ้ำประกันจำกกรรมกำร ซึ่งสมเหตุสมผล และบริ ษัท
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
ไม่ได้ เสียค่ำใช้ จ่ำยในกำรค ้ำประกันดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
ได้ แจ้ งในเบื ้องต้ นว่ำจะพิจำรณำปลดกำรค ้ำประกันของกรรมกำร เมื่อบริ ษัทได้ เข้ ำ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

11.2

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 กำหนดให้ ในกรณีที่บริ ษัท
ทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง บริ ษัทจะต้ องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง และกำหนดให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่พิจำรณำและให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร ตลอดจนควำมเหมำะสมด้ ำนรำคำและเงื่อนไข
กำรค้ ำของรำยกำร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทต่อไปแล้ วแต่กรณี โดยผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียจะไม่สำมำรถเข้ ำร่วมในกำรพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว ทังนี
้ ้ บริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อยอำจมีกำรเข้ ำ
ทำรำยกำรระหว่ำงกัน เช่น ธุรกรรมประเภทซื ้อ หรื อจำหน่ำยสินค้ ำ และ/หรื อรับหรื อให้ บริ กำร และ/หรื อกำรเข้ ำทำธุรกรรม
ใดๆ ที่เป็ นธุรกิจปกติ และ/หรื อธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในอนำคต ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทดังกล่ำวจึงได้ อนุมตั ิในหลักกำรโดยมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำวได้ หำกพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำธุรกรรมดังกล่ำวมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. เป็ นข้ อ ตกลงทำงกำรค้ ำ ในลัก ษณะเดี ย วกับ ที่วิ ญ ญูชนจะพึง กระทำกับคู่สัญญำทั่ว ไปในสถำนกำรณ์
เดียวกัน ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิพ ลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี หรื อ
2. (ก) เป็ นธุรกรรมที่บริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อยซื ้อหรื อจำหน่ำยสินค้ ำ หรื อรับหรื อให้ บริ กำรกับคู่ค้ำรำยอื่น
นอกเหนือจำกกรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง หรื อมี ผ้ ซู ื ้อหรื อผู้ขำย หรื อผู้รับหรื อผู้
ให้ บริ กำรในตลำดหลำยรำย โดยสินค้ ำหรื อบริ กำรดังกล่ำวต้ องมีลกั ษณะและรำคำที่เป็ นมำตรฐำนชัดเจน
หรื อบริ ษัทสำมำรถหำข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและรำคำมำตรฐำนในตลำด เพื่อมำเปรี ยบเทียบกับธุรกรรมที่
ทำกับกรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และ
2. (ข) เป็ นธุรกรรมที่มีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ หรื อข้ อตกลงอื่นๆ มีลกั ษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่บริ ษัท และ/
หรื อบริ ษัทย่อยทำกับคูค่ ้ ำรำยอื่น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดทำรำยงำนสรุ ปกำรทำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส
11.3

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต จะต้ องมีกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมกำรของบริ ษัทเกี่ยวกับเหตุผลในกำรเข้ ำทำรำยกำร กำรตรวจสอบรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรว่ำ เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติหรื อไม่ และเมื่อบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว คณะกรรมกำร
บริ ษัทจะต้ องดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ
คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง รวม
ตลอดถึงกำรปฏิบัติต ำมข้ อกำหนดเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และ/หรื อ กำรได้ มำหรื อ
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จำหน่ำยไปซึ่ง สินทรั พย์ ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทัง้ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดย
สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
มีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริ ษัทจะให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจำเป็ นของกำรเข้ ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ ำนรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพิจำรณำดูเงื่อนไขต่ำงๆ ให้
เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ ำปกติในตลำด และมีกำรเปรี ยบเทียบรำคำที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภำยนอก ในกรณีที่
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชำญอิสระหรื อ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยหำกบริ ษัทต้ องกำรซื ้อสินค้ ำและ/หรื อ รับบริ กำร
จำกผู้จำหน่ำยสินค้ ำและ/หรื อผู้ให้ บริ กำรที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท ก่อนกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ มู ี
หน้ ำที่เกี่ยวข้ องจะต้ องดำเนินกำรสำรวจและตรวจสอบ รำคำ เงื่อนไขทำงกำรค้ ำ และเงื่อนไขต่ำงๆ ของผู้จำหน่ำยสินค้ ำ
และ/หรื อผู้ให้ บริ กำรรำยอื่น และรวบรวมเอกสำร ที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับ รำคำ เงื่อนไขทำงกำรค้ ำ และเงื่อนไขต่ำงๆ
ดังกล่ำว (ถ้ ำมี) จำกนันให้
้ บนั ทึกและจัดเก็บข้ อมูลดังกล่ำว เพื่อใช้ ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน สำหรับกำรจำหน่ำยสินค้ ำและกำรให้ บริ กำร บริ ษัทกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ รำคำ เงื่อนไขทำงกำรค้ ำ
และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เสนอให้ กบั ลูกค้ ำ โดยให้ ใช้ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวกับลูกค้ ำแต่ละรำย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริ ษัท เพื่อให้ กำรจำหน่ำยสินค้ ำและกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวมีลกั ษณะที่เป็ นเงื่อนไขทำงกำรค้ ำทัว่ ไป
สำหรับกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันในแต่ละไตรมำส บริ ษัทกำหนดให้ สว่ นตรวจสอบภำยในมีหน้ ำที่รวบรวม
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ได้ แก่ รำคำ เงื่อนไขและข้ อเสนอต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบก่อนเข้ ำทำ
รำยกำร เอกสำรที่แสดงถึง รำคำ เงื่อนไขและข้ อเสนอต่ำงๆ ดังกล่ำว (ถ้ ำมี) รวมถึงเหตุผลในกำรตัดสินใจเข้ ำทำรำยกำร
และหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบสำหรับใช้ ประกอบกำร
พิจำรณำและสอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมถึงให้ ควำมเห็นที่เกี่ยวข้ องกับกำรเข้ ำทำ
รำยกำรระหว่ำงกันในแต่ละไตรมำส
สำหรับกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกกลุม่ P&C ซึง่ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber ที่จดั หำน ้ำมันให้ กบั บริ ษัทในเขตพื ้นที่
ภำคใต้ ตอนล่ำง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ พิจำรณำและอนุมตั ิกระบวนกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันกับบริ ษัทที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริ ษัท ซึ่งตำมกระบวนกำรดังกล่ำว กำหนดให้ ในแต่ละวันเจ้ ำหน้ ำที่ในเขตพื ้นที่ภำคใต้ ตอนล่ำงมีหน้ ำที่สำรวจรำคำ
จำหน่ำยน ้ำมันของผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber ในเขตพื ้นที่ดงั กล่ำว และแจ้ งให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยจัดหำน ้ำมันทรำบ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลในกำรเปรี ยบเทียบกับรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของกลุม่ P&C นอกจำกนี ้ ยังต้ องมีกำรเปรี ยบเทียบกับประมำณกำร
ต้ นทุนในกำรจัดหำน ้ำมันจำกโรงกลัน่ ไทยออยล์ ศรี รำชำ ซึ่งเท่ำกับ รำคำจำหน่ำยน ้ำมันหน้ ำโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์
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ศรี รำชำ ณ วันที่พิจำรณำกำรจัดหำน ้ำมัน บวกประมำณกำรค่ำขนส่งน ้ำมันซึ่งคิดตำมระยะทำงจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทย
ออยล์ ศรี รำชำ มำยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันในเขตพื ้นที่ภำคใต้ ตอนล่ำง ทังนี
้ ้ หำกรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของกลุม่ P&C สูงกว่ำ
รำคำจำหน่ำยน ้ำมันของผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยอื่น หรื อสูงกว่ำประมำณกำรต้ นทุนในกำรจัดหำน ้ำมันจำกโรง
กลัน่ ไทยออยล์ ศรี รำชำ เกินกว่ำที่กำหนดไว้ บริ ษัทจะดำเนินกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยอื่น และ
หำกรำคำจำหน่ำยน ้ำมัน ของกลุ่ม P&C ใกล้ เคียงกับรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยอื่น และ
ประมำณกำรต้ นทุนในกำรจัดหำน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ ศรี รำชำ บริ ษัทจะพิจำรณำสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ค้ำน ้ำมัน
รำยใดโดยคำนึงถึงเงื่อนไขกำรค้ ำต่ำงๆ และควำมน่ำเชื่อถือของผู้ค้ำน ้ำมัน และควำมตรงต่อเวลำในกำรจัดส่งน ้ำมัน เป็ น
หลัก
ภำยหลังกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทคำดว่ำจะมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บริ ษัทในกลุม่ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในลักษณะที่เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ กำรสนับสนุนธุรกิจปกติ และ
กำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
1. รำยกำรซื ้อหรื อจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งหรื อบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ หรื อข้ อตกลงอื่นๆ จะมีลกั ษณะ
เดียวกับที่บริ ษัทจำหน่ำยให้ กบั คูค่ ้ ำรำยอื่น หรื อที่บริ ษัทได้ รับจำกผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น
2. รำยกำรให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำง บริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ซึ่งถือเป็ นธุรกิ จสนั บสนุนธุรกิ จปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รำคำค่ำบริ กำรและ
เงื่อนไขกำรค้ ำ หรื อข้ อตกลงอื่นๆ จะมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับผู้ประกอบกำรขนส่งรำยอื่น ทังนี
้ ้ รำคำค่ำบริ กำรจะ
กำหนดขึ ้นโดยคำนึงถึงต้ นทุนกำรให้ บริ กำรและกำไรในอัตรำที่เหมำะสม
3. รำยกำรให้ บริ กำรและ/หรื อรับบริ กำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ ถือเป็ นกำรทำรำยกำรประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ รำคำค่ำบริ กำร
และเงื่อนไขกำรค้ ำ หรื อข้ อตกลงอื่นๆ จะมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับที่ได้ รับหรื อชำระให้ แก่บุคคลภำยนอกแล้ วแต่
กรณี
4. รำยกำรเช่ำหรื อให้ เช่ำทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ซึ่งถือเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำจะคำนึงถึงต้ นทุนกำรได้ มำซึ่งทรัพย์สิน และ
ควำมเหมำะสมของรำคำเช่ำในท้ องตลำดเป็ นสำคัญ โดยจะมีกำรทำสัญญำเช่ำ และกำหนดเงื่อนไขให้ ชดั เจน
และเป็ นธรรมสำมำรถเทียบเคียงได้ กบั อุตสำหกรรม
5. รำยกำรกู้ยืมเงิ นและให้ ก้ ูยืมเงิ นระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรบริ หำรสภำพคล่อง
ภำยในกลุม่ บริ ษัท โดยคิดดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื ดังกล่ำวโดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่กลุม่ บริ ษัท PTG กู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน
6. รำยกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยโดยกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท
ไม่มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรค ้ำประกันดังกล่ำว และสถำบันกำรเงินดังกล่ำวได้ แจ้ งในเบื ้องต้ นว่ำจะพิจำรณำปลดกำรค ้ำ
ประกันของกรรมกำร เมื่อบริ ษัทได้ เข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
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