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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

ในปี 2564 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ของเรา โดยบริษัท
ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าระดมทุนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก โดยการเข้าจดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนัก
ลงทุนและเพิ่มความหลากหลายของตลาดหลักทรัพย์ต่อไปในอนาคต ปี 2564 เป็นปีท่ีเต็มไปด้วยความท้าทายท่ามกลางวิกฤต
โควิด-19 ในหลายภาคส่วนงานได้มีการปรับรูปแบบในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากท่ีบ้าน (Work Form Home) 
การเว้นระยะห่าง ส่งผลใหป้ระชาชนส่วนใหญ่งดการเดินทางออกจากบ้าน เกิดรูปแบบในการดำเนินชีวิตทีเ่ปลี่ยนไป 

อย่างไรก็ตามในทุกสภาวการณ์บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้ การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงดำเนินการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับต่างๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ตามหลักปฏิบัติ CG Code พ.ศ.2560 และนำมาปรับใช้
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน รวมถึงภารกิจด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 
(Compliance) ซึ ่งรวมเป็น GRC (Governance, Risk and Compliance) ให้สอดประสานกันเพื่อให้บริษัทเป็นบริษัทที่มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถดำเนินธุรกิจแบบอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและ
ซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตในระยะยาวต่อไป 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

ศาตราจารย์ ดร.พรชัย  ชุนหจินดา 
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ  
 
อาย ุ 58 ปี 

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
วาระที่ 1 : วันท่ี 29 เมษายน 2562  

 (วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
วาระที่ 2 : วันท่ี 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ) 

 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก สาขา การเงิน, Florida 
International University 
ปริญญาโท สาขา การเงิน, Florida 
International University 
ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่
36/2003 
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่
4/2005 
The Role of Chairman (RCM) รุ่นที ่
27/2012 
หลักสตูร Role of Nomination and 
Compensation Committee (NCC) รุ่นที ่
12/2011 

ประวัติการอบรมอื่นๆ 
หลักสตูร พัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที ่11/2010 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ค็อปเปอร์ไวด์ จำกัด ตำแหน่ง 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) 
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมกาตรวจสอบ 

 

องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตำแหนง่ศาตราจารย์ 
ราชบัณฑติยสภา ตำแหน่งภาคีสมาชิกราชบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหนง่ 
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
บริษัท มูฟฟาสต์ จำกดั ตำแหน่งประธาน
กรรมการ/กรรมการอิสระ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตำแหน่งกรรมการ 

 
 

 

คณะกรรมการ 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่งศาตราจารย์ 
(สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ภาคีสมาชิกราช
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจราชบัณฑิตย
สภา 
ปี 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ปี 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั บางกอก
โพสต์ จำกดั (มหาชน) 
ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ค็อป
เปอร์ไวด์ จำกัด 
ปี 2564- ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทปี ไทย
ปี 2564 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ประธาน
กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท มูฟฟาสต์ 
จำกัด 
ปี 2560-2564 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์
ตี้ จำกัด (มหาชน) 

 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  : ไม่มี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปี 2557-2560 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ปี 2557-2560 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 
บริษัท ผลธัญญะ จำกดั (มหาชน)  
ปี 2558-2560 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ บริษัท บรหิารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2554-2562 ตำแหน่ง คณะอนุวุฒยาจารย์ 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร์  
ปี 2557-2562 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ  
ปี 2557-2564 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงาน
กิจการ สานักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ชัยยุทธ์  ผดุงศักดิ์สวัสดิ ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  
 
อาย ุ 42 ปี 
 
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

วาระที่ 1 : วันท่ี 29 เมษายน 2562  
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
วาระที่ 2 : วันท่ี 25 มีนาคม 2564 (ต่อวาระ) 

 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Florida 
International University 
ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Florida 
International University 
ปริญญาตรี สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 

 
 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 
พ.ศ 2560 รุ่นที่ 142/2017 

 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตำแหนง่หัวหน้า
ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชแีละตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา
การเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2555-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภาควิชาการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2561- 2563 ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้
2560 – 2561 ตำแหน่งประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริษัท บจก. สยามนุวัตร  
2556 – 2560 ตำแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริษัท บจก.ออสสิรสิ 
ฟิวเจอรส ์

 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  : ไม่มี 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.จิตรพงศ์  กว้างสุขสถิตย ์
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  
 
อาย ุ 72 ปี 
 
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

วาระที่ 1 : วันท่ี 29 เมษายน 2562  
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 

 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยั Lamar University 
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยั Lamar University 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
42/2547 
 

 
Finance for Non-Finance Director 
(FND) รุ่นที่ 9/2547 
Role of the Compensation Committee 
(RCC) รุ่นที่ 10/2553 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) 

 

ประวัติการอบรมอื่นๆ  
Standard Executive Program, Stanford 
University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
หลักสตูรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ.4212) รุ่นท่ี 12      

              

ตำแหน่งปัจจุบัน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) ตำแหน่งกรรมการอิสระ 

 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2558- ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 -ไม่มี- 
 
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 
2557 – 2562 ตำแหน่ง กรรมการ/ประธาน
(สำรอง) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บริษัทซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด 

 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  : ไม่มี 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทัศนุ  ชุติกานนท ์
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, 
กรรมการบริหารความเสีย่ง  
 
อาย ุ 40 ปี 
 
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

วาระที่ 1 : วันท่ี 29 เมษายน 2562  
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
วาระที่ 2 : วันท่ี 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ) 

 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท สาขากฎหมายภาษี มหาวิทยาลัย  
Queen Mary, University of London
ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 

 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 154/2018 
 

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท ที แอนด์ ซี แอสโซซิเอท จำกัด 
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท เคนเนดี้ (ประเทศไทย) จำกัด 
ตำแหน่ง Senior Associate 

 
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ปี 2561–ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด  
2560–ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ที แอนด์ ซี แอสโซซิเอท จำกัด  
ปี 2560–ปัจจุบัน ตำแหน่ง Special Counsel 
บริษัท เคนเนดี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
ปี 2560–2562 ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท มาสเตอร์พีซ ครเีอทีฟ ซาลอน จำกัด  
ปี 2559–2560 ตำแหน่ง Lawyer  
บริษัท เบเคอร์ แมคเคนซี จำกดั 

 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  : ไม่มี 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

นายยิ่งวัฒน์  ทรัพย์อำไพกุล 
กรรมการ 

อาย ุ 40 ปี 

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
วาระที่ 1 : วันท่ี 29 เมษายน 2562  
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
วาระที่ 2 : วันท่ี 25 มีนาคม 2564 (ต่อวาระ) 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Diploma, University of International 
Business and Economics 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่156/2018 

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่งกรรมการ 
บริษัท วรรธนาอินดสัเทรียล จำกดั  
ตำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ัดการ 

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี) 
ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
2550-ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท วรรธนาอินดสัเทรียล จำกดั 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวีรวัฒน์  บูรพพัฒนพงศ์ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีสาย
วางแผนองค์กร, กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, ประธาน
กรรมการบริหาร  
 
อาย ุ 38 ปี 
 
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

วาระที่ 1 : วันท่ี 29 เมษายน 2562  
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
วาระที่ 2 : วันท่ี 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ) 

 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 
ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 121/2015 

 
Director Certification Program (DCP) รุ่น
ที่ 217/2016 

 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

บริษัท โกรไวเดอร์ แคปปติอล จำกัด 
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกดั  
ตำแหน่งกรรมการ 
บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกดั  
ตำแหน่งกรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ โชคชัย จำกัด  
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกดั  
ตำแหน่งกรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกดั ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด 
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท สระบรุี พาวเวอร์ จำกดั ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท แกมม่าบีม จำกดั ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท โวลตม์ิล จำกดั ตำแหน่ง กรรมการบริษัท 
ทันแนลลิงค์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ 

 
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท โกรไวเดอร์ แคปปติอล จำกัด  
ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกดั  
ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกดั  
ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ โชคชัย จำกัด  
ปี 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกดั  
ปี 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกดั  
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

ปี 2552-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด  
ปี 2549-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด  
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด  
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท สระบรุี พาวเวอร์ จำกดั  
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท แกมม่าบีม จำกดั  
2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท โวลตม์ิล จำกดั  
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2548 - 2562 ตำแหน่ง กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอรต์ จำกัด 
ปี 2557 – 2562 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท 
แม็กซิม่า แมเนจเมนท์ จำกดั 

 
สัดส่วนการถือหุ้น : 1.93% 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  :  

บุตรของคุณทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์และคณุ
สุดาอร  บูรพพัฒนพงศ ์
พี่ชายคุณวีรพล บรูพพัฒนพงศ์และพี่ชายคุณ
วีรยา บูรพพัฒนพงศ์ 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวีรพล  บูรพพัฒนพงศ์ 
ประธานเจา้หน้าท่ีสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ,  
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
อาย ุ 32 ปี 
 
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

วาระที่ 1 : วันท่ี 29 เมษายน 2562  
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
วาระที่ 2 : วันท่ี 25 มีนาคม 2564 (ต่อวาระ) 

 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจการเงิน 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 122/2015 

 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี 
 

 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกดั  
ตำแหน่งกรรมการ 
บริษัท อัลบาทรอส อินเตอร์เทรด จำกัด 
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกดั  
ตำแหน่งกรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ โชคชัย จำกัด  
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกดั  
ตำแหน่งกรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกดั  
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด  
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด  
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด 
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท สระบรุี พาวเวอร์ จำกดั  
ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท แกมม่าบีม จำกดั ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท โวลตม์ิล จำกดั ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด ตำแหนง่ กรรมการ 

 
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกดั  
ปี 2558 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ 
บริษัท อัลบาทรอส อินเตอร์เทรด จำกัด  
ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทพรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด  
ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ โชคชัย จำกัด  
ปี 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกดั  
ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกดั  
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

ปี 2552-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด  
ปี 2549-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด  
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทพลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด  
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท สระบรุี พาวเวอร์ จำกดั  
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท แกมม่าบีม จำกดั 
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท โวลตม์ิล จำกดั  
ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด 
ปี 2548 - 2562 ตำแหน่ง กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอรต์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2557 – 2562 ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท แม็กซิม่า แมเนจเมนท์ จำกัด 
 

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.93% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   

บุตรของคุณทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ และคณุ
สุดาอรบรูพพัฒนพงศ ์ 
น้องชายคุณวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ และ
น้องชายคุณวีรยา บูรพพัฒนพงศ ์
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

นายเกรียงศักดิ์  เตียวศิริทรัพย์ 
ประธานเจา้หน้าท่ีสายปฏิบตัิการ,  กรรมการ, 
กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อาย ุ 58 ปี 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
วาระที่ 1 : วันท่ี 29 เมษายน 2562 
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 152/2018 

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-ไม่มี- 

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี) 
-ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.73% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  : ไม่มี 
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   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

และผลการด าเนินงาน 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมัน

เชื ้อเพลิงทางบกและสถานีบริการน้ำมันของครอบครัว

บูรพพัฒนพงศ์ กว่า 20 ปี ส่งผลให้คุณวีรวัฒน์ บูรพพัฒ

นพงศ์ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบห่วง

โซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมพลังงานให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการนำเสนอแนวคิดของการใช้

ทรัพยากรร่วมกันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ จึงได้

ก ่อต ั ้ งบร ิษ ัท พร ี เม ียร ์  แทงค ์ คอร ์ปอเรช ั ่น จำกัด 

(“บริษัท”)  ขึ้นเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2556 เพื่อให้บริการ

รับ เก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน

ภายใต ้ เคร ื ่องหมายการค ้าของบร ิษ ัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) (“ปตท.”) โดยก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งแรกที่

จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน 

 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเริ่มให้บริการใน
เดือนตุลาคม 2557 และต่อมาได้ก่อสร้างคลังแห่งที่สองที่
จังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้บริการแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งเริ่มให้บริการใน
เดือนกรกฎาคม 2562 โดยสำหรับคลังที่จังหวัดศรีสะเกษ
นี้ ทางบริษัทได้เพิ่มบริการการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ
อินไลน์ (Inline Fuel Blending) ในกระบวนการให้บริการ 
ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่สถานีบริการน้ำมัน
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันได้หลายรายและ
กลายเป็นผู้ให้บริการจ่ายน้ำมันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั ้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้สำรองน้ำมันและจ่ายน้ำมันให้แก่
สถานีบริการน้ำมันในพื ้นที ่ใกล้เคียง ซึ ่งเป็นการช่วย
อำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการขนส่งและ
การสำรองน้ำม ันของผ ู ้ประกอบการดังกล ่าวให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลังงานนั่นเอง
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 
 

 
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ใน
การดำเนินงาน 
1.1.1.1 วิสัยทัศน์ 
“เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบพลังงานของ
ประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า” 
 

1.1.1.2 พันธกิจ 
“เชื่อมโยงการส่งมอบพลังงานสู่ภูมิภาค ด้วยบริการที่ตอบ
โจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพสูง” 
 

1.1.1.3 เป้าหมาย 
เพิ ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยรองรับ

วิธีการโอนคลังที ่หลากหลายและเพิ ่มจำนวนสถานี

บริการที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัท 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ง

มอบพลังงานเพื่อให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงพลังงาน

อย่างเท่าเทียมกัน 

สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้และลดความเสี่ยงจาก

การพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง  

 

ทั ้งนี ้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนดและประกาศที ่เกี ่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่จะขยายใหม่จะต้องเป็นธุรกิจที ่ไม่

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่

บริษัทจะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า

การบริหารจัดการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที ่ดีที ่สุดของ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 

1.1.1.4 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน 
บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั ่นในการให้บริการเพื่อสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย  

โดยการสร้างความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. สร้างฐานการให้บริการในทำเลที ่เป็นเลิศ (Asset & 

Location excellence) 

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านทำเลที่ตั้งโดยการเลือกจุด
ที่ตั ้งสำคัญในการสร้างคลังที ่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งน้ำมันและยังเป็นจุด
ศูนย์รวมกลางในการกระจายน้ำมันในภูมิภาคตะวันออก 

 
เฉียงเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งด ้านความสะดวก
รวดเร็วของการขนส่งและการบริหารต้นทุนของลูกค้า  
 
1. สร้างการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ  

(Operational excell-ence) 

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการ โดยการ
บริหารกระบวนการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยภายในต้นทุน
การบริการที่มีประสิทธิภาพ  
 
2. สร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ  

(Service excellence) 

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการบริการ โดยการยึดมั่น
ความพอใจของล ูกค้าเป ็นหลักสำคัญในการประเมิน
ความสำเร็จของงาน บริษัทจะรับฟังความเห็นของลูกค้า
อย่างต่อเนื่องและนำคำแนะนำไปปรับปรุงสร้างบริการหรือ
กระบวนการใหม่ๆ ม ุ ่งเน ้นการพัฒนาอย่างต ่อเนื ่อง 
เพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต 
 

3. สร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยทีี่เป็นเลิศ   

(Technological excellence) 

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการใช้เทคโนโลยี ด้วยการ
นำเทคโนโลยี อุปกรณ์ดิจิตอลและโปรแกรมการจัดการ
ทรัพยากรภายในคลังแบบอัตโนมัติและแอปพลิเคชันตา่งๆ 
ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจัดการต้นทุน  
 

4. สร้างทีมงานท่ีเป็นเลิศ (People excellence) 

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านทีมงาน โดยการสร้าง

รากฐานทีมบริหารและทีมปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วย

บุคลากรที ่ม ีความรู ้ ความสามารถ ความชำนาญและ

ประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ โดยจะปลูกฝังบุคลากรให้

ยึดถือค่านิยมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกันและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
ปี 2556 

เดือนมกราคม 
จดทะเบียนก่อตั ้งบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน 

จำกัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  
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จำนวนหุ้นรวม 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 

บาทเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคลังน้ำมันเชื้อเพลิง โดย

ให้บริการ รับ เก็บ จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป 

 

เดือนพฤษภาคม 
บริษัทมีการเปลี ่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที ่ตราไว้จากหุ ้นละ 

1,000 บาทเป็นหุ ้นละ 10 บาท โดยมีจำนวนหุ ้นรวมที่ 

10,000,000 หุ้น โดยคงทุนจดทะเบียนไว้ที่ 100 ล้านบาท 

 

ปี 2557 
เดือนสิงหาคม 
ก่อสร้างคลังน้ำมันที่จังหวัดขอนแก่นแล้วเสร็จโดยมีช่องรับ

น้ำมัน (Unloading Bay) 6 ช่อง ช่องจ่ายน้ำมัน (Loading 

Bay) 6 ช่อง 

 

เดือนกันยายน 
บริษัทได้ลงนามสัญญาให้บริการรับ เก็บ จ่ายน้ำมันกับ 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ต่อมาเปลี่ยนคู่สัญญาเป็น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)) 

 

เดือนตุลาคม 
เริ่มต้นการจ่ายน้ำมันครั้งแรกท่ีคลังน้ำมันขอนแก่น 

 

ปี 2558 

เดือนตุลาคม 
บริษัทลงทุนขยายกำลังการรับน้ำมันเพิ ่มอีก 2 ช่องรับ 

(Unloading Bay) โดยการเพิ่ม unloading pump สำหรับ

น้ำมันดีเซลและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 บริษัทลงทุนขยาย

กำลังการจ่ายน้ำมัน (Loading Bay) เพิ่มอีก 2 ช่องจ่าย 

โดยมีงวงจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 

แก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 

 

ปี 2559 
เดือนธันวาคม 
เริ่มต้นก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งที่สองของบริษัทที่ อ.กันทรา

รมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นคลังน้ำมันที ่ใช้ระบบการผสม

น้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ (In-Line Blending) สามารถ

ให้บริการผสมน้ำเชื้อเพลิงตามสูตรของลูกค้าได้   

 

 
ปี 2561 

เดือนกันยายน 
ผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้น จำนวน 23 ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 23 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทให้แก่บริษัท ซีโฟร์ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทาพาโก้ 
จำกัด (มหาชน) ที่ราคา 52.00 บาทต่อหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท (หรือเท่ากับราคา 5,200.00 บาทต่อหุ้น ที่
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจาก
ผู้ประเมินราคาอิสระ 
 

ปี 2562 
เดือนกุมภาพันธ์ 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 , ISO 
14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 สำหรับกิจกรรม 
รับ เก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยประกอบไปด้วย
น้ำมันชนิด ดีเซล, แก๊สโซฮอล์และแก๊สโซลีน 
 
เดือนมีนาคม 
บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50 ล้านบาท จากทุน

จดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

1,000 บาท 

 

เดือนเมษายน 
บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 55 ล้านบาท จากทุนจด

ทะเบียน 150 ล้านบาท เป็น 205 ล้านบาท  โดยการออก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 

บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป

เป็นครั้งแรก บริษัทแก้ไขมูลที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จาก

เดิมมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ทำให ้ห ุ ้นสาม ัญของบร ิษ ัทเปล ี ่ยนแปลงจากจำนวน 

205,000 หุ้น เป็นจำนวน 410,000,000 หุ้น ซึ่งทำให้หุ้น

สามัญที่จะเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรกเปลี่ยน

จากจำนวน 55,000 หุ้น เป็น 110,000,000 หุ้น บริษัทได้

ลงนามสัญญาให้บริการ ร ับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน

เชื้อเพลิงกับ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก สำหรับ

คลังน้ำมันศรีสะเกษ 
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เดือนมิถุนายน 
ก่อสร้างคลังน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วเสร็จโดยมีช่องรับ

น้ำมัน (Unloading Bay) 6 ช่อง ช่องจ่ายน้ำมัน (Loading 

Bay) 4 ช่อง 

 

เดือนกรกฎาคม 
เริ่มเปิดบริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันที่คลังน้ำมันศรี

สะเกษ 

 

ปี 2564 
เดือนเมษายน 
ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติ

แผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ โดยมีมติดังนี้ 

 

 

 

1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 

110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้ งแรก (Initial Public 

Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของทุนชำระ

แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO  

2) อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 
เดือนสิงหาคม 
บร ิษ ัทได ้ย ื ่นแบบแสดงรายการข้อม ูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวน (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)  
 
1.1.3 การใช้เงินระดมทุน 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเป็น

ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
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1.1.4 ชื่อสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์  โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวน
และชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

ชื่อบริษัท บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เชื้อเพลิง 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ ่
เลขท่ี 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ช้ัน15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

คลังน้ำมันขอนแก่น เลขท่ี 111 หมู่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  40310 

คลังน้ำมันศรีสะเกษ เลขท่ี 111 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  33130 

เลขทะเบียนบริษัท 0107562000165 

โทรศัพท์ 02 – 318 – 4013 

โทรสาร 02 – 318 - 4014 

เว็ปไซต์ www.premiertankcorp.com 

อีเมล 
นักลงทุนสัมพันธ์  : investor_relation@premiertankcorp.com 
เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com  

ทุนจดทะเบียน 205,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ทุนชำระแล้ว 
150,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
(ณ 31 ธันวาคม 2564) 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลัง
น้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2542  (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ให้สามารถประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ 
เก็บ ผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงโดยลักษณะ
การให้บริการของบริษัท ประกอบด้วย 
1. บริการรับ เก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื ้อเพลิง
สำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล โดยมีการให้บริการที่
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) 
และคลังน้ำมันเชื้อพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะ
เกษ”) 
 

 

 

 

2. บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามแบบสูตรเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ 
โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเช้ือพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ 
ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
รวม 2 ฉบับ ซึ ่ง ณ สิ้นสุด 31 กันยายน 2564 บริษัทมี
ลูกค้าเพียงรายเดียวได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า
ปลีก จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยคิดค่าบริการตาม
ปริมาณการจ่ายน้ำมันและปริมาณการผสมน้ำมัน อย่างไร
ก็ดีสัญญาให้บริการของบริษัทฉบับหนึ ่งมีเนื ้อหาของ
ข้อตกลงที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ดังนั้น 
บริษัทจึงนำเสนอจากรายได้บริการและได้จำแนกข้อมูลแต่
ละส ่วนงานตามประเภทของรายได ้เพ ื ่อปฏิบ ัต ิตาม
มาตรฐานดังกล่าว เป็น (1) รายได้ค่าเช่า และ (2) รายได้
ค่าบริการ โดยรับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่
ให้บริการ ซึ่งพิจารณาการลงทุนบวกด้วยผลตอบแทนที่
คาดหวัง ไว้ในหมายเหตุประกอบงานการเงิน   

หมายเหตุ : 
1) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงมีเฉพาะที่คลังศรีสะเกษ ซ่ึงเร่ิมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2562

 

โครงสร้างรายได้ 
2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้เช่า 31.32 18.97 31.32 17.67 31.32 12.34 31.32 14.10 

2. รายได้จากการให้บริการรับ เก็บ 
ผสมและจ่ายน้ำมัน 1) 

130.65 79.13 145.52 82.12 222.07 87.51 189.83 85.43 

3.  รายได้อื่น 2) 3.14 1.90 0.37 0.21 0.39 0.15 1.05 0.47 

รวมรายได้ 165.11 100.00 177.21 100.00 253.78 100.00 187.40 100.00 

19



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลัง
น้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2542  (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ให้สามารถประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ 
เก็บ ผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงโดยลักษณะ
การให้บริการของบริษัท ประกอบด้วย 

ก) บริการรับ เก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื ้อเพลิง
สำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล โดยมีการให้บริการที่
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) 
และคลังน้ำมันเชื้อพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะ
เกษ”) 

ข) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตรเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ 
โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเช้ือพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ทั ้งนี ้ บริษัทมีรายได้จากคลังขอนแก่นคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 65-70 ของรายได้จากการให้บริการรับ 
เก็บ จ่ายและผสมน้ำมันเชื้อเพลิงรวมของบริษัทในปี พ.ศ 
2563 และปี พ.ศ 2564  
 
ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
รวม 2 ฉบับ ซึ่งสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกค้า
เพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 
จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยคิดค่าบริการตามปริมาณ
การจ่ายน้ำมันและปริมาณการผสมน้ำมัน อย่างไรก็ดี 
สัญญาให้บริการของบริษัทฉบับหนึ่งมีเนื้อหาของข้อตกลง
ที ่เข้าเงื ่อนไขสัญญาเช่าดำเนินงาน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื ่องสัญญาเช่า ดังนั้น 
บริษัทจึงนำเสนอจากรายได้บริการและได้จำแนกข้อมูลแต่
ละส ่วนงานตามประเภทของรายได ้เพ ื ่อปฏิบ ัต ิตาม
มาตรฐานดังกล่าวเป็น (1) รายได้ค่าเช่าและ (2) รายได้
ค่าบริการ โดยรับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่
ให้บริการ ซึ่งพิจารณาการลงทุนบวกด้วยผลตอบแทนที่
คาดหวัง ไว้ในหมายเหตุประกอบงานการเงิน   

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1) การขนส่งน้ำมันแบบโอนคลัง ได้แก่ การขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมัน ไปสู่คลังน้ำมัน โดยจะอยูภ่ายใต้การบริหารจัดการของผู้ค้า
น้ำมัน 
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การให้บริการของบริษัทอยู่ภายใต้การนำเสนอแนวคิดของ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้แก่ผู ้ค้าน้ำมันรายใหญ่ใน
ประเทศ เพื ่อให้บริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน (“สถานีบริการ”) โดย
บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้สำรองน้ำมันและจ่ายน้ำมันให้แก่
สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมัน
สามารถลดการลงทุนในการสร้างคลังน้ำมันของตัวเอง 
และเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกใน
การขนส่งรวมถึงการสำรองน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน 
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อุปทาน
พลังงานของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ลักษณะการให้บริการของบริษัทมีดังน้ี 
  
(1) บริการรับ เก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป 
เนื ่องจากต้นทางของห่วงโซ่อุปทานของน้ำมันนั ้น จะ
เร ิ ่มต้นจากโรงกลั ่นน้ำมันซึ ่งส ่วนใหญ่อยู ่ในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยผู้ค้าน้ำมันจะต้องซื้อน้ำมนั
จากโรงกลั่นและหาวิธีการกระจายน้ำมันของตนให้แก่
ลูกค้าท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นการมีคลัง
น้ำมันตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันและช่วยลดภาระในการ
สำรองน้ำมันของสถานีบริการด้วยการมารับน้ำมันจากคลัง
ของบริษัทแทน 
 
ทั้งนี ้ เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นจุดกระจาย
น้ำมันที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของทั้งผู้ค้า
น้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน บริษัทได้ศึกษาเส้นทางการ
ขนส่งน้ำมันและปริมาณความต้องการน้ำมันในแต่ละพื้นที่
ก่อนจะกำหนดบริเวณที ่เหมาะสมในการตั้งคลังน้ำมัน
เพื่อให้บริการรับ เก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปแก่
ผู้ค้าน้ำมัน และได้จัดเตรียมระบบการทำงานเพื่อให้ลูกค้า
เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ โดยบริษัทได้นำระบบบริหารคลังแบบอัตโนมตัิ 
(Terminal Automation System : TAS) มาใช้ในการ
ควบคุมการรับและจ่ายน้ำมันให้ถูกประเภทในปริมาณที่
ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรับหรือจ่าย
น้ำมันผิดประเภท สำหรับการเก็บรักษาน้ำมันเชื ้อเพลิ ง
ของลูกค้าในคลังน้ำมันของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของระบบวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging : ATG) ซึ่งทำให ้
 
 

 
บริษัทสามารถวัดระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันได้ตามการ
เปลี ่ยนแปลงจริง (Real time) และสามารถสั ่งระบบ
ดังกล่าวให้จัดเก็บข้อมูลสถิติสำคัญของการเคลื่อนไหวของ
ปริมาณน้ำมันท่ีไหลเวียนเข้า-ออกจากถังเก็บน้ำมันได้  
 
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดพนักงานให้คอยสังเกตการณ์
การรับ-จ่ายน้ำมันและระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันใน
ห้องควบคุม (CCR: Command Center Room) เพื่อเฝ้า
ต ิดตามสถานการณ์ทำงานภายในคลัง โดยพนักงาน
ดังกล่าวจะคอยดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบ
ต่างๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องและยังมีหน้าที่ดูแลด้านความ
ปลอดภัยโดยบริษ ัทได้วางระบบระบบดับเพลิงด้วย
สารเคมีและน้ำโดยรอบบริเวณคลัง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่
อยู่ในพื้นที่ของบริษัทมั่นใจได้ว่าจะได้รับการให้บริการที่
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการคลังน้ำมัน
ของบริษัท 
 
สำหรับการให้บริการในแต่ละวันนั้น บริษัทจะต้องคำนวณ
ปริมาณน้ำมันที่สามารถรับจากรถบรรทุกน้ำมันเข้าเก็บ
รักษาที่คลังและคำนวณปริมาณน้ำมันที่สามารถจ่ายออก
ให้แก่รถบรรทุกน้ำมัน เพื่อวางแผนปฏิบัติการเรียกรับ
น้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันให้เพียงพอ เตรียมพร้อมให้สถานี
บริการน้ำมันสามารถเลือกรับน้ำมันจากคลังของบริษัท 
และทำรายงานสรุปผลการรับ-จ่าย รวมถึงรายงานปริมาณ
น้ำมันท่ีมีอยู่ในคลังของบริษัทเพ่ือแจ้งต่อลูกค้าและต้องทำ
การตรวจว ัดค ุณภาพน้ำม ันก ่อนร ับเข ้าคล ัง รวมถึง
ตรวจสอบปริมาณและคุณสมบัติของน้ำมันที่อยู่ในคลัง
อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั ่นใจว่าน้ำมันที่จะจ่ายออกไปมี
คุณสมบัติเหมือนดังตอนที่รับเข้ามา นอกจากนี้เพื ่อให้
น้ำมันมีการสูญเสียน้อยท่ีสุดและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทจึงได้นำระบบป้องกันการระเหยของน้ำมันเช้ือเพลิง
โดยใช้ระบบหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof)  
เพื่อช่วยลดอัตราการระเหยของไอน้ำมันเชื้อเพลิงออกสู่
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ ในขั้นตอนการรับและจ่ายน้ำมัน
นั ้น บริษัทยังได้กำหนดขั ้นตอนการทำงานเพื ่อช ่วย
ตรวจสอบคุณภาพรถและความพร้อมของคนขับรถบรรทุก
น ้ำม ันเพ ื ่อช ่วยให้ร ักษาความปลอดภัยและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ของลูกค้า 
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ปัจจุบันบริษัทมีคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการรับ เก็บ 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป 2 แห่ง ได้แก่คลังน้ำมัน
เชื ้อเพลิงที ่จังหวัดขอนแก่นและคลังน้ำมันเชื ้อเพลิงที่
จังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่ของคลังแต่
ละแห่งไว้อย่างเพียงพอที่จะสามารถให้บริการได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพื้นที่คลังแต่ละแห่งจะ
ประกอบด้วยลานจอดรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับรถที่จะ
มาส่งและรับน้ำมัน, ช่องรับและจ่ายน้ำมันซึ่งจะควบคุม
ด ้วยระบบการจ ่ายน ้ำม ันแบบอัตโนม ัต ิ  ( Terminal 
Automation System : TAS), ถังเก็บน้ำมันซึ่งจะมีการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและอาคาร
สำนักงานซึ ่งเป ็นทั ้งสำนักงานและศูนย์ควบคุมการ
ปฏิบัติการของระบบต่างๆ ภายในคลัง โดยรายละเอียด
ของคลังน้ำมันท้ัง 2 แห่งมีดังนี ้
 
(1.1) คลังน้ำมันเชื ้อเพลิงที ่จ ังหวัดขอนแก่น (“คลัง
ขอนแก่น”) ตั้งอยู่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีขนาด 

 
พื ้นที ่คลังประมาณ 37 ไร่ เริ ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ 
2557 เพื ่อมุ ่งเน้นให้บริการกับกลุ ่มลูกค้าในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นหลัก ปัจจ ุบันคลัง
ขอนแก่นมีถังเก็บน้ำมันเพื ่อให้บริการจำนวน 10 ถัง 
ปริมาตรรวมประมาณ 9.0 ล้านลิตร (อ้างอิงตาม spec ถัง
ในใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน) สามารถรองรับ
การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทตามความ
ต้องการที่มีในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, 
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95, น้ำมันแก๊ส
โซฮอล์ E20, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 และน้ำมันดีเซล B10 
ในบริเวณคลังขอนแก่นนั้น มีช่องรับน้ำมันจำนวน 8 ช่อง 
และช่องจ ่ายน้ำม ันจำนวน 8 ช่อง ม ีงวดจ่ายน้ำมัน 
(Loading Arm) จำนวน 19 งวงจ่าย คลังมีความสามารถ
ในการรับและจ่ายน้ำมันไดสู้งสุดประมาณปีละ 1,400 ล้าน
ลิตร และ 1,400 ล้านลิตรตามลำดับหรือคิดเป็นการจ่าย
น้ำมันให้แก่รถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 296 คัน/วัน 
สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตรใหบ้ริการลูกคา้

ภาพคลังน้ำมันขอนแก่น 

 
(1.2) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะ
เกษ”) ตั ้งอยู ่บนถนนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี อำเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่คลังประมาณ 
74 ไร ่ เร ิ ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ 2562 เพื ่อมุ ่งเน้น
ให ้บร ิการกับกลุ ่มล ูกค ้าหล ักค ือจ ังหวัดใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปัจจุบันคลังศรีสะเกษมีถัง
เก็บน้ำมัน 10 ถัง ปริมาตรรวมประมาณ 9.70 ล้านลิตร 
(อ้างอิงตาม spec ถังในใบอนุญาตประกอบกิจการคลัง
น้ำมัน) สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป 
น้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานและน้ำมันชีวภาพได้หลากหลาย
ประเภทเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซลพื้นฐาน, น้ำมัน 
 

 

 
เบนซินพื้นฐาน, เอทานอล, น้ำมันไบโอดีเซล (B100) และ
น้ำมันดีเซลชนิดพรีเมี่ยม  
 
ในบริเวณคลังศรีสะเกษนั้นมีช่องรับน้ำมันจำนวน 6 ช่อง 
และช่องจ ่ายน้ำม ันจำนวน 4 ช่อง ม ีงวงจ ่ายน้ำมัน 
(Loading Arm) จำนวน 12 งวงจ่าย ซึ่งสามารถรับและ
จ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 830 ล้านลิตรและ 770 
ล้านลิตร ตามลำดับหรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่
รถบรรทุกน้ำมันประมาณ 152 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุก
น้ำมันขนาด 16,000 ลิตร 
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(2) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิง 
เนื ่องจากน้ำมันเชื ้อเพลิงของผู ้ค้าน้ำมันแต่ละรายมี
ส่วนผสมของน้ำมันท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถเก็บ 
น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเดียวกันของลูกค้าแต่ละรายในถัง 
 
 
 
 
 
 
 
เก็บน้ำมันเดียวกันได้ การให้บริการลูกค้ามากกว่า 1 ราย 
จะต้องทำการสร้างถังน้ำมันเพิ่มตามจำนวนลูกค้าและชนดิ
ของน้ำมันที่ลูกค้าใช้บริการ ซึ่งทำให้ต้องมีการลงทุนสร้าง
ถังน้ำมันเพิ ่มและใช้พื ้นที ่เพิ ่มขึ ้น บริษัทจึงขยายการ
ประกอบธุรกิจด้วยการให้บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิง โดย
ปัจจุบันวิธีการผสมน้ำมันเช้ือเพลิงมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่   
1) กระบวนการผสมน้ำมันเชื ้อเพลิงในถังผสม (Batch 
Blending) ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน, 

น้ำมันชีวภาพและสารเติมแต่งเข้ามารวมกันในถังผสมและ
ทำการผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเก็บรักษาไว้เพื่อรอ
การจ่ายต่อไป  
2) กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline l Blending) ซึ่ง 
นำวัตถุดิบน้ำมันเชื ้อเพลิงพื้นฐาน, น้ำมันชีวภาพและ
สารเติมแต่งมาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันผ่านท่อจ่ายที่มี 
 
เกลียวผสมในท่อ (Static Mixer) แล้วอาศัยการไหลผ่าน 
เกลียวในท่อเพื่อผสมน้ำมันและจ่ายน้ำมันได้ทันที โดยข้อ 
 
ได้ดีของกระบวนการผสมน้ำมันเช้ือเพลิงแบบอินไลน์คือ 
 
ระบบสามารถผสมและจ่ายน้ำมันได้ตามปริมาณที่ลูกค้า
ต้องการให้จ่ายจึงไม่จำเป็นต้องมีถังผสมและไม่ต้องมีการ 
สต๊อกน้ำมันในถังผสม นอกจากน้ีการผสมแล้วจ่ายได้ทันที
ช่วยทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการน้อยกว่าการผสมน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังผสมและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยน
สูตรการจ่ายน้ำมันเพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ประเภทผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายน้ำมันของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
 

กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline Blending) 
อธิบายตามแผนภาพดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ บริษัทเลือกใช้กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline 
Blending) ในการให้บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตร
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทได้สร้าง
ถังสำหรับเก็บส่วนผสมหลักเพียง 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมัน
เบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1, น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2, 
น้ำมันดีเซลพื้นฐาน, เอทานอลและไบโอดีเซลแต่สามารถ 
นำส่วนผสมหลักดังกล่าวมาผสมกับสารเติมตามสูตรที่
ลูกค้ากำหนดเพื่อจ่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปได้ไม่ต่ำ 
กว่า 8 ประเภท อาทิ น้ำมันแก๊สโซออล์ 91, น้ำมันแก๊ส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โซฮอล์ 95, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
น้ำมันดีเซล B5, น้ำมันดีเซล B7, น้ำมันดีเซล B10 และ
น้ำมันดีเซล B20 เป็นต้น ดังนั ้นระบบการผสมน้ำมัน
เชื้อเพลิงแบบอินไลน์ท่ีบริษัทเลือกใช้นี้ นอกจากจะช่วยลด
ภาระการสร้างถังน้ำมันจำนวนมากแล้วยังมีความยืดหยุ่น
ต่อการปรับสูตรน้ำมันซึ ่งทำให้สามารถจ่ายน้ำมันได้
หลากหลายประเภทมากขึ้นและยังคุ้มค่าสำหรับการจ่าย
น้ำมันที่มีปริมาณการใช้งานไม่มากพอที่จะลงทุนสร้างถัง
เก็บน้ำมันอีกด้วย

ภาพคลังน้ำมันศรีสะเกษ 
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ตัวอย่าง ระบบท่อท่ีใช้ในการในการผสมจ่ายน้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 ที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทให้บริการผสมในปัจจุบนั  
1) กลุ ่มน้ำมันเบนซิน : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื ้อเพลิง
สำเร็จรูปที่เกิดจากการนำเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์
ที ่ผลิตจากพืชที ่ปลูกได้ในประเทศ เช่น อ้อยและมัน
สำปะหลัง เป็นต้น มาผสมในน้ำมันเบนซินและสารเติม
แต่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์เบนซิน โดยเอทา

นอลที ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมนั ้นเป็นเอทานอลที่มี
ความบริส ุทธิร ้อยละ 99.5 ส่วนสารเติมแต่งนั ้นเป็น
ส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มค่าออกเทนหรือเพิ่มความสามารถใน
การยับยั้งการกัดกร่อนหรือเป็นสารหล่อลื่นเครื ่องยนต์ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีบริการผสมน้ำมันเบนซิน 4 
ประเภท ดังนี้ 

 

  ประเภท สูตรการผสม 

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 
และน้ำมันแกส๊โซฮอล์ 95 

น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 90 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ10 และ
ผสมสารเตมิแต่ง 

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 
น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 80 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ 20 และ
ผสมสารเตมิแต่ง 

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 
น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 15 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ 85 และ
ผสมสารเตมิแต่ง 

   
2) กลุ ่มน้ำมันดีเซล : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื ้อเพลิง
สำเร็จรูปที่เกิดจากการนำน้ำมันดีเซลพื้นฐานผสมเข้ากับ
น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นน้ำมันธรรมชาติของพืช

หรือสัตว์ที่เอามาแยกไขมันออกเป็นเชื้อเพลิงทางชีวภาพ
จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย 
 
 

เกลียวผสมในท่อ (Static mixer) 

น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน

พื้นฐาน 
เอทานอล 

น้ำมันท่ีผสมแล้วออก

สู่งวงจ่ายน้ำมัน 
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ปัจจุบันบริษัทมีบริการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนตามมาตรฐาน ดังนี้ 

ทั้งนี้ ระบบการผสมของบริษัทมีความสามารถผสมน้ำมัน
ในกลุ่มไบโอดีเซลได้ในสัดส่วนอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ 
เช่น น้ำมันดีเซล B5 โดยส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมัน
ด ีเซลจะเปลี ่ยนแปลงไปตามประกาศของกระทรวง

พลังงานรวมทั ้งสามารถเพิ ่มสารเติมแต่งเพื ่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพของน้ำม ันตามสูตรของผ ู ้ค ้าน ้ำม ันได้
เช่นเดียวกันกับกลุ่มน้ำมันเบนซิน 

 
สรุปข้อมลูคลังน้ำมนัของบริษัท 

 

ที่ต้ัง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ที่ต้ัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ขนาดพ้ืนที่คลัง 37 ไร่ ขนาดพ้ืนที่คลัง 74 ไร่ 

บริการที่ให้ 
รับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เชื้อเพลิง 

บริการที่ให้ 
รับ เก็บ ผสมและจ่ายผลติภณัฑ์
น้ำมันเชื้อเพลิง 

จำนวนช่องรับน้ำมัน 8 ช่อง จำนวนช่องรับน้ำมัน 6 ช่อง 

จำนวนช่องจ่ายน้ำมนั 8 ช่อง จำนวนช่องจ่ายน้ำมนั 4 ช่อง 

จำนวนงวงจ่าย 19 จำนวนงวงจ่าย 12 

ผจำนวนถังเก็บน้ำมัน 10 ถัง จำนวนถังเกบ็น้ำมนั 10 ถัง 

ความจุคลัง 9.0 ล้านลิตร ความจุคลัง 9.70 ล้านลิตร 

ปริมาณรับน้ำมันสูงสุด 1,400 ล้านลิตรต่อปี ปริมาณรับน้ำมันสูงสุด 830 ล้านลิตรต่อปี 

ปริมาณจ่ายน้ำมันสูงสุด 1,400 ล้านลิตรต่อปี 
ปริมาณจ่ายน้ำมัน
สูงสุด 

770 ล้านลิตรต่อปี 

คิดเป็นรถบรรทุกน้ำมัน
ประมาณ 

รับ 119 คัน/วัน 
จ่าย 296 คัน/วัน 

คิดเป็นรถบรรทุกน้ำมัน
ประมาณ* 

รับ 66 คัน/วัน 
จ่าย 152 คัน/วัน 

ประเภท สูตรการผสม 

น้ำมันดีเซล B7 
น้ำมันดีเซลพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 93 ผสมนำ้มันไบโอดีเซลไม่เกนิร้อยละ 7 และ
ผสมสารเตมิแต่ง 

น้ำมันดีเซล B10 
น้ำมันดีเซลพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 90 ผสมนำ้มันไบโอดีเซลไม่เกนิร้อยละ 10 และ
ผสมสารเตมิแต่ง 

น้ำมันดีเซล B20 
น้ำมันดีเซลพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 80 ผสมนำ้มันไบโอดีเซลไม่เกนิร้อยละ 20 และ
ผสมสารเตมิแต่ง  

*หมายเหตุ :  
จำนวนรถบรรทุกขาจ่ายจะคิดจากรถบรรทุกน้ำมันขนาดเล็ก (16,000 ลิตร/คัน) ส่วนจำนวนรถบรรทุกขารับจะคิดจากรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 
(40,000 ลิตร/คัน)  
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ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการคลังน้ำมันดังที่กล่าวมาข้างต้น
แล้วนั้น บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของ
ภาครัฐซึ่งได้แก่  
1) นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื ่อเศรษฐกิจฐานรากที ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
โรงไฟฟ้าส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม
ศักยภาพเชื้อเพลิงและสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในพื้นที ่
 
2) นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ซึ ่งได้แก่ ขยะชุมชนโดยตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มี
เป้าหมายให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหมต่าม
นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐในช่วงปี 2561-2568 มี
กำลังผลิตไฟฟ้ารวม ณ สิ้นปี 2580 2,453 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้ ภาครัฐได้ทยอยประกาศรายละเอียดของโครงการ
ดังกล่าวในแต่ละโครงการตั้งแต่ช่วงปี 2562 ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการใดและไม่สามารถกำหนดได้
อย่างชัดเจนว่าจะสามารถชนะการประมูลหรือมีส่วนร่วม
ในการลงทุนในโครงการใด โดยหากบริษัทจะมีการลงทุน
หรือร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการที่ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซ ึ ่ งทร ัพย ์ส ินและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ตัวอย่างการผสมน้ำมัน 
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(2) การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) กลยุทธ์การแข่งขัน 
กลยุทธ์ในการแข่งขนัของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี ้
(1) การสร้างฐานการให้บริการในทำเลที ่ เป็นเลิศ 
(Asset & Location excellence) 

จากพื้นฐานการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
และรถขนส่งน้ำมันของผู้บริหาร ส่งผลให้ผู ้บริหารของ
บริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาย
โซ่อุปทานของผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทยเป็นอย่างดีและ
สามารถกำหนดที่ตั้งในการก่อสร้างคลังน้ำมันเพื่อเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันสู่สถาน
บริการและผู้ใช้งาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
ปริมาณความต้องการน้ำมันในแต่ละพื้นที่, ปริมาณการ
จ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันที่มีอยู่เดิม, ต้นทุนการขนส่งของ
ผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน, ความสะดวกในการ 
 

 
เข ้าถ ึงเพื ่อร ับ-จ ่ายน้ำมันและการเชื ่อมต่อหรือเพิ่ม
ทางเลือกในการบริหารบริหารจัดการสายโซ่อุปทานของ
ลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคลังน้ำมันแห่งแรก
ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นนั้น มี
เป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันให้แก่สถานีบริการ
น้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่
เขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ, หนองคาย, นครพนม, อุดรธานี, 
สกลนคร, หนองบัวลำภู ,เลย ,ขอนแก่น, กาฬสินธุ์ , 
ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม สำหรับคลังน้ำมันแห่งที่ 2 ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเป้าหมาย
หลักในการกระจายน้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ซึ ่งได้แก่เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, 
อ ุบลราชธาน ี ,  ร ้อยเอ ็ด, อำนาจเจร ิญ, ยโสธรและ
มุกดาหาร  
 
 

 
การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังน้ำมันที่ดีจะช่วยให้ผู้ค้ำน้ำมัน
สามารถกระจายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในสังกัด
ของตนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและช่วยให้สถานีบริการ
น้ำมันสามารถวางแผนการจัดการระดับสต็อกน้ำมัน
เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ ดังนั้น การมีทำเลที่ตั้งของคลังที่คำนึงถึง
ความสะดวกในการเข้าถึงของสถานีบริการจึงเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ช่วยจูงใจให้ผู้มีประกอบการสนใจเข้าร่วมเป็นสถานี
บริการน้ำมันในสังกัดของผู้ค้าน้ำมันแต่ละราย ซึ่งนับเป็น
การเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันดังกล่าว 
 
(2) การสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational 
excellence) 
บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการแก่ลูกค้าเป็น
อย่างยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ 

พ้ืนที่เป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันของคลังทั้ง 2 แห่ง 

คลังน้ำมันขอนแก่น : 11 

จังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

คลังน้ำมันศรีสะเกษ : 6 จังหวัด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 

27



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 

 
ได้มาตรฐาน มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด มีการกำหนด
นโยบายควบคุมกระบวนการรับ เก็บ ผสมและจ่ายที่มี
มาตรฐาน ทันสมัยและปลอดภัยโดยการออกแบบระบบ
รับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ช่วยป้องกันการรับน้ำมันผิดประเภท 
การเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื ้อเพลิงมาวิเคราะห์คุณสมบัติ
อย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบสถานะปริมาณของน้ำมัน
ด้วยเครื่องวัดระดับและระบบรับจ่ายแบบอัตโนมัติและ
บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณการสูญเสียจาก
การระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (Operational Loss) โดยบริษัทได้ติดตั ้งถัง
เก็บน้ำมันเชื ้อเพลิงระบบหลังคาลอย (IFR – Internal 
Floating Roof) สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเบนซินที่
สามารถช่วยลดและป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณสูญเสีย
น้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์การสูญเสียที่
ได้ตกลงไว้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับ
ด้านความปลอดภัย โดยมีการออกแบบและติดตั้งระบบ 

 
ดับเพลิงรอบๆ บริเวณคลังน้ำมันเชื ้อเพลิงและระบบ
ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่จุดรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมีการ
ติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงและถังโฟม (Alcohol Resistant - 
Aqueous Film Forming Foam AR-AFFF) ซึ่งจะทนต่อ
แอลกอฮอล์และสร้างชั้นฟิล์มที่ป้องกันก๊าซออกซิเจนที่
สามารถดับเพลิงที่ลุกจากน้ำมันไว้ใกล้กับบริเวณที่มีท่อ
ลำเลียงน้ำมันภายในคลังและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ตามจุดที ่อาจเกิดเหตุโจรกรรม ทุจร ิต เหตุเพลิงไหม้ 
รวมถึงระบบเสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
เกิดขึ ้น พร้อมทั้งจัดบุคลากรสำหรับสังเกตการณ์กล้อง
วงจรป ิด เพ ื ่อสร ้างความม ั ่นใจท ั ้ งผ ู ้ ใช ้บร ิการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้การรับรองมาตรฐานในการจัดการ
แ ล ะ ร ะบ บก า รท ำ ง า นท ี ่ ม ี ค ุ ณภ าพจาก อ งค ์ ก ร
มาตรฐานสากล (ISO : International Organization for 
Standardization) โดยมาตรฐานที่คลังน้ำมันขอนแก่น
ของบริษัทได้รับสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
(3) การสร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service 
excellence) 
การบริการนับเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจของ
บริษัท บริษัทยึดมั่นความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญใน
การประเมินความสำเร็จของงาน โดยบริษัทจะรับฟังความ
ต้องการและความเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำนำไป
ปรับปรุงการสร้างบริการหรือกระบวนการใหม่ๆ ที ่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีการนำความ
ต้องการของลูกค้ามาพัฒนาการให้บริการ เพื่อวางแผนการ
เติบโตร่วมกันกับผู้ค้าน้ำมันในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นจุด
กระจายสินค้าสู่ผู้ใช้งานปลายทาง โดยบริษัทมีการสำรวจ
ประเภทและปริมาณน้ำมันที่สถานีบริการต้องการ ซึง่จะได้ 
 

 
พบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปบางประเภทมีปริมาณการ
ใช้ไม่มาก เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดพรีเมี่ยมดีเซล เป็นต้น 
ทำให้ไม่คุ้มต่อการลงทุนสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ
รองรับ ดังนั ้นคลังน้ำมันศรีสะเกษจึงถูกออกแบบให้
สามารถผสมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการผสมที่ผู้ค้าน้ำมัน
กำหนดทำให้สามารถรองรับการจ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิ ง
ประเภทที่มีการใช้งานไม่มากได้และไม่จำเป็นต้องเก็บ
สำรองหรือวางแผนล่วงหน้าในการจ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิง
ชนิดดังกล่าว  
 
นอกจากนี้ยังสามารถผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้ผู้ค้าน้ำมันที่ต้องการสูตรน้ำมันท่ีต่างกันได้ โดย
หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนสูตรการผสมก็ 

มาตรฐาน รายละเอียด 

ISO 45001:2018 
มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ
พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

ISO 14001:2015 
มาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร แหล่งชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

ISO 9001:2015 
มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการ
ควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ  
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สามารถทำได้โดยรวดเร็วเนื ่องจากบริษัทใช้เทคโนโลยี
ระบบการผสมน้ำม ันเช ื ้อเพล ิงแบบอินไลน ์ ( Inline 
Blending System) ซึ ่งเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำให้
ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถทำ
การตลาดร่วมกันกับผู้ค้าน้ำมันในการประชาสัมพันธ์ให้
สถานีบริการต่างๆ มารับน้ำมันที่มีส่วนผสมของเช้ือเพลิง
ชีวภาพซึ่งได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซลได้ที ่คลังของ
บริษัท อันเป็นการส่งเสริมราคาผลผลิตภาคการเกษตร
และช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยคุณสมบัติน้ำมันที่เผา
ไหม้สมบูรณ์ 
 
นอกจากการให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า
แล้วนั้น บริษัทยังใส่ใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยบริษัทมี
การออกแบบขั้นตอนและการบริการรับและจ่ายน้ำมันซึ่ง
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการตาราง
คิวรถโอนคลังและการจ่ายน้ำมันเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ สร้างประสิทธิผล
ที่เพิ่มขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสมและได้จัดเตรียมจุดพักผ่อน
สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันของสถานีบริการ
น้ำมันเพื่อใช้พักผ่อนในขณะที่พนักงานขับรถกำลังรอคิว
การรับหรือจ่ายน้ำมัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใน
การมาใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัทอีกด้วย 

 
(4) การสร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที ่ เป็นเลิศ 
(Technological excellence) 
บริษัทใช้ระบบ TAS (Terminal Automation System) 
ซึ ่งเป็นระบบควบคุมการรับและจ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิง 
รวมถึงการตรวจสถานะการรับและจ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิง 
เช่น มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากช่องรับหรือจา่ย
ที่ตำแหน่งใดและรับหรือจ่ายไปแล้วด้วยปริมาณเท่าใด 
เป็นต้น จึงช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานและ
สามารถดูข้อมูล ณ ขณะใดๆ ของน้ำมันเชื้อเพลิงในคลัง
น้ำมันเช้ือเพลิงได้ทันที ระบบการรับและจ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงของบริษัทมีการใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวตน
พนักงานขับรถและบัตรแบบ RFID ประจำรถขนส่งน้ำมัน
เพื่อให้มั่นใจว่าจะรับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ถูกต้องเข้าถัง
น ้ำม ัน นอกจากนีบร ิษ ัทย ังม ีการต ิดต ั ้ งระบบ ATG 
(Automatic Tank Gauging) ซึ่งสามารถวัดระดับน้ำมัน
เชื ้อเพลิง อุณภูมิเฉลี ่ยของน้ำมันเชื ้อเพลิงและปริมาณ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ทำ
ให้สามารถสอบทานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บได้
ทันที บริษัทจึงสามารถบริหารทรัพยากรภายในคลังได้
อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 

 
(5) การสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ (People excellence) 
บุคลากรทั้งฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนการดำเนินการ
ของธ ุรก ิจล ้วนม ีความร ู ้ความชำนาญในส ่วนงานที่
รับผิดชอบ บริษัทมีนโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่
อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต นอกจากน้ีบริษัทมี
นโยบายการหมุนเวียนงานและหน้าที ่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้หลายตำแหน่งเพื่อเพิ่ม
ความสามารถของพนักงานและทำให้พนักงานทำงานแทน
กันได้ในยามจำเป็น 
 
บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังบุคลากรให้ยึดถือค่านิยมของ
องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานเป็นทีม การ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของทุกกระบวนการ
ทำงานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความ
ต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วยความใส่ใจในตัวลูกค้า ผู้ที่
เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
(ก) ลักษณะของลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายใหญ่ (ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณ
การค้าน้ำมันแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่
หนึ่งแสนเมตริกตันข้ึนไป ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมนั
เชื้อเพลิง พ.ศ 2543) หรือ “ลูกค้าทางตรง” ที่ใช้บริการ
คลังน้ำมันของบริษัทเพื่อเป็นจุดกระจายน้ำมันให้แก่ผู ้ใช้
น้ำมัน โดยผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายใหญ่โดยมากจะกลั่น
หรือเก็บน้ำมันที่โรงกลั่นในภาคตะวันออกหรือคลังน้ำมัน
ในภาคกลาง สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของผู้ค้าน้ำมันแต่
ละรายจะต้องเดินทางไปยังสถานที ่ด ังกล่าวหรือจุด
กระจายน้ำมันเพื่อรับน้ำมันมาจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการเดินทาง มีต้นทุนค่าขนส่งและมีความ
เสี ่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั ้น การมีจุดกระจาย
น้ำมันที่สะดวกแก่การรับน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันจึง
เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะเลือก
สังกัดของผู้ค้าน้ำมัน ทั้งนี้ การที่มีสถานีบริการน้ำมันใน
สังกัดเป็นจำนวนมากนั้น ย่อมเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน เนื ่องจากมีช่องทางในการ
จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงสร้าง
คลังน้ำมันเพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมัน
ให้แก่ผู้ค้าน้ำมันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้
ด้วยการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์คลังน้ำมันคุณภาพดี 
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และทันสมัย ตลอดจนการสร้างความมั่นใจเรื่องการเก็บ
รักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของลูกค้าด้วยกระบวนการที่รวดเร็ว
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าน้ำมันที่
จ่ายออกไปให้แก่ผู ้ใช้น้ำมันจะมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่
รับมา ทั้งนี้ การติดต่อลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวจะอยู่ภายใต้
การดูแลของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานข้ึน
ไป เนื่องจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศไทยนั้นมี
อยู ่เพียงน้อยราย โดยบริษัทจะติดต่อเพื ่อนำเสนอถึง
บริการและอัตราค่าบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการ
ให้บริการกับลูกค้าโดยตรง 

สถานีบริการน้ำมันหรือ “ลูกค้าทางอ้อม” ซึ่งมารับ
น้ำมันเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานต่างๆ โดยในสายโซ่
อุปทานพลังงานนั้น สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่จะเป็นผู้
เลือกจุดที่จะรับน้ำมันจากผู้ค้ามาตรา 7 ที่ตนสังกัด ดังนั้น 
บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในการให้บริการและการ
จัดเตรียมน้ำมันให้มีเพียงพอต่อการให้บริการอย ่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันมีความพึงพอใจใน
การเลือกเข้ามารับน้ำมันจากคลังของบริษัท โดยบริษัทมี
การกำหนดขั้นตอนการทำงานภายในคลังเพื่อให้สถานี
บริการน้ำมันได้รับบริการอย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว มีการ
กำหนดมาตรฐานการรับและจ่ายน้ำมันทำให้ผู ้ใช้น้ำมัน
เชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันที่รับและจ่ายถูกต้อง อีกทั้ งยังมี
การจัดเตรียมพื้นท่ีบริการพักผอ่นในระหว่างการรอ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีความพร้อมในการขับรถต่อไป ทั้งนี้การติดต่อ
ลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการน้ำมันนั้น จะอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โดย
พนักงานของบริษัทจะติดต่อเข้าพบสถานีบริการน้ำมัน
เป้าหมายเพื่อนำเสนอถึงคุณภาพการให้บริการของบริษัท 
เช่น ระบบการยืนยันตนด้วยบัตรข้อมูลและการจัดคิวจ่าย
น้ำมันที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก การจัดเตรียมจุดพักผ่อน
ให้แก่คนขับระหว่างรอจ่ายน้ำมัน การช่วยสอบทานความ
พร้อมของพนักงานข ับรถและสภาพความปลอดภัย
เบื ้องต้นของรถ และการสร้างความเชื ่อมั ่นว่าปริมาณ
น้ำมันที่บริษัทได้จ่ายให้จะเท่ากับปริมาณที่ผู้ใช้ได้สั่งจาก
ผู้ค้าน้ำมัน 
 
อัตราค่าบริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน บริษัทมีการ
กำหนดราคาตามสัญญาการให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
กับ บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโดยบริษัทคิดอัตรา
ค่าบริการจากปริมาณการจ่ายน้ำมันต่อเดือน (หน่วย : 
ลิตร/เดือน) คูณด้วยอัตราค่าบริการ (หน่วย: บาท/ลิตร) 
โดยอัตราค่าบริการจะมีการผันแปรตามจำนวนปริมาณ 
 

 
ยอดจ่ายน้ำมันต่อเดือน ทั้งนี้อัตราค่าบริการจะมีการปรับ
เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจากอัตราการเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไปของประเทศไทยย้อนหลังหนึ่งปีนับจากวันท่ี  
 
1 มกราคมของปีทำการปัจจุบัน โดยอัตราค่าบริการของ
คลังน้ำมันขอนแก่นจะมีการปรับอัตราค่าบริการลงในปีที่ 
8 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
 
ปัจจุบันบริษัทมีการทำสัญญาการใช้บริการคลังน้ำมันกับ
ลูกค้าดังกล่าวจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นสัญญา
ให้บริการคลังขอนแก่น มีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึง
ปี 2567 สามารถแจ้งยกเลิกได้เมื่อครบ 7 ปีโดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 1 ปี ส่วนฉบับที่สองเป็นสัญญาให้บริการคลังศรี
สะเกษ มีอายุ 3 ปี เริ ่มตั ้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2565 โดย
สามารถต่อสัญญาทุก 3 ปีจำนวน 2 รอบโดยหากไม่
ประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ 1. ไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจากลูกค้าหรือ 2. ให้บริการต่อด้วยเงื ่อนไขที่
แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อ
รายได้และผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญและหากบรษิทั
ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนก็อาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องของ
บริษัทในอนาคตได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3 
ปัจจัยเสี ่ยง ข้อ 3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าราย
ใหญ่)  
 
(ข) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 
ข้อมูลการจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย ปรากฏใน
หัวข้อ 1.2.2 (ข) “ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย” 
และหัวข้อ 3.1.1 “การจัดหาวัตถุดิบ” 
 
(ง) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมัน
ตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง 
พ.ศ 2542 (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3”) 
จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานให้สามารถ
ประกอบธุรกิจให้บริการคลังรับจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เชื้อเพลิงสำเร็จรูป ปัจจุบันบริษัทมีสัญญาเป็นผู้ให้บริการ
คลังรับ เก็บ จ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิงสำเร็จรูปให้กับบริษัท 
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยพื้นที่
ให้บริการในปัจจุบันคือเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
เป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื ้อเพลิง
ชนิดเบนซินและดีเซลเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยรอง 
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จากภาคกลางกับเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ประเทศ 
เพื่อนบ้านได้ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
ในการประกอบธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์โดยการทำงานร่วมกัน (Synergistic Strategic 
Alliance) กับทั้งลูกค้า คู่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจ
เดียวกัน โดยมีจุดมุ ่งหมายการทำธุรกิจให้เจริญเติบโต
ร่วมกันจากการแบ่งปันความรู้ความสามารถ การแบ่งและ
บริหารความเสี ่ยงต่อองค์กรและนวัตกรรมต่างๆ จาก
พันธมิตรของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในเช่ือมโยง
ระบบการขนส่งพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง
สุด  
 
ปัจจุบันคลังน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศไทย
นั้นมีอยู่ด้วยกันจำนวนทั้งหมด 52 คลัง โดยส่วนใหญ่แล้ว
นั้นจะมีการกระจุกตัวอยู่ในบริเวณภาคตะวันออก ภาค
กลางและบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานคร โดยใน
ภาคกลางมีจำนวน 22 คลัง ในบริเวณภาคเหนือมีจำนวน 
6 คลัง ภาคใต้ 11 คลัง ภาคตะวันออก 6 คลังและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คลัง ซึ่งได้แก่ คลัง PTC จังหวัด
ขอนแก่น, คลัง PTC จังหวัดศรีสะเกษ, คลัง ปตท. จังหวัด
อุบลราชธานี, คลัง พีทีจี เอนเนอยี จังหวัดขอนแก่น, คลัง
พีทีจี เอนเนอยี จังหวัดนครราชสีมา, คลังพีทีจี เอนเนอยี 
จังหวัดสุรินทร์และคลังเชลล์ จังหวัดขอนแก่น ดังนั้นคลังที่
นับเป็นคู่แข่งของบริษัทในการเป็นจุดรับน้ำมันทางเลือก
ให้แก่สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของปตท. จึงได้แก่ คลัง 
ปตท. จังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงปี 2564 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งที่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยคลังน้ำมันแห่งนี้จะรับ
น้ำมันจากระบบท่อขนส่งน้ำมันเป็นหลัก ทำให้คลังน้ำมัน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเป็น 8 แห่ง  
 
การมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งซึ่งเป็นคลังของระบบ
ขนส่งทางท่อนั้น นับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริการ
จัดการสายโซ่อุปทานของผู้ค้าน้ำมัน โดยสามารถเลือก
วิธีการขนส่งท้ังทางรถ ทางรถไฟและทางระบบท่อ ทำให้มี
ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีการมี
คลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งนั้น ส่งผลกระทบให้สถาน ี
 

 
บริการน้ำมันมีทางเลือกในการเลือกรับน้ำมันมากขึ้น จึง
อาจส่งผลกระทบให้บริษัทต้องสูญเสียลูกค้ากลุ่มที่เป็น
สถานีบริการน้ำมันบางส่วนไปโดยเฉพาะกลุ่มสถานีบริการ
ซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ใกล้กับคลังแห่งใหม่มากกว่า  
 
ทั้งนี้ บริษัทมีการแผนที่จะทำการตลาดเพื่อแสวงหาลูกค้า
เป็นเป็นกลุ่มสถานีบริการน้ำมันรายใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้
บริการรับน้ำมันจากคลังของบริษัทหรือเข้ามารับใน
ปริมาณที่น้อยเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียลูกคา้และ
สร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในอนาคต 
 
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
3.1 การจัดหาสินค้าและบริการ 
3.1.1 การจัดหาวัตถุดิบ 
(1) การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสม
สำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป 
เนื่องจากผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
และส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดย
บริษัทให้บริการในการรับน้ำมันเชื้อเพลิงมาเตรียมผสม
ตามสูตรและจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน ดังนั้นแล้วหากน้ำมัน
เชื ้อเพล ิงสำเร ็จร ูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมัน
สำเร็จรูปจึงไม่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท อย่างไรก็ดี 
บริษัทจะได้รับผลกระทบหากผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถจัดหา
น้ำมันสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูปมาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นเพื่อลด
ความเสี่ยงบริษัทมีการประสานงานกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อวาง
แผนการจัดส่งน้ำมันและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมัน
สำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการ  
 
(2) การจัดหาถังเก็บน้ำมันและอุปกรณ์เคร่ืองสูบรับและ
จ่ายน้ำมัน 
ส่วนประกอบหลักในประกอบธุรกิจคลงัน้ำมันเชื้อเพลิงมี 2 
ส่วน คือ 
(ก) ถังน้ำมันสำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องสูบรับ
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง : บริษัทมีการจัดจ้างก่อสร้างถัง
น้ำมันจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งในประเทศไทย 
และมีการจัดจ้างประกอบและติดตั้งเครื่องสูบรับและจ่าย
น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทรับ 
ออกแบบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแห่งหนึ ่งใน
ประเทศไทย  
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ระบบงานคลังน้ำมันอัตโนมัติ (Terminal 
Automation System : TAS) บริษัทมีการ
ว่าจ้างบริษัทรับออกแบบและให้คำปรึกษา
ทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มี
ความเชี่ยวชาญในระบบ TAS ในการติดตั้ง
และวางระบบงานดังกล่าว 

 
ในการคัดเลือกผู้รบัเหมาก่อสร้าง/ผู้รับตดิตั้งอุปกรณ์การ
รับจ่ายน้ำมัน บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกดังนี ้

การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้าง 
โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะทำการรวบรวมข้อมูล
รายการคุณสมบัติของถังน้ำมันและอุปกรณ์
การรับจ่ายน้ำมันที่ต้องการและนำส่งให้แก่ฝ่าย
จัดซื้อเพื่อให้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
และราคา 

การพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและ
ราคาของผู้ขายนั้น ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะทำ
การประเมินผู้ขายที ่อยู ่ในรายชื่อที่ผ่านการ
คัดเลือกเบื ้องต้น (Approved Vendor List) 
โดยใช ้ เกณฑ์ในการประเม ินจากระเบียบ
ปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์
ในการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรง
กับความต้องการของเนื ้องานในต้นท ุนที่
เหมาะสม 

การอนุมัติเพื่อเข้าทำสัญญาจะทำได้ต่อเมื่อผู้
มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติแล้วส่งเอกสาร
ให้เจ้าหน้าที่จัดหาเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) การจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทดแทน 
บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการควบคุมและจัดทำ
ทะเบียนชิ้นส่วนและอุปกรณ์อย่างชัดเจน มีการสำรอง
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทดแทนที่สำคัญไว้ในกรณีที่ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินของคลังเกิดการขัดข้อง 
หรือขำรุดบริษัทจึงจะสามารถเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถดำ 
เนินงานไปอย่างราบรื ่นต่อไปได้ นอกจากนี ้ย ังมีการ
กำหนดจำนวนขั้นต่ำที่ต้องมีการสำรองสำหรับวัสดุและ
อุปกรณ์บางรายการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และไม่กระทบต่อการให้บริการ เช่น วัสดุและอุปกรณ์ที่
จะต้องใช้งานในการซ่อมบำรุงระบบรบั/จ่ายน้ำมัน รวมทั้ง
วัสดุที่มีการใช้งานบ่อยครั้งหรือใช้เวลาในการสั่งซื้อเป็น
เวลานานหรือมีค่าขนส่งสูง เป็นต้น โดยมีการจัดทำ
รายงานการรับ/จ่ายประจำเดือนและทำการตรวจนับทุก
เดือน เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง 
 

(4) แผนการซ่อมบำรุงรักษา 
บริษัทมีแผนการซ่อมบำรุง วัสดุ อะไหล่ และอุปกรณ์ แยก
สำหรับแต่ละประเภทเครื ่องจ ักร โดยมีการกำหนด
งบประมาณค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรักษารวมถึงการ
ติดตามผลงานการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเพื่อสอบทาน
ว ่าเป ็นไปตามแผนงานประจำป ีและจ ัดทำรายงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณเพื่อ
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
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ขั้นตอนการให้บริการ 
บริษัทมีบริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ
ผู้ใช้งาน โดยขั้นตอนการรับน้ำมันและการจ่ายน้ำมันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการรับน้ำมัน 

1. บริษัทแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือแก่ผู้ค้าน้ำมัน
และประสานงานให้ผู้ค้าน้ำมันวางแผนในการนำส่งน้ำมัน
เข้าคลังเพื่อให้มีน้ำมันคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายแก่สถานี

บริการอย่างสม่ำเสมอขอรับข้อมูลทะเบียนรถ ชนิดและ
ปริมาณน้ำมันท่ีรถบรรทุกน้ำมันจะนำมาส่งในตอนเช้า 
 
ก่อนเปิดคลัง เพื่อสอบทานว่ามีการส่งน้ำมันตามที่บริษัท
เรียกขอรับน้ำมันไปหรือไม่ เมื่อรถขนส่งมาถึงคลังบริษัท
ตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นและใบกำกับการขนส่งน้ำมัน
ตรงกับท่ีได้รับแจ้งหรือไม่และรับคิวการตรวจสอบคุณภาพ
และปริมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พนักงานขนส่งน้ำมันนำใบกำกับการขนส่งมาให้พนักงานห้องตั๋วเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานขับรถและรถ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  พนักงานขับรถนำรถมาที่จุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของน้ำมัน    
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4. พนักงานขับรถต่อท่อสูบน้ำมันแล้วจึงแตะบัตรประจำรถเพื่อยืนยันชนิดน้ำมันท่ีจะสูบเข้าถัง แล้วจึงให้พนักงานขับรถกดปุ่ม
เปิดปั๊มเพื่อสูบน้ำมันเข้าไปในถัง ภายใต้การควบคุมของระบบ TAS (ระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติของบริษัท) 
 

 
5. เมื่อเสร็จสิ้นการสูบรับน้ำมัน พนักงานขับรถไปรับสำเนาใบกำกับการขนส่งและนำรถออกจากคลัง  
 

• ขั้นตอนการจ่ายน้ำมัน 

 
 

 

 
 

 

 

1. รถน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันมารับน้ำมันตามที่ได้สั่งซื้อและเลือกรับน้ำมันที่คลังของบริษัท 
2. บริษัทตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของคลัง 
3. พนักงานขับรถติดต่อรับน้ำมันกับพนักงานห้องตั๋ว บริษัทจะกำหนดช่องจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณที่

ลูกค้าสั่งซื้อ  
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4. พนักงานบริษัทตรวจสภาพรถและตรวจสอบความสะอาดของถังบรรจุ พร้อมตีซีล (seal) ท่อจ่าย 
5. พนักงานขับรถนำรถมาจอดในช่องจ่ายหมายเลขที่ระบุในเอกสารแนะนำการเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. พนักงานขับรถนำงวงจ่ายน้ำมันใส่ลงไปในช่องรับที่รถขนส่งน้ำมัน 
7. พนักงานขับรถแตะบัตรประจำรถเพื่อให้ระบบ TAS ยืนยันข้อมูลการรับน้ำมันโดยระบบจะอนุญาตให้มิเตอร์จ่ายน้ำมัน

ตามชนิดและปริมาณที่กำหนด 
 

 
8. พนักงานขับรถเก็บงวงและนำรถไปให้พนักงานบริษัทตีซีลปิดฝาถังน้ำมัน 
9. พนักงานขับรถรับเอกสารรับน้ำมันที่สำนักงานและขับรถออก 

 
การนับสต๊อกและยืนยันยอดรับ 
บริษัทมีการวัดปริมาณน้ำมันในถังน้ำมัน 2 แบบ คือ 
1. วัดอัตโนมัติด้วยระบบ (ATG : Automatic Tank Gauging) โดยจะมีการวัดอย่างต่อเนื่อง 
2. วัดด้วยการทิ้งดิ่งด้วยเทปวัดน้ำมัน โดยวันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังปิดคลังเพื่อสอบทานค่าท่ีวัดได้จากระบบ ATG 
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ตารางแสดงกำลังการรับจ่ายน้ำมัน 

หมายเหตุ :  
1) ปริมาณการจ่ายสูงสุดต่อปีคำนวณจากชั่วโมงปฏิบัติการ 10 ชั่วโมงและวันปฏิบัติการ 304 วันสำหรับคลังขอนแก่นและชั่วโมงปฏิบัติการ 9 ชั่วโมง
และวันปฏิบัติการ 317 วันสำหรับคลังศรีสะเกษ 
2) อัตราการใช้กำลังการผลิตคิดจากปริมาณที่จ่ายได้จริงเทียบกับความสามารถในการจ่ายครึ่งปี เนื่องจากคลังศรีสะเกษเปิดให้บริการในเดือนก.ค.62  

 
3.1.2 กำลังการผลิตและนโยบายการผลิต 
คลังขอนแก่น มีช่องรับน้ำมันจำนวน 8 ช่อง และช่องจ่าย
น้ำมันจำนวน 8 ช่อง มีงวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) 
จำนวน 19 งวงจ่าย คลังมีความสามารถในการรับและจ่าย
น้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 1,400 ล้านลิตรและ 1,400  
ล้านลิตรตามลำดับหรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่
รถบรรท ุกน ้ำม ันได ้ประมาณ 296 ค ัน/ว ัน สำหรับ
รถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร 
 
คลังศรีสะเกษมีช่องรับน้ำมันจำนวน 6 ช่องและช่องจ่าย
น้ำมันจำนวน 4 ช่อง มีงวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) 
จำนวน 12 งวงจ่าย ซึ่งสามารถรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุด
ประมาณปีละ 830 ล้านลิตรและ 770 ล้านลิตร ตามลำดบั 
หรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกน้ำมันประมาณ
152 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร 
บุคลากรฝ่ายผลิต เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1) การศึกษาระดับปวส. ข้ึนไป 
2) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี 
3) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
4) หากมีประสบการณ์ด้านการดูแล Pump และ Valve 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5) หากม ีความร ู ้ เร ื ่อง Pipeline หร ือแรงด ันภายใน 
Pipeline จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6) สามารถทำงานเป็นกะและทำงานในวันหยุดเทศกาลได้ 
7) เป็นผู้ผ่านการตรวจสุขภาพตามขอบเขต ดังนี ้

ตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทย์ (PE) 
ตรวจหาสารเสพติด (Amphetamine) 
ตรวจเอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ (CXR) 
ตรวจวัดสายตาสั้น-ยาว และตาบอดสี 

ตรวจหาสาร Benzene ในปัสสาวะวิเคราะห์เมตตา
โบไลท ์ ในป ัสสาวะ (S-Phenylmercapturic Acid 
หรือ T-Muconic Acid) 
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) 
ตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียง 

8) การตรวจสอบ Black-List ก่อนเริ่มงาน 
การตรวจสอบ Black-List ต้องตรวจสอบก่อนแจ้ง
พนักงานเริ่มงาน 
เกณฑ์การพิจารณา Black-List ดังนี ้

เป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทผู้
ว่าจ้างมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมในการทำงาน
ของบริษัทฯ ระหว่างท่ีปฏิบัติงาน 

กรณีที่ผู้สมัครมีประวัติติด Black-List การพิจารณาให้
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร และ/หรือ หัวหน้า
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3.1.3 ขั้นตอนการให้บริการ 
ข้อมูลขั้นตอนการให้บริการ ปรากฏในหัวข้อ 3.1.1 “การ
จัดหาวัตถุดบิ" 
 
3.1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการรับเก็บจ่ายน้ำมันนั้น ไม่มี
ขั้นตอนใดในการให้บริการการรับ จัดเก็บ ผสมและจ่าย
น้ำมันที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 
อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการ
จัดเก็บวัตถุไวไฟ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดย
หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมกระทรวงระบบไฟฟ้า เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

สถานที ่
ความสามารถในการ

จ่ายน้ำมันออก
สูงสุด/ปี(ล้านลิตร) 1) 

ปริมาณที่สามารถจ่ายได้จริง/ปี (ล้านลิตร) และอัตราการใช้กำลังการรับจ่าย (ร้อย
ละ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 

ขอนแกน่ 1,400 820 58.57% 823 58.79% 846 60.43% 787 56.21% 

ศรีสะเกษ 770 - - 54 14.032) 336 43.64% 280 36.36% 
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ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 
ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว 
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ม ีข ้อพิพาททาง
กฎหมายที ่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทท่ีมีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 บริษัทมีทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
บริษัทฯมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และอสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน มลูค่า 546.77 ล้านบาท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
การใช้งาน 

มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 
ขอนแก่น จำนวน 37 ไร่ 12 ตร.ว.  

ที่ตั้งเลขท่ี 111 หมู่ที ่10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 40310 

ศรีสะเกษ จำนวน 74 ไร่ 5 งาน 78 ตร.ว. 
ที่ตั้งถนนศรีสะเกษ-อุบลฯ 226 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี
สะเกษ 33130 

 
เจ้าของ 

 
 
 

เจ้าของ 

ใช้เป็นที่ตั้ง
คลังน้ำมัน
ขอนแก่น 
ใช้เป็นที่ตั้ง
คลังน้ำมันศรี
สะเกษ 

 
41.04 

 
 

63.33 

ที่ดิน อาคาร และคลัง
น้ำมัน ถูกจดจำนองเพื่อ
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 
รวม 660 ล้านบาท 
 
หมายเหตุ : วงเงินสินเชื่อคลัง
ขอนแก่นจำนวน 330 ล้าน
บาท ชำระหนี้เต็มจำนวนแล้ว
เมื ่อเดือน ตุลาคม 2564 อยู่
ระหว่างไถ่ถอนหลักประกัน 
 
 
 
 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
กรุงเทพฯ 
ขอนแก่น 

ศรีสะเกษ 

 
เช่า 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

 

 
 

45.05 
71.62 

3. คลังน้ำมัน 

ขอนแก่น 

ศรีสะเกษ 

 
เจ้าของ 
เจ้าของ 

 
 

124.97 
129.57 

5. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ ์
กรุงเทพฯ 
ขอนแก่น 
ศรีสะเกษ 

 
 

 

 
1.37 
0.70 
22.38 

 

6. ยานพาหนะ   0.63  

7. เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เจ้าของ  4.86  

8. อะไหล่ประจำคลังน้ำมัน เจ้าของ  0.64  

9. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เจ้าของ  40.62  

รวม 546.77  
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นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมการลงทุน 
บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี
ศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท
หรืออาจเป็นธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าว
จะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกล
ยุทธของบริษัทและกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่
ทำหน้าที่กำกับดูแล 
บริษัทฯ จะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาวโดยพิจารณา
ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนใน
สัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในบริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วมนั้นๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มกีาร
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนดำเนินการด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนการที ่จะลงทุน คำนึงถึงความเสี ่ยง 
ผลตอบแทน สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนำแผนการลงทุนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จะจัดให้มี
ระบบการควบคุม ต ิดตามและรายงานการลงทุนต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 
 
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) 
“บริษัทฯ” มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจึงกำหนดให้การเสนอชื่อและ
การใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการใน 

 
บร ิษ ัทย ่อยและบริษ ัทร ่วมจะต้องได ้ร ับอนุม ัต ิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป ็นกรรมการในบริษัทย ่อยหรือบร ิษ ัทร ่วมมีหน้าที่
ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษทัฯ) 
และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั ้งนั ้นต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ 
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื ่องสำคัญของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็น
การดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัท
ย่อยมีการดำเนินการในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน 
การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการ
ทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถว้น 
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มี
การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัท
ย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อให้
สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

4.3 เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ สิทธิบัตรและอนุสิทธบิัตร 

เครื่องหมายการค้า เจ้าของกรรมสิทธ์ิ เลขทะเบยีน ระยะเวลาทีไ่ด้รบัอนุญาต 

 
 
 

บร ิษ ัท พร ี เม ียร ์  แทงค์  
ค อ ร ์ ป อ เ ร ช ั ่ น  จ ำ กั ด 
(มหาชน) 

211110580 
10 ปี 
15 ม.ค.2562 – 15 ม.ค. 2572 

4.4 ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภยั รายละเอียดประกันภัย 
บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ขอนแก่น 

ประกันภัยความรับตาม
กฎหมายอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อ
คน 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 

ผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภยั รายละเอียดประกันภัย 
ประเภทท่ี 3 ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื ้อเพลิงส่วนที ่เกี ่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก า ร
ควบคุมน้ำมัน 

2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่
เกิน 200,000 บาท               
3. ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย 
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 
1. ท้ังนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/คน 
2. ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงิน
เอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่
เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 
2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง 
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ขอนแก่น 
 

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน 
 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อ
เติม อาคารอาคารโปร่ง รั้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เฟอร์นิเจอร์
เคร ื ่องตกแต ่งต ิดต ั ้ งต ึ งตราอ ุปกรณ ์สำน ักงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซี
ทีวี ระบบโฟม ถังเก็บโฟมและระบบดับเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ 
เครื ่องมือ เครื ่องใช้ส่วนควบหม้อแปลงไฟฟ้า เครื ่องกำเนิด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตู ้เอ็มดีบี ป้ายชื่อ ภูมิสถาปัตย์
โดยรอบ 
2. จำนวนเงินเอาประกันภัย 230,881,513 บาท    
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดการประกันภัย 
1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สนิ
ที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจาก
ยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม 
ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบดิ 
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 
ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่างๆ ที่มิอาจคาดถึงจากปัจจัย
ภายนอก 
2. จำกัดเงินรับผิดไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาท ต่อครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดจาก 
ภัยน้ำท่วม ภัยพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว  
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ “สถาบันการเงินแห่ง
หนึ่ง” ตามภาระผูกพัน 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ขอนแก่น 

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต็อกอะไหล่และทรัพย์สินอื่นๆ 
ที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาทรัพย์ 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
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ผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภยั รายละเอียดประกันภัย 

จำนวนเงินเอาประกันภัย 190,000,000 บาท 
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ศรีสะเกษ 

ประกันภัยความรับตาม
กฎหมายอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี3 ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะก อบก ิ จ ก า ร
ควบคุมน้ำมัน 
 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อ
คน                                        
2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความสียหายที่แท้จริงแต่ไม่
เกิน 200,000 บาท 
3. ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย 
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 

ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/คน                                                   
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงิน
เอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่3 ส่วน
ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน                                    
ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 
2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ศรีสะเกษ 

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. สิ่งปลูกสร้าง ทุกหลัง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรงุต่อ
เติมอากร อาคารโปร่ง รั ้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เฟอร์นิเจอร์
เครื่องตกแต่งติดตั้งตึงตราอุปกรณ์สำนักงานระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุก
ชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซีทีวี ระบบโฟม 
ถังเก ็บโฟมและระบบดับเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ เคร ื ่องมือ 
เครื ่องใช้ส่วนควบหม้อแปลงไฟฟ้า เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายช่ือ ภูมิสถาปัตย์โดยรอบ 
2. จำนวนเงินเอาประกันภัย 309,279,564 บาท   
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดการประกันภัย    
1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สนิ
ที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจาก
ยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม 
ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด 
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 
ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่างๆ ที่มิอาจคาดถึงจากปัจจัย
ภายนอก                                                     
2. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยจำนวนวงเงิน
กำหนดความร ับผ ิดจากภัยลมพาย ุ ภ ัยจากลู กเห ็บ ภัย
แผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาทต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย                            
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ผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภยั รายละเอียดประกันภัย 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ “สถาบันการเงินแห่ง
หนึ่ง” ตามภาระผูกพัน 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ศรีสะเกษ 

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน 
  

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงความคุ้มครอง 
1. สต๊อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต๊อกเอทานอล สต๊อกไบโอ
ดีเซล (B100) สารเติมแต่ง (Additive) สีเติมแต่ง (Dye) วงเงิน 
200,000,000 บาท 
2. สต๊อกอะไหล่และสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแล
ทรัพย์ วงเงิน 10,000,000 บาท  
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 - วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 

 
4.5 สัญญาท่ีสำคัญของบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัญญาที่สำคัญ ดังนี้ 

4.5.1 สัญญาการให้บริการ  

สัญญา คู่สัญญา ลักษณะการให้บริการ รายละเอียด 

สัญญาการให้บริการคลังน้ำมัน
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน 
จำก ัด (มหาชน) คล ังน ้ำมัน
ขอนแก่น 

บมจ.ปตท.น ้ำม ันและ
การค้าปลีก 

 

ให ้ บร ิ ก า ร ร ั บ - เก็บ
รักษาและจ่ายน้ำมัน
โดยจัดเตรียมบุคลากร 
อุปกรณ์และสถานที่  
ให ้ เพ ียงพอต ่อการ
ให้บริการ 

ระยะเวลา 
10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2567  
อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีการปรับลดอัตรา
ค่าบริการหลังปีที่ 7 และมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่จะต้อง
ใช้บริการ 
การต่ออายุสัญญา 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์จะต่ออายุของสัญญาต่อไป
อีก ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นว่านั้นแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
180 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาหากคู่สัญญา
ฝ ่ายหน ึ ่ งย ินยอมให ้ท ั ้ งสองฝ ่ายตกลงในเง ื ่อนไขและ
รายละเอียดสัญญาต่อไป ซึ่งสาระสำคัญและเงื่อนไขในสัญญา
ฉบับใหม่อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ก็ได้ 
การสิ้นสุดสัญญา 
สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 

การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา 

เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหลังสัญญาครบ
อายุ 7 ปี โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเลิก
สัญญาหรือให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลานั้น 

เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
ศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญา
ใช้สิทธิบอกเลิก 
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สัญญา คู่สัญญา ลักษณะการให้บริการ รายละเอียด 

เง่ือนไขสำคัญ 
ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นราย

คันและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถังให้กับผู้ใช้บริการ
ทุกๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าถังดังกล่าวเป็นปริมาณยอด
รับเข้าน้ำมันของปตท. 

ผู ้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) 
สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ่มดีเซลและเบนซิน
สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา 

ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรวมถึงสต็อกน้ำมัน
ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในถังเก็บของผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง
อุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้และการรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม 

สัญญาการให้บริการคลังน้ำมัน
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน ศรี
สะเกษ 

บมจ.ปตท.น ้ำม ันและ
การค้าปลีก 
 

ให ้บร ิ การร ับ - เก็บ
รักษา ผสมและจ่าย
น้ำมันโดยจัดเตรียม
บ ุคลากร , อ ุปกรณ์
แ ล ะ ส ถ า น ท ี ่ ใ ห้
เ พ ี ย ง พ อ ต ่ อ ก า ร
ให้บริการ 

ระยะเวลา 
3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 
และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง หากไม่มีฝ่ายใดประสงค์เลิก
สัญญา 
อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
การต่ออายุสัญญา 
หากคู ่สัญญาฝ่ายหนึ ่งฝ่ายใดไม่มีความประสงค์จะต่ออายุ
สัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นว่านั้นแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน ก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลาสัญญามิฉะนั ้นให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยอัตโนมัติ
เป็นระยะเวลาอีก 3 ปี ทั ้งนี ้ค ู ่ส ัญญาอาจจะตกลงเจรจา
ค่าบริการกันใหม่สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป 
การสิ้นสุดสัญญา 
สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 

การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา 
เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

ศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญา

ใช้สิทธิบอกเลิก 
เง่ือนไขสำคัญ 

ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นราย
คันและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถังให้กับผู้ใช้บริการ
ทุกๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าถังดังกล่าวเป็นปริมาณยอด
รับเข้าน้ำมันของปตท. 

ผู ้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) 
สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ่มดีเซลและเบนซิน 
สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา 
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สัญญา คู่สัญญา ลักษณะการให้บริการ รายละเอียด 

ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรวมถึงสต็อกน้ำมัน
ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในถังเก็บของผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง
อุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้และการรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม 

 

4.5.2 สัญญาขอใช้พื้นที่  

สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

สัญญาเช่าท่ีตั้งสำนักงานใหญ ่
(อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ) 
 

ผู้ให้บริการด้านอาคาร
สำนักงานรายหนึ่ง 

เพื่อใช้เป็นอาคาร
สำนักงาน 

ระยะเวลาเช่า 
3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565 
อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
การต่ออายุสัญญา 

ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา) 
การเลิกสัญญา 

เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข 
เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาบริการ 
เมื ่อผู ้ เช่าโดนฟ้องล้มละลายหรือเข้าสู ่การชำระบัญชี 
(bankruptcy or enter into liquidation) 
เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา 

เง่ือนไขสำคัญ 
ผู้ขอใช้พื้นที่จะไม่โอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลภายนอก เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า 

ผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดย
ผู้ให้เช่าและนิติบุคคลของอาคาร โดยหากมีการเปลี่ยนกฎ
ข้อบังคับใดๆ ผู้ให้เช่าจะทำการแจ้ง 7 วันก่อนการเปลี่ยน
กฎข้อบังคับดังกล่าว 
ผู้เช่าจะต้องอนุญาตผู้ให้เช่าหรือตัวแทนตรวจสอบสภาพ
และสถานะของพื้นที่ให้เชา่ โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เช่าก่อน
อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง 

 

สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

  
 

ผู้เช่าจะไม่ทำการเปลี่ยนการออกแบบภายในหรือแผนผังของ
พื้นที่ให้เช่าหากยังไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ให้เช่า 

เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือมีการเลิกสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าจะต้อง
ทำการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่ให้เช่าสู่มาตรฐานการกำหนดของ
อาคารด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองหรือจ่ายค่าซ่อมแซมฟื้นฟูให้
ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนท่ีเพียงพอ 

สัญญาเช่าท่ีดิน การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

เพื่อติดตั้งประแจและ
วางทางแยกจากทาง

ระยะเวลาเช่า 
3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2567 
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สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 
ประธานเข้าพื้นที่คลัง
น้ำมันศรีสะเกษ 

อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
การต่ออายุสัญญา 

ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา) 
การเลิกสัญญา 

เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข 

เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา 

เง่ือนไขสำคัญ 
ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะโอนสิทธิ
การเช่าหรือให้ผู ้อื ่นเช่าช่วงหรือเข้ามีสิทธิในพื้นที่เช่าไม่ว่า
ประการใดๆ  

ผู้เช่าจะต้องขอและได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์
อักษร 

เมื ่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดไม่ว่าโดยกรณีใดๆ ผู ้เช่าต้องเลิกใช้
ประโยชน์และขนย้ายทรัพย์สินและบริการออกไปจากที่ดินของ
ผู้ให้เช่าภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่การเช่าสิ้นสุดลงและ
ส่งมอบท่ีดินคืนให้ผู้เช่าในสภาพเรียบร้อย  

 

4.5.4 สัญญาเงินกู้ยืม : บริษัทมีการทำสัญญาเงินกู้ยมืกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีสญัญาสำคญัดงันี้  

สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

กู้ยืมระยะยาว ฉบับท่ี 1 สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ใช้เป็นเงินทุนก่อสร้าง
คลังน้ำมันขอนแก่น 

ระยะเวลา 
8 ปี 3 เดือน (99 เดือน) เร ิ ่มชำระงวดแรกตั ้งแต่ว ันที ่ 1 
มิถุนายน 2558 - 1 สิงหาคม 2566 
วงเงินอ 
330 ล้านบาท 
หลักประกันและการค้ำประกัน 

โฉนดที ่ด ินเลขที ่ 44314 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของ บริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด, บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี 
จำกัด, บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด, บริษัท วีรยาออยล์ 
ทรานส์ปอร์ต จำกัด, นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดา
อร บูรพพัฒนพงศ์และนายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ค้ำ
ประกันเต็มวงเงิน 

เง่ือนไขอื่น 
ผู ้ก ู ้ตกลงลดอัตราส ่วนหนี ้ส ินต่อทุน (Debt to Equity 
Ratio) ให้เหลือไม่เกิน 3.0 เท่า ตั ้งแต่สิ ้นปี 2560 ไปจน
ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยอนุโลมให้นับเงินกู้ยืมกรรมมการ
เป็นส่วนผู้ถือหุ้นได้ 
ผู้กู้ตกลงว่าจะทำประกันทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือมอบไวเ้ป็น
ประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัยในวงเงิน
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สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

ประกันภัยและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นชอบตลอดระยะเวลา
ของสัญญานี ้

หมายเหตุ : สัญญาฉบับนี้ชำระเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2564 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างไถ่ถอนหลักทรัพย์ 

กู้ยืมระยะยาว ฉบับท่ี 2 สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ใช้เป็นเงินทุนก่อสร้าง
คลังน้ำมันศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 
8 ปี 3 เดือน (99 เดือน) เร ิ ่มชำระงวดแรกตั ้งแต่ว ันที ่ 1 
เมษายน 2561 – 1 มิถุนายน 2569 
วงเงิน 330 ล้านบาท 
หลักประกันและการค้ำประกัน 

เครื ่องจักร จำนวน 2 ชุด กรรมสิทธิ ์ของบริษัท พรีเมียร์ 
แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ ์ของบริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
มอบอำนาจให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นผู้รับเงินค่าใช้
บริการ ซึ ่งบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด 
(มหาชน) มีสิทธิได้รับเงินจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ตามสัญญาการใช้บริการ 

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ 
และ นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ค้ำประกันเต็มวงเงิน 

เง่ือนไขอื่น 
ผู ้ก ู ้ตกลงลดอัตราส่วนหนี ้ส ินต่อทุน (Debt to Equity 
Ratio) ไม่เกิน 5.0 เท่า ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ถึง
วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 หลังจากนั ้นผู ้กู ้ตกลงจะดำรง
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 3.0 เท่า ตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
ผู้กู้ตกลงว่าจะทำประกันทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือมอบไวเ้ป็น
ประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัยในวงเงิน
ประกันภัยและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นชอบตลอดระยะเวลา
ของสัญญานี ้

กู ้ยืมระยะสั้นทั้งหมด 5 ฉบับ 
ได้แก่ 
1.วงเงินเบิกเกินบัญช ี

(Overdraft/OD) 2 ฉบับ 
2. ต ั ๋วส ัญญาใช้เง ิน (PN) 1 

ฉบับ  
3. วงเง ินหนังส ือค ้ำประกัน 
(L/G–Letter of Guarantee) 
2 ฉบับ 
 
 
 

สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพ ื ่อใช ้ เป ็นเง ินทุน
หมุนเวียนกิจการ 

วงเงินรวม 
 45 ล้านบาท 
หลักประกันและการค้ำประกัน 

เครื ่องจักรและอุปกรณ์คลังน้ำมัน กรรมสิทธิ ์ของบริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

โฉนดที ่ด ินเลขที ่ 44314 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
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สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

 
  

นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ ,
นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์และนายวีรพล  บูรพพัฒนพงศ์ 
ค้ำประกันวงเงินรวม 45.00 ล้านบาท 

 
4.3 เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้า เจ้าของกรรมสิทธ์ิ เลขทะเบยีน ระยะเวลาทีไ่ด้รบัอนุญาต 

 
 
 

บร ิษ ัท พร ี เม ียร ์  แทงค์  
ค อ ร ์ ป อ เ ร ช ั ่ น  จ ำ กั ด 
(มหาชน) 

211110580 10 ปี 
15 ม.ค.2562 – 15 ม.ค. 2572 

4.4 ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภยั รายละเอียดประกันภัย 
บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ขอนแก่น 

ประกันภัยความรับตาม
กฎหมายอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี 3 ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื ้อเพลิง ส่วนที่เกี ่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก า ร
ควบคุมน้ำมัน 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อ
คน 
2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่
เกิน 200,000 บาท               
3. ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย 
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 
1. ท้ังนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/คน 
2. ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงิน
เอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่
เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 
2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง 
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ขอนแก่น 
 
 
 

 

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน 
 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อ
เติม อาคารอาคารโปร่ง รั้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เฟอร์นิเจอร์
เคร ื ่องตกแต ่งต ิดต ั ้ งต ึ งตราอ ุปกรณ ์สำน ักงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซี
ทีวี ระบบโฟม ถังเก็บโฟมและระบบดับเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ 
เครื ่องมือ เครื ่องใช้ส่วนควบหม้อแปลงไฟฟ้า เครื ่องกำเนิด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตู ้เอ็มดีบี ป้ายชื่อ ภูมิสถาปัตย์
โดยรอบ 
2. จำนวนเงินเอาประกันภัย 230,881,513 บาท    
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ผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภยั รายละเอียดประกันภัย 

ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดการประกันภัย 
1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สนิ
ที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจาก
ยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม 
ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบดิ 
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 
ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่างๆ ที่มิอาจคาดถึงจากปัจจัย
ภายนอก 
2. จำกัดเงินรับผิดไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาท ต่อครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดจาก 
ภัยน้ำท่วม ภัยพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว  
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ “สถาบันการเงินแห่ง
หนึ่ง” ตามภาระผูกพัน 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ขอนแก่น 

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต็อกอะไหล่และทรัพย์สินอื่นๆ 
ที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาทรัพย์ 
จำนวนเงินเอาประกันภัย 190,000,000 บาท 
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ศรีสะเกษ 

ประกันภัยความรับตาม
กฎหมายอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี3 ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะก อบก ิ จ ก า ร
ควบคุมน้ำมัน 
 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อ
คน                                        
2.ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความสียหายที่แท้จริงแต่ไม่
เกิน 200,000 บาท 
3.ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย 
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 

ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/คน                                                   
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอา
ประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่3 ส่วนที่
เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน                                    
ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 
2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ศรีสะเกษ 

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน 

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. สิ่งปลูกสร้าง ทุกหลัง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรงุต่อ
เติมอากร อาคารโปร่ง รั ้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เฟอร์นิเจอร์
เครื่องตกแต่งติดตั้งตึงตราอุปกรณ์สำนักงานระบบคอมพิวเตอร์
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ผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภยั รายละเอียดประกันภัย 
และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุก
ชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซีทีวี ระบบโฟม 
ถังเก ็บโฟมและระบบดับเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ เคร ื ่องมือ 
เครื ่องใช้ส่วนควบหม้อแปลงไฟฟ้า เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายช่ือ ภูมิสถาปัตย์โดยรอบ 
2. จำนวนเงินเอาประกันภัย 309,279,564 บาท   
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดการประกันภัย    
1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจาก
ยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม 
ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด 
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 
ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่างๆ ที่มิอาจคาดถึงจากปัจจัย
ภายนอก                                                     
2. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยจำนวนวงเงิน
กำหนดความร ับผ ิดจากภัยลมพาย ุ ภ ัยจากล ูกเห ็บ ภัย
แผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาทต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย                            
 3.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ “สถาบันการเงินแห่ง
หนึ่ง” ตามภาระผูกพัน 

บมจ. พร ี เม ียร ์ แทงค ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ.ศรีสะเกษ 

ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน 
  

บริษัทประกันภยัแห่ง
หนึ่ง 

ข้อตกลงความคุ้มครอง 
1. สต๊อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต๊อกเอทานอล สต๊อกไบโอ
ดีเซล (B100) สารเติมแต่ง (Additive) สีเติมแต่ง (Dye) วงเงิน 
200,000,000 บาท 
2. สต๊อกอะไหล่ และสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแล
ทรัพย์ วงเงิน 10,000,000 บาท  
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 - วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 
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4.5 สัญญาท่ีสำคัญของบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัญญาที่สำคัญ ดังนี้ 

4.5.1 สัญญาการให้บริการ  

สัญญา คู่สัญญา ลักษณะการให้บริการ รายละเอียด 

สัญญาการให้บริการคลังน้ำมัน
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน 
จำก ัด (มหาชน) คล ังน ้ำมัน
ขอนแก่น 

บมจ.ปตท.น ้ำม ันและ
การค้าปลีก 

 

ให ้ บร ิ ก า ร ร ั บ - เก็บ
รักษาและจ่ายน้ำมัน
โดยจัดเตรียมบุคลากร 
อุปกรณ์และสถานที่  
ให ้ เพ ียงพอต ่อการ
ให้บริการ 

ระยะเวลา 
10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2567  
อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีการปรับลดอัตรา
ค่าบริการหลังปีที่ 7 และมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่จะต้อง
ใช้บริการ 
การต่ออายุสัญญา 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์จะต่ออายุของสัญญาต่อไป
อีก ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นว่านั้นแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
180 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาหากคู่สัญญา
ฝ ่ายหน ึ ่ งย ินยอมให ้ท ั ้ งสองฝ ่ายตกลงในเง ื ่อนไขและ
รายละเอียดสัญญาต่อไป ซึ่งสาระสำคัญและเงื่อนไขในสัญญา
ฉบับใหม่อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ก็ได้ 
การสิ้นสุดสัญญา 
สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 

การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา 

เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหลังสัญญาครบ
อายุ 7 ปี โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเลิก
สัญญาหรือให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลานั้น 

เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
ศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญา
ใช้สิทธิบอกเลิก 

เง่ือนไขสำคัญ 
ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นราย
คันและทำรายงานปริมาณน้ำมันท่ีรับเข้าถังให้กับผู้ใช้บริการ
ทุกๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าถังดังกล่าวเป็นปริมาณ
ยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. 
ผู ้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) 
สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ ่มดีเซลและ
เบนซินสูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา  
ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงสต็อกน้ำมัน
ของผู ้ใช้บริการที่อยู ่ในถังเก็บของผู้ให้บริการ ทั ้งนี ้เพื่อ
คุ้มครองอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้และการรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม 
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สัญญา คู่สัญญา ลักษณะการให้บริการ รายละเอียด 

สัญญาการให้บริการคลังน้ำมัน
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน ศรี
สะเกษ 

บมจ.ปตท.น ้ำม ันและ
การค้าปลีก 
 

ให ้บร ิ การร ับ - เก็บ
รักษา ผสมและจ่าย
น้ำมันโดยจัดเตรียม
บ ุคลากร , อ ุปกรณ์
แ ล ะ ส ถ า น ท ี ่ ใ ห้
เ พ ี ย ง พ อ ต ่ อ ก า ร
ให้บริการ 

ระยะเวลา 
3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 
และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง หากไม่มีฝ่ายใดประสงค์เลิก
สัญญา 
อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
การต่ออายุสัญญา 
หากคู ่สัญญาฝ่ายหนึ ่งฝ่ายใดไม่มีความประสงค์จะต่ออายุ
สัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นว่านั้นแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน ก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลาสัญญามิฉะนั ้นให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยอัตโนมัติ
เป ็นระยะเวลาอีก 3 ปี ท ั ้งน ี ้ค ู ่ส ัญญาอาจตกลงเจรจาก
ค่าบริการกันใหม่สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป 
การสิ้นสุดสัญญา 
สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 

การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา 
เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
ศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญา
ใช้สิทธิบอกเลิก 

เง่ือนไขสำคัญ 
ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นราย
คันและทำรายงานปริมาณน้ำมันท่ีรับเข้าถังให้กับผู้ใช้บริการ
ทุกๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าถังดังกล่าว เป็นปริมาณ
ยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. 
ผู ้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) 
สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ่มดีเซลและ
เบนซิน สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา 
ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงสต็อกน้ำมัน
ของผู ้ใช้บริการที ่อยู ่ในถังเก็บของผู้ให้บริการ ทั ้งนี ้เพื่อ
คุ้มครองอุปกรณ์ ทรัพย์สินท่ีติดตั้งไว้และการรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม 
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4.5.2 สัญญาขอใช้พื้นที่  

สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

สัญญาเช่าท่ีตั้งสำนักงานใหญ ่
(อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ) 
 

ผู้ให้บริการด้านอาคาร
สำนักงานรายหนึ่ง 

เพื่อใช้เป็นอาคาร
สำนักงาน 

ระยะเวลาเช่า 
3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565 
อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
การต่ออายุสัญญา 

ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา) 
การเลิกสัญญา 

เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข 
เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาบริการ 
เมื ่อผู ้ เช่าโดนฟ้องล้มละลายหรือเข้าสู ่การชำระบัญชี 
(bankruptcy or enter into liquidation) 
เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา 

เง่ือนไขสำคัญ 
ผู้ขอใช้พื้นที่จะไม่โอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลภายนอก เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า 

ผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดย
ผู้ให้เช่าและนิติบุคคลของอาคาร โดยหากมีการเปลี่ยนกฎ
ข้อบังคับใดๆ ผู้ให้เช่าจะทำการแจ้ง 7 วันก่อนการเปลี่ยนกฎ
ข้อบังคับดังกล่าว 

ผู้เช่าจะต้องอนุญาตผู้ให้เช่าหรือตัวแทนตรวจสอบสภาพ
และสถานะของพื้นที่ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เช่าก่อน
อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง  
ผู้เช่าจะไม่ทำการเปลี่ยนการออกแบบภายในหรือแผนผัง
ของพื้นที่ให้เช่าหากยังไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ให้เช่า 

เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือมีการเลิกสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าจะตอ้ง
ทำการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่ให้เช่าสู่มาตรฐานการกำหนดของ
อาคารด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองหรือจ่ายค่าซ่อมแซมฟื้นฟู
ให้ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนท่ีเพียงพอ 

สัญญาเช่าท่ีดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อติดตั้งประแจและ
วางทางแยกจากทาง
ประธานเข้าพ้ืนท่ีคลัง
น้ำมันศรสีะเกษ 

ระยะเวลาเช่า 
3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2567 
อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
การต่ออายุสัญญา 
เง่ือนไขสำคัญ 

ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา) 
การเลิกสัญญา 

เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข 

เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา 
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สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

เง่ือนไขสำคัญ 
ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะโอน
สิทธิการเช่าหรือให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือเข้ามีสิทธิในพื้นที่เช่าไม่
ว่าประการใดๆ ผู้เช่าจะต้องขอและได้รับอนุญาตจากผู้ให้
เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร 
เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดไม่ว่าโดยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องเลิกใช้
ประโยชน์และขนย้ายทรัพย์สินและบริการออกไปจากที่ดิน
ของผู ้ให้เช่าภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที ่การเช่า
สิ้นสุดลงและส่งมอบท่ีดินคืนให้ผู้เช่าในสภาพเรียบร้อย  

 

4.5.4 สัญญาเงินกู้ยืม : บริษัทมีการทำสัญญาเงินกู้ยมืกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีสญัญาสำคญัดงันี้  

สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

กู้ยืมระยะยาว ฉบับท่ี 1 สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ใช้เป็นเงินทุนก่อสร้าง
คลังน้ำมันขอนแก่น 

ระยะเวลา 
8 ปี 3 เดือน (99 เดือน) เร ิ ่มชำระงวดแรกตั ้งแต่ว ันที ่ 1 
มิถุนายน 2558 - 1 สิงหาคม 2566 
วงเงิน 
330 ล้านบาท 
หลักประกันและการค้ำประกัน 

โฉนดที ่ดินเลขที ่ 44314 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิของ บริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด, บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี 
จำกัด, บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด, บริษัท วีรยาออยล์ 
ทรานส์ปอร์ต จำกัด, นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดา
อร บูรพพัฒนพงศ์และนายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ค้ำ
ประกันเต็มวงเงิน 

เง่ือนไขอื่น 
ผู ้ก ู ้ตกลงลดอัตราส่วนหนี ้ส ินต่อทุน (Debt to Equity 
Ratio) ให้เหลือไม่เกิน 3.0 เท่า ตั้งแต่สิ้นปี 2560 ไปจน
ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยจะอนุโลมให้การนับเงินกู ้ยืม
กรรมมการเป็นส่วนผู้ถือหุ้นได้ 
ผู้กู้ตกลงว่าจะทำประกันทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือมอบไว้
เป็นประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัยใน
วงเงินประกันภัยและเงื ่อนไขที ่ธนาคารเห็นชอบตลอด
ระยะเวลาของสัญญานี้ 

หมายเหตุ : สัญญาฉบับนี้ชำระเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2564 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างไถ่ถอนหลักทรัพย์ 
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สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ รายละเอียด 
กู้ยืมระยะยาว ฉบับท่ี 2 สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ใช้เป็นเงินทุนก่อสร้าง

คลังน้ำมันศรีสะเกษ 
ระยะเวลา 
8 ปี 3 เดือน (99 เดือน) เร ิ ่มชำระงวดแรกตั ้งแต่ว ันที ่ 1 
เมษายน 2561 – 1 มิถุนายน 2569 
วงเงิน 330 ล้านบาท 
หลักประกันและการค้ำประกัน 

เครื ่องจักร จำนวน 2 ชุด กรรมสิทธิ ์ของบริษัท พรีเมียร์ 
แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
มอบอำนาจให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นผู้รับเงินค่าใช้
บริการ ซึ ่งบริษัท พรีเมียร ์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด 
(มหาชน) มีสิทธิได้รับเงินจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ตามสัญญาการใช้บริการ 

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ 
และนายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ค้ำประกันเต็มวงเงิน 

เง่ือนไขอื่น 
ผ ู ้ก ู ้ตกลงลดอัตราส่วนหนี ้ส ินต่อทุน (Debt to Equity 
Ratio) ไม่เกิน 5.0 เท่า ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ถึง
วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 หลังจากนั ้นผู ้ก ู ้ตกลงจะดำรง
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 3.0 เท่า ตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
ผู้กู้ตกลงว่าจะทำประกันทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือมอบไว้เป็น
ประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัยในวงเงิน
ประกันภัยและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นชอบตลอดระยะเวลา
ของสัญญานี ้

กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมด 5 ฉบับ 
ได้แก่ 
1.วงเงินเบิกเกินบัญชี  
(Overdraft/OD) 2 ฉบับ 
2. ต ั ๋วส ัญญาใช้เง ิน (PN) 1 

ฉบับ  
3. วงเง ินหนังส ือค ้ำประกัน 
(L/G–Letter of Guarantee) 
2 ฉบับ 
 
 
 
 
  

สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพ ื ่อใช ้ เป ็นเง ินทุน
หมุนเวียนกิจการ 

วงเงินรวม 
 45 ล้านบาท 
หลักประกันและการค้ำประกัน 

เครื ่องจักรและอุปกรณ์คลังน้ำมัน กรรมสิทธิ ์ของบริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
โฉนดที ่ด ินเลขที ่ 44314 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ ,
นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์และนายวีรพล บูรพพัฒนพงศ์ 
ค้ำประกันวงเงินรวม 45.00 ล้านบาท 
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5. งานโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ไม่ม ี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือบริษัทที ่อยู่
ภายใต้การควบคุม  

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ ่
ข้อตกลงห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน 
ปัจจุบันกลุ่มผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ครอบครัว
บูรพพัฒนพงศ์ มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พลังงาน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรถขนส่งน้ำมันและธุรกิจสถานี
บริการน้ำมัน อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจดังกล่าวมิได้มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะของการแข่งขันหรือ
พึ่งพิงกันอย่างมีนัยสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
แต่อย่าง 

อย ่างไรก ็ด ี  เพ ื ่อเป ็นการป ้องก ันความข ัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อรักษาสทิธิ
ของผ ู ้ถ ือห ุ ้นและปฏิบ ัต ิต ่อผ ู ้ถ ือห ุ ้นอย่างเป ็นธรรม 
ครอบครัวบูรพพัฒนพงศ์ โดยคุณทวีวัฒน์ คุณสุดาอร  

1.3.3  ผู้ถือหุ้น 
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น  
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ 
วันท่ี 16 มีนาคม 2565 มีดังนี ้

คุณวีรวัฒน์ คุณวีรพลและคุณวีรยา จึงได้ทำสัญญากับ
บริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท
และบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือ
เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน
หรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทาง
ธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทและบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) เป็นผู้ประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งสัญญานี้จะมีผล
ผูกพันจนกว่าคุณทวีวัฒน์ คุณสุดาอร คุณวีรวัฒน์ คุณวีร
พลและคุณวีรยา รวมถึงผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องตามนิยามของ
ประกาศคณะกรรมการกำก ับหลักทร ัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 
10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทและไม่ได้
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ตกลงทำสัญญาซึ่งมีข้อตกลง
ห ้ามประกอบธ ุรก ิจแข ่งข ันในล ักษณะเด ียวก ันกับ
ครอบครัวบูรพพัฒนพงศ์ดังท่ีกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน 

 
 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน (หุน้) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษัท ไพร์มเกน โฮลดิ้ง จำกัด 104,996,000  25.61 
2. นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 54,000,000  13.17 
3. บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 20,644,000 5.04 
4. บริษัท โกรไวด์เดอร์ แคปปิตอล จำกัด 15,000,000  3.66 
5. นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ 12,000,000  2.93 
6. นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000  1.93 
7. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000  1.93 
8. นางสาววีรยา บูรพพัฒนพงศ์ 7,928,000  1.93 
9. นายทรรศิน  จงอัศญากุล 5,585,000 1.36 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1) 5,427,800 1.32 

หมายเหตุ : 1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน

ของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจะทะเบียนได้โดยไม่ติดเร่ืองเพดานการถือครองหลักทรัพย์
ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซ่ึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการประชุมของบริษัทจดทะเบียน 
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(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ข้อมูลข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรากฏในหัวข้อ 
1.3.2 “ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่” 
 
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 
1.4.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
205 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุน
เรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
300 ล้านหุ้นและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แก่ประชาชนในครั้งนี ้จำนวน 110 ล้านหุ้น ซึ ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 26.83 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
บริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 205 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น
สามัญทั้งสิ้น 410 ล้านหุ้น 

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 
ไม่ม ี
 
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีเจตนารมณ์ที ่จะดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของ
หลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุนและ
เจ้าของบริษัท ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 
1.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
ในกรณีที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุก
ประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่า
กำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการและในกรณีที่งบ
การเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริษัทจะไม่มี
การพิจารณาจ่ายเงินปันผล 
 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้โดยขึ้นอยู่กับผลการ
ดำเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท รวม
ไปถึงความจำเป็นในการใช้เง ินทุนหมุนเว ียนในการ
ดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตและ
ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 
 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
ผู ้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวถัดไป 
 
1.6.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
ไม่มี 
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี ่ยงอย่างมีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญ
อย่างยิ ่งต่อความยั ่งยืนขององค์กร โดยการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และป้องกัน
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่างๆ พร้อม
ทั้งแสวงหาโอการในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ โดยมุ่งมั่นให้
บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นำหลักการของ
การบริหารความเสี ่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk 
Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organiza 
tions of the Treadway Commission) ซึ ่งจะเป็นแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานในระดับสากลมาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกจิของบริษัท 
2.2.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
ปัจจัยความเสี่ยงสำหรับบริษัทท่ีอาจจะมผีลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
สามารถสรปุได้ ดังนี้ 
 
2.2.1.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2561 , ปี 2562 ,ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีลูกค้า
รายใหญ่ 1 ราย คือ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 
(“PTTOR”) โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลูกค้า
ดังกล่าวเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.10, ร ้อยละ 
99.79, ร้อยละ 99.85 และร้อยละ 99.53 ของรายได้รวม
ในปี 2561, ปี 2562, ปี 2563 และ ปี 2564 ตามลำดับ 
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บริษัทมีการทำสัญญาการใช้บริการคลังน้ำมันกับลูกค้าราย
ใหญ่ดังกล่าว จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นสัญญา 
 
ให้บริการคลังขอนแก่น มีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึง
ปี 2567 สามารถแจ้งยกเลิกได้เมื่อครบ 7 ปีโดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 1 ปี ส่วนฉบับที่สองเป็นสัญญาให้บริการคลังศรี
สะเกษ มีอายุ 3 ปี เริ ่มตั ้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2565 โดย
สามารถต่อสัญญาทุก 3 ปีจำนวน 2 รอบโดยหากไม่
ประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ 1) ไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจากลูกค้า หรือ 2) ให้บริการต่อด้วยเงื ่อนไขที่
แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อ
รายได้และผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญและหากบรษิทั
ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนหรือปรับเปลี่ยน
การประกอบธุรกิจ ก็อาจส่งผลต่อความสามารถในการ
ประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคตได้ โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
(ก) ความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับการต่อสัญญา : ในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 สัญญาให้บริการคลังขอนแก่น
จะมีอายุสัญญาครบ 7 ปีและเข้าสู่ช่วงเวลาที่ลูกค้าสามารถ
ขอแจ้งยกเลิกสัญญาการใช้บริการคลังได้ โดยจะมีผล
บังคับใช้ในอีก 1 ปีถัดไปนับจากวันที่แจ้งยกเลิกสัญญา 
ทั ้งนี ้บริษัทมีรายได้จากคลังขอนแก่นคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 65-70 ของรายได้จากการให้บริการรับ 
เก็บ จ่ายและผสมน้ำมันเช้ือเพลงิรวมของบริษัทในปี 2563 
และปี 2564 สำหรับคลังศรีสะเกษนั ้นจะมีอายุสัญญา
ครบรอบครั้งแรกในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทั้งนี้
บริษัทได้มีการวางแผนแนวทางบริหารจัดการสำหรับความ
เสี่ยงดังกล่าวไว้ ดังนี ้

การหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม โดยคลังขอนแก่นของ
บริษัทนับเป็นคลังเอกชนที่มีความทันสมัยและ
ยังสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื ่องจากการบำรุงร ักษาเป็นอย่างดีตลอด
ระยะเวลาที่ใช้งาน ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถนำเสนอบริการให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น
ได้ โดยเฉพาะผู้ค้าน้ำมันที่เคยแสดงความสนใจ
ขอใช้บริการคลังของบริษัทตั้งแต่ช่วงเริ ่มต้น
ธุรกิจแต่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจาก
ลูกค้ารายปัจจุบันได้ขอใช้กำลังการผลิตของ
บริษัททั้งหมดแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังสามารถ
ดำเนินการขออนุญาตเพิ่มถังเก็บน้ำมันและเพิ่ม
ระบบผสมน้ำมันเพื ่อให้สามารถรองรับผู ้ค้า
น้ำมันได้มากกว่า 1 รายที่คลังขอนแก่นได้อีก

ด้วย สำหรับคลังศรีสะเกษนั้น ด้วยระบบการ
ให้บริการแบบผสมและการบริหารจัดการที่ 
 
ทันสมัยที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส ่งผลให้บร ิษ ัทสามารถให้บร ิการล ูกค้าได้
มากกว่า 1 รายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ลูกค้ารายเดียวได้ 
 
กรณีที ่บริษัทไม่ได้ร ับการต่อสัญญาและไม่มี
ลูกค้ารายใหม่ใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัท 
บริษัทยังสามารถปรับการทำงานของระบบคลัง
ให้สามารถจัดเก็บสินค้าประเภทอื่นแทนได้ เช่น 
เอทานอลหรือสารเคมีต ่างๆ ซึ ่งในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนับเป็นแหล่งผลิตเอทา
นอลท ี ่สำค ัญของประเทศ โดยข ้อม ูลจาก
กระทรวงพล ังงาน จะพบว ่าป ัจจ ุบ ันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่
ถึง 11 โรง ทั้งนี้ด้วยคุณภาพการให้บริการและ
ประสิทธิภาพของคลังของบริษัทนั้น ส่งผลให้
บริษัทเช่ือมั่นว่าจะสามารถนำเสนอบริการให้แก่
ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ นอกจากผู้ค้าน้ำมันได้  

 
ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมินผลประกอบการ
ของบริษัทในกรณีที่ถูกแจ้งยกเลิกสัญญาบริการของคลัง
ขอนแก่นในปี 2565 และมีส ่วนแบ่งการตลาดลดลง 
ในขณะที่คลังศรีสะเกษก็ยังคงมีลูกค้าเพียงรายเดียวและ
ไม่มีการลงทุนสร้างจุดรับน้ำมันทางรถไฟเพื่อขยายธุรกิจ
เพิ่มเติม  
 
อย่างไรก็ดี จากการที่ลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันเป็นลูกค้า
ของบริษัทมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจและมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันมาตลอด บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าคลังน้ำมันของบริษัท
นั้นมีความสำคัญต่อลูกค้าในการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านการ
ขายและช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิธีการขนส่งและ
กระจายน้ำมันเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งของลูกค้ารายดังกล่าว 
โดยในการสร้างความเชื ่อมั ่นในความเชี ่ยวชาญและ
ไว้วางใจให้บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการคลังน้ำมันอิสระ 
(Outsource) ให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร
ที ่มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญคอยให้บริการและสามารถ
ให้บริการได้ตามสัญญาเป็นอย่างดี ทั ้งนี ้นับจากวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ซึ่งสัญญาให้บริการคลังขอนแก่นเริ่มเข้าสู่
ช่วงระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหญ่สามารถแจ้งยกเลิกการใช้
บริการได้นั้น ปัจจุบันลูกค้าดังกล่าวก็ยังคงใช้บริการอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยบริษัทมิเคยได้รับแจ้งการยกเลิกการใช้บริการ
แต่อย่างใด 
 
2.2.1.2 ความเสี่ยงจากการให้บริการต่อด้วยเงื่อนไขที่
แตกต่างไปจากเดิม 
ในกรณีที ่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิยกเลิก
สัญญาใช้บริการคลังขอนแก่นเมื่อครบปีที่  7 และบริษัท
ยังคงให้บริการได้จนครบอายุสัญญา 10 ปี บริษัทจะยังคง
ได้รับผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการที่ลดลง 
เนื ่องจากอัตราการให้บริการตามสัญญาให้บริการคลัง
ขอนแก่นมีการปรับลดอัตราค่าบริการในปีที ่ 8-10 โดย
หากคำนวณรายได้จากอัตราค่าบริการในปีที่ 8 ซึ่งมีการ
ปรับใหม่ตามที่ระบุในสัญญาให้บริการของคลังขอนแก่น
นั้น จะส่งผลให้รายได้จากการให้บริการของบริษัทในงวดปี 
2563 และปี 2564 ลดลงประมาณร้อยละ 12-13 เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้จากการให้บริการรวมในแต่ละ
ช่วงเวลาตามลำดับและส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลง
ร้อยละ 23-24 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิเดิมในแต่ละ
ช่วงเวลา นอกจากนี้อัตราค่าบริการของคลังศรีสะเกษนั้น
จะมีการเจรจากันทุกครั้งที่ต่อสัญญา ดังนั้นบริษัทจึงอาจ
ได้รับผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการที่ลดลงมาก
ขึ้นจากอัตราค่าบริการที่ลดลงของคลังศรีสะเกษอีกด้วย
เช่นกัน 
 
ทั้งนี ้ เพื ่อเป็นการลดความเสี่ยงจากผลประกอบการที่
ลดลงจากอัตราค่าบริการที่ลดลงนั้น บริษัทมีแนวทางใน
การลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็น
สถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำมันให้มาก
ขึ้นซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบจากค่าบริการต่อหน่วยที่
จะได้รับลดลง โดยบริษัทมีการวางแผนการตลาดในการ
ประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันเข้ามารับน้ำมันจาก
ทางบริษัทด้วยการเข้าพบและให้ข้อมูลการให้บริการแก่
สถานีบริการน้ำมันในแต่ละแห่ง ซึ่งทีมงานของบริษัทจะ
นำเสนอข้อม ูลการให้บร ิการที ่สะดวก รวดเร ็วและ
ปลอดภัยในการเข้ารับน้ำมัน รวมถึงนำเสนอถึงความ
หลากหลายของประเภทน้ำมันที่บริษัทมีการให้บริการจ่าย 
ซึ่งช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถวางแผนการบริหาร
จัดการสต็อคน้ำมันในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมคีวามผนัผวน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น นอกจากนี้บริษัทยังทำ
หน้าที ่ในการช่วยตรวจสอบสภาพรถและคนขับรถใน
เบื้องต้นและแจ้งต่อสถานีบริการน้ำมันในกรณีที่พบว่ารถ
หรือคนขับรถที่มารับน้ำมันที่คลังนั้นอยู่ในสภาวะที่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการขนส่ง ดังนั ้นด้วย

คุณภาพและความใส่ใจต่อการให้บริการของบริษัทดังที่
กล่าวมาส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายฐาน 
 
 
ลูกค้าซึ ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันให้เช้ามาใช้บริการรับ
น้ำมันจากคลังของบริษัทเพ่ิมขึ้นได้ 
 
2.2.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเข้ามาของ
คู่แข่งรายใหม่ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยราย
หนึ ่ง อยู ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจาก
จังหวัดสระบุรี มายังจังหวัดขอนแก่นและสร้างคลังน้ำมัน
เพื่อจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่เป้าหมาย
บางส่วนของบริษัทเช่นกัน ดังนั้นเมื่อท่อส่งน้ำมันและคลัง
น้ำมันนี้ดำเนินการสร้างเสร็จจะทำให้บริษัทมีคู่แข่งในการ
ใหบ้ริการเก็บและจ่ายน้ำมัน 
  
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ประเมินถึงผลกระทบจากการที่สถานี
บริการน้ำมันอาจเข้ามารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นลดลง
เนื่องจากมีคลังแห่งใหม่เกิดขึ้น โดยคลังแห่งใหม่ดังกล่าว
ตั้งอยู่ที่ตอนล่างของจังหวัดขอนแก่นที่อำเภอบ้านไผ่ ส่วน
คลังของบริษัทตั้งอยู่ที่ตอนบนของจังหวัดที่อำเภอน้ำพอง 
ซึ ่งทั ้ง 2 คลังมีระยะทางห่างกัน 85.3 กิโลเมตร หาก
เปรียบเทียบถึงตำแหน่งของคลังน้ำมันแล้วนั้น สถานี
บริการน้ำมันที่บริษัทอาจจะสูญเสียส่วนแบ่งให้แก่คลัง
น้ำมันอำเภอบ้านไผ่ คือ สถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่ใกล้
คลังบ้านไผ่มากกว่าคลังขอนแก่นของบริษัท โดยประเมิน
จากข้อมูลตำแหน่งที ่ตั ้งและปริมาณการรับน้ำมันของ
ลูกค้าที ่เป็นสถานีบริการน้ำมันซึ ่งมารับน้ำมันที ่คลัง
ขอนแก่นในช่วงปี 2561 ถึงงวด 6 เดือนปี 2564 บน
สมมติฐานว่า ให้สถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับ
คลังแห่งใหม่มากกว่าคลังขอนแก่นไม่มารับน้ำมันที่คลัง
ขอนแก่นอีกต่อไป ส่วนสถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้
กับคลังแห่งใหม่ใกล้เคียงกับคลังขอนแก่นจะมารับน้ำมันที่
คลังขอนแก่นลดลงร้อยละ 50 และสำหรับสถานีบริการ
น้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังขอนแก่นมากกว่าคลังแห่ง
ใหม่จะยังคงมารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นเช่นเดิม เนื่องจาก
การเลือกรับน้ำมันจากคลังที่อยู่ใกล้จะช่วยให้สถานีบริการ
น้ำมันสามารถบริหารสต็อคน้ำมันในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมัน
มีความผันผวนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และช่วยลด
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง รวมถึงลด
ความเสี ่ยงของน้ำมันสูญหายระหว่างการขนส่งได้ ซึ่ง
ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว บริษัทได้ประเมินว่า บริษัทอาจ
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สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดจากการที่สถานีบริการน้ำมนัมา
รับน้ำมันจากคลังขอนแก่นของบริษัทลดลงไม่เกินร้อยละ  
 
30 ของปริมาณน้ำมันที่บริษัทจ่ายจากคลังขอนแก่นใน
ปัจจุบัน 
 
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานใน
การให้บริการลูกค้าปัจจุบันเป็นอย่างดีและภายใต้หลักการ
บริหารความเสี ่ยงของลูกค้าที่เป็นผู ้ค้าน้ำมันนั้น ย่อม
หลีกเลี่ยงการพึ่งพิงผู้ให้บริการเพียงรายใดรายหนึ่งในสาย
โซ่อุปทาน เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าวประสบปัญหาหรือไม่
สามารถให้บริการได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นผู้ค้าน้ำมันจึงมี
แนวโน้มที่จะรักษาความหลากหลายของวิธีการขนส่งและ
ความหลากหลายของการใช้คลังกระจายน้ำมัน โดยจะ
ปรับเปลี ่ยนสัดส่วนการเลือกใช้วิธีการขนส่งในแต่ละ
สถานการณ์ ทั้งนี้คลังน้ำมันของบริษัททั้งสองแห่งสามารถ
รับน้ำมันจากโรงกลั่นหรือคลังอื่นๆ ของผู้ค้าน้ำมันได้ทุก
แห่ง ผู ้ค้ำน้ำมันจึงสามารถบริหารจัดการเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายน้ำมันเพื่อให้สามาถบริหารต้นทุนและห่วงโซ่
อ ุปทานตั ้งแต ่ต ้นทางที ่ โรงกล ั ่นจนถึงสถาน ีบร ิการ
ปลายทางที ่เป็นผู ้ซื ้อน้ำมันจากผู ้ค ้าน้ำมันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในแต่ละช่วงเวลาได้ นอกจากนี้ตามนโยบาย
ของผู้ค้าน้ำมันซึ่งเป็นลูกรายใหญ่ในปัจจุบันนั้น มีแนวทาง
ที่จะมุ่งเน้นการเติบโตด้วยการเพิ่มจำนวนสถานีบริการ
น้ำมันท่ีเป็นผู้ประกอบการเอกชนลงทุนและบริหารจัดการ
เอง (Dealer Owned Dealer Operated : DODO) บริษัท
จึงเช่ือมั่นว่าลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันดังกล่าวจึงมี
ความจำเป็นท่ีจะต้องมีจุดจ่ายน้ำมันให้สามารถกระจายใน
แต่ละพื้นท่ีเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อจูงใจให้มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุน
ในลักษณะของ DODO เพิ่มขึ้น 
 
2.2.1.4 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในคลังน้ำมัน
คลังน้ำมันของบริษัทเป็นสถานที่หลักในสร้างรายได้จาก
การให้บริการให้กับบริษัท จึงมีความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นภายในคลัง ทั้งนี้บริษัทได้มีการทำประกันภัยความรับ
ผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที ่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ส่วนท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน  
โดยมีทุนประกันคลังละไม่เกิน 25.00 ล้านบาท, ประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินรวมไปถึงสต๊อกน้ำมันและสต๊อก
อะไหล่ของคลังน้ำมันจังหวัดขอนแก่นและศรีสะเกษ 
วงเงิน 420.88 ล้านบาทและ 519.28 ล้านบาทตามลำดับ  

 
ซึ ่งวงเงินประกันภัยความเสี ่ยงดังกล่าวได้มีการแยก
รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกันภัยในแต่ละรายการ 
ครอบคลุมส ิ ่งปล ูกสร ้างอาคาร เฟอร ์น ิเจอร ์ ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร รวมถึงสต๊อกน้ำมัน
และสต๊อกอะไหล่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทในวงเงินเอา 
 
ประกันที่เพียงพอ โดยที่ผ่านมามีการต่ออายุประกันมา
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
อย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้น ยังไม่
เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่คลังน้ำมันของบริษัทแต่อย่างใด 
เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดมาตรฐานการความปลอดภัย
และคู่มือในการปฏิบัติงานและกำหนดให้พนักงานและ
บุคคลภายนอกที ่มาติดต่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงมีการซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความ
พร้อมในการรับมือหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงบริษัท
ได้ร ับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 
14001:2015 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบที่ช่วยใน
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 
2.2.1.5 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
บริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระบบงานคลัง
น้ำมันอัตโนมัติ (Terminal Automation System/TAS) 
เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานในส่วนงานต่างๆ ของคลัง
น้ำมัน ในกรณีที ่เกิดเหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ TAS อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ
บริษัท ทำให้คลังน้ำมันไม่สามารถส่งคำสั่งการจ่ายน้ำมัน
แบบอัตโนมัติได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานคลัง
น้ำมันสามารถจ่ายน้ำมันแบบธรรมดาโดยดำเนินการตาม
วิธ ีปฏ ิบ ัต ิแบบ Manual Processing จนกว่าจะแก้ไข
ระบบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อ
ความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท  อย่างไรก็ดี 
บริษัทได้มีการทำสัญญาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบ 
TAS กับบริษัทผู้วางระบบซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี 
มีทีมงานของบริษัทผู้วางระบบคอยรับแจ้งเหตุขัดข้องและ
พร้อมประสานงานแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชม. ผ ่าน
โปรแกรมซอฟต ์แวร ์ที่ จะสามารถร ี โมทไปควบคุม
คอมพิวเตอร์จากระยะไกล ทั้งนี ้ในกรณีที ่มีการยกเลิก
สัญญา บริษัทผู้รับจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าแก่บริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให ้
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ทางบริษัทได้จัดหาผู ้รับจ้างรายใหม่ในการดูแลระบบ
ทดแทน 

นอกจากนี ้ บริษัทได้จัดให้มีระบบสำรองข้อมูล โดยมี 
server สำรองจัดเก็บแยกออกมาต่างหาก มีการสำรอง
ข้อมูลทุกวันและมีการสำรองข้อมูลไปที่ Own Cloud ทุก
สัปดาห์ รวมทั ้งมีการทดสอบข้อมูลที ่สำรองไว้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยบริษัทมีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และ
ให้พนักงานซักซ้อมเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 
ทั้งนี้ ตั้งแต่คลังน้ำมันของบริษัทได้เปิดให้บริการมายังไม่
เคยมีเหตุการณ์ขัดข้องของระบบ TAS ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นแต่อย่างใด   

 

 
อย่างไรก็ตาม หากระบบ TAS เกิดมีเหตุขัดข้อง บริษัท
สามารถแก้ไขให้กลับมาสู ่ภาวะปกติได้ภายใน 1 ชม.
(Recovery time objective 1 ชม.)  

 
2.2.1.6 ความเสี่ยงจากความต้องการใช้น้ำมันเพื่อเติม
รถโดยสารลดลง จากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า ( Electric Vehicle : EV) 
เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ( Electric Vehicle : EV) 
เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากช่วยลด
ปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
การใช้รถยนต์พล ังงานไฟฟ้าจะไม ่ม ีการปล่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ขึ้นสู่ช้ัน
บรรยากาศ เพราะไม่มีการใช้น้ำมันและไม่มีการเผาไหม้
ภายในเครื ่องยนต์ โดยในปัจจุบัน จำนวนรถยนต์ใน
ประเทศไทยที่ใช้เครื ่องยนต์สันดาปภายใน และจำนวน
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีดังนี้ 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวนรถยนตไ์ม่รวม
จักรยานยนต์ทั้งหมด 

15,048,951 15,649,354 16,363,413 17,188,167 17,993,067 18,577,882 19,127,404 

จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  
BEV + HEV + PHEV 

63 69 107 259 1,021 2,437 4,395 

สัดส่วนจำนวนรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าต่อจำนวนรถยนต์ทั้งหมด 

0.0004% 0.0004% 0.0007% 0.0015% 0.0057% 0.0131% 0.0230% 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 
 

อย่างไรก็ดี ตัวเลขจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ณ สิ้นปี 
2564 มีอยู่จำนวน 4,395 คัน เมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ 

จดทะเบียนสะสม ณ สิ้นปี 2564 นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.0230 ดังนั้นน้ำมันยังคงมีบทบาทในฐานะแหล่งพลังงาน
หลักในการขับเคลื่อนภาคการขนส่งของประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่จะรองรับ
การใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้บริการชาร์จไฟยัง
ไม่เพียงพอและเทียบเท่ากับสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
และใช้เวลาในการชาร์จไฟที่นานพอสมควร เนื ่องจาก
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ และราคา
รถยนต์ที ่ม ีม ูลค่าสูงกว่ารถยนต์ที ่ใช้น ้ำมันเชื ้อเพลิง 
นอกจากนี้ผู ้บริโภคยังมีความกังวลเรื ่องค่าบำรุงรักษา
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาสูง รวมถึงปัจจุบันราคา
น้ำมันยังคงทรงตัว และไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อรถของผู้บริโภค ดังนั้นรถยนต์
พล ังงานไฟฟ ้าจะย ังคงไม ่สามารถทดแทนรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในได้ในอนาคตอันใกล้ 

2.2.1.7 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัท 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุหรือโรคซาร์ส 
(SARS) โรคติดต่อหรือโรคระบาดรุนแรงอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงนิและผล
การดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี ้ความกังวลต่อ
เหต ุการณ์การแพร ่ระบาดดังกล ่าวก ็อาจก ่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย  
โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของไวรัส เช่น การควบคุมการเดินทาง 
การกักกัน (Quarantine) การยกเลิกการประชุมหรือ
ชุมนุมต่าง การขอความร่วมมือให้ทำงานจากท่ีบ้าน (Work 
from home) และการปิดห้างสรรพสินค้าต่างๆ ส่งผลให้
การท่องเที่ยว การค้า ธุรกิจและการบริโภคในภาพรวม 

59



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 

ลดลง เกิดการว่างงานในจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อความ
ต้องการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
 
ทั ้งนี ้ผลกระทบที ่แท้จริงของการแพร่ระบาดที ่มีผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยและทั ่วโลก ยังไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ชัดเจนและอาจมีความรุนแรงต่อธุรกิจการบนิ 
ท่องเที ่ยวและเศรษฐกิจ ซึ ่งอาจส่งผลทางลบอย่างมี
นัยสำคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท โดยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 
ปริมาณน้ำมันท่ีจำหน่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง
ประมาณร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน ส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัท
ได้รับผลกระทบเชิงลบตามไปด้วย โดยปริมาณการจ่าย
น้ำมันของบริษัทลดลงร้อยละ 11.71 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
 
สำหรับมาตรการเพื่อลดความเสี ่ยงและผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อความ
ต่อเนื ่องในการดำเนินงานของคลังน้ำมันนั้น บริษัทได้
ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื ่อป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 
หรือโควิด-19) อย่างเคร่งครัดดังนี ้
(ก) กำหนดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างกัน เช่น มีการ
แบ่งพนักงานของสำนักงานใหญ่ออกเป็น 2 กลุ ่มเพื่อ
สลับกันเข้ามาทำงานที ่สำนักงานโดยใช้มาตรการให้
พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) ร่วมด้วย 
ในส่วนของคลังน้ำมันจะมีการเรียกคิวในการให้บริการรับ
และจ่ายน้ำมันครั้งละ 5 คิว เพื่อลดความแออัด  
 
(ข) พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ในคลังน้ำมัน เช่น พนักงานขับรถ เป็นต้น ต้องสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ต้องล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิ
ร ่างกายทุกคนก่อนเข้าสำนักงานหรือคลังน้ำมันอย่าง
เคร่งครัด  
 
(ค) มีการคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
คลังน้ำมัน โดยผู้ที ่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม บริษัท
จะต้องทำการตรวจ ATK ให้กับบุคคลดังกล่าวก่อนเข้าคลงั
ทุกครั้ง  
 
(ง) บริษัทมีมาตรการตรวจเช้ือโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK 
ให้กับพนักงานเดือนละครั้ง สำหรับพนักงานท่ีมีความเสี่ยง 
 

สูง สัมผัสผู้ป่วย จะให้พนักงานตรวจ ATK และทำการกัก
ตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นก่อนมาเริ่มงานเมื่อครบ
กำหนดในการกักตัวแล้ว จะตรวจ ATK อีกครั้งและ 
 
รายงานต ัวต ่อห ัวหน ้างานท ุกว ันรวมถ ึงบ ันท ึกลง
แบบฟอร์มการรายงานดังกล่าวเป็นระยะเวลาอีก 14 วัน 
 
ทั้งนี้ในแต่ละกระบวนการทำงานของคลังน้ำมัน บริษัทได้มี
การอบรมและหมุนเวียนการทำงานให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในหลายหน้าที่ เพื ่อเป็นการลดการพึ่งพิง
บุคลากรเพียงคนใดคนหนึ ่ง หากเกิดเหตุจำเป็นทำให้
พนักงานไม่สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ได้ เช่น ต้องกักตัว
เนื ่องจากมีความเสี ่ยงสูง เป็นต้น บริษัทสามารถจัดหา
พนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุคคลดังกล่าวได้ โดย
ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่ประสบปัญหาการดำเนินงานของ
สำนักงานและคลังน้ำมันหยุดชะงัก เนื่องมาจากขาดแคลน
พนักงานจากสถานการณ์โควิด-19 แต่อย่างใด  

2.2.1.8 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มครอบครัวบูรพพัฒ
นพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด
นโยบายการบริหารงาน 
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ
คุณวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ คุณวีรพล บูรพพัฒนพงศ์ และ
บุคคลในครอบครัว รวมถึง บริษัท ไพร์มเกน โฮลดิ้ง จำกัด
และบริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด จะถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 51.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) และกลุ่มครอบครัวบูรพพัฒ
นพงศ์ (บางท่าน) ซึ ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่นั ้นยังเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ของบริษัทด้วย จึงทำให้กลุ ่มผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวเป็นผู้มี
อำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงใน
การลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
แต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทกำหนด ซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียง
ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้
ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุล
การบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 
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อย่างไรก็ตาม ด ้วยโครงสร ้างการจัดการของบริษัท 
ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 5  
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่
ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ีอย่างชัดเจน  
 
ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐาน
ตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทั
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที ่เป็น
ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 
ท่านและมีคณะกรรมการตรวจสอบที ่ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่านซึ ่งแต่ละท่านเป็นผ ู ้ม ีความรู้
ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของ
บริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งข้ึนตลอดจนสามารถถ่วงดุล
อำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้มี
ระเบียบปฏิบัติกรณีที ่ม ีการทำรายการที ่เกี ่ย วโยงกับ
กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ 
รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่
มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั ้นๆ ทำให้สามารถ
ลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 
 
2.2.1.9 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอาจ
มีการขายหุ้นของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหุ้นของ
บริษัท 
บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การรับหุ ้นสามัญหรือหุ ้นบุร ิมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดไว้ว่าหุ ้นของบริษัทใน
สัดส่วนรวมร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการ
เสนอขายหุ ้นสามัญต่อประชาชนหรือเท่ากับจำนวน 
225,500,000 หุ้น ซึ่งถือโดยผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 5 โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย จะถูกห้ามมิให้ขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้น
ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 
อย่างไรก็ดี หลังจากครบหกเดือนนับจากวันที่หุ ้นของ
บริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่
ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื ่องการรับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 
2558 อาจขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนไม่เกินร้อย
ละ 25 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย โดยหุ้นท่ี 
 

ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 75 จะสามารถ
ทำการขายได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่
หุ ้นของบริษัทเริ ่มทำการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดังนั้น เมื่อกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นสิ้นสุดลง ผู้ลงทุน
อาจได้รับผลกระทบจากการที่ราคาตลาดของหุ้นลดลง
หากมีการขายหุ้นซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการห้าม
ขายหุ้น 
 
2.2.1.10 ความเสี ่ยงกรณีผู ้ถือหุ ้นของบริษัทอาจมี
ข้อจำกัดในการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้
ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted Countries) 
ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential 
Public Offering ในอนาคต 
ในกรณีที่บริษัทเสนอหรือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในการ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือสิทธิใดๆ ในรูปแบบใดๆ บริษัทมี
ส ิทธิใช้ด ุลยพินิจในการดำเนินการเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอาจไม่เสนอสิทธิในการ
จองซื้อตราสารดังกล่าวแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญที่มีที ่อยู ่นอก
ประเทศไทย นอกจากน้ี ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัท
อาจถูกห้ามมิให้เสนอขายตราสารดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นใน
บางประเทศ เว้นแต่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
เก ี ่ยวข ้องการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายหล ักทร ัพย ์หรือ
ข้อกำหนดของกฎเกณฑ์อื ่นในบางประเทศอาจทำให้ผู้
ลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิในการซื้อตราสารตามสัดส่วนได้ 
ซึ่งอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ 
บริษัทไม่มีหน้าที ่ต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุ้น
สามัญของบริษัทในประเทศใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนต่างชาติ
สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน
อนาคต 
 
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 
บริษัทยึดถือนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติใช้ในปี 2564 โดยบริษัทให้
ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมที่ครอบคลุมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและด้านการกำกับดูแลกิจการที ่ดี เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 
ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่
จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นดังกล่าว บริษัทจึง
กำหนดเป็นนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนฉบับนี้ โดย
มีเป้าหมายให้การกำกับดูแลดังกล่าวเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กรและให้มีความ 
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สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาติ 
 
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจนอกบริษัทฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซคุ่ณค่า
ของธ ุ รก ิ จ เพ ื ่ อ ให ้การบร ิหารจ ัดการในบร ิษ ัทมี
ประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญและมีความ
มุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมโดย
มีการระบุวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานท่ีเหมาะสมสำหรับผู้มีส่วน 
 
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 
บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและ 

 
ได้เสียแต่ละกลุ่มและมีการกำหนดหลักการกำกับดูแล
กิจการและนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับในคู ่มือการกำกับดูแลกิจการที ่ดี เพื ่อให้การ
บริหารจัดการห่วงโซ่ค ุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 
บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและ 
กำหนดเป็นแนวปฏิบ ัต ิในการตอบสนองความความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังน้ี  
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กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วม 
ประเด็นข้อกังวลหรือ 

ความคาดหวัง 
การตอบสนองของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์  

สร้างผลตอบแทนท่ีดมีีการ
เติบโตต่อเนื่องให้กับผู้ถือ
หุ้น 
มีการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัททีม่ีระบบควบคุม
ภายในท่ีดีและมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงข้อมูล
บริษัทท่ีเผยแพร่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์
และโปร่งใส 

การเติบโตอย่างต่อเนื ่อง
ของผลประกอบการทาง
ธุรกิจ ท่ามกลางความท้า
ทายทายและความผันผวน
ของบริบททางธุรกิจ 

บริษัทมีการวางแผนรองรับการขยายกำลังการ
ผลิตเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจในกรณีที่ความ
ต้องการรับน้ำมันของลูกค้าสถานีบริการน้ำมันใน
พื้นที่เพิ ่มสูงขึ ้น โดยบริษัทจะดำเนินการขยาย
กำลังการผลิตโดยการลงทุนจัดหาอุปกรณ์รับ-จ่าย
น้ำมันมาเพิ่มในคลังหรือทำการขยายช่องรับ-จ่าย
น้ำมันหรือแม้กระทั่งการสร้างถังเก็บน้ำมันเพิ่มใน
บริเวณพื้นท่ีที่วางแผนรองรับไว้แล้ว 
บริษัทบริหารจัดการเพื ่อสร้างรายได้เติบโตที่
ต่อเนื ่องให้กับคลังน้ำมันของบริษัท โดยมีการ
สำรวจตลาด, สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การ
ประชาสัมพันธ์คลังน้ำมันของบริษัทเพื่อหาลูกค้า
ทางอ้อมหรือสถานีบริการรายใหม่ๆ ที่อยู่ในสังกัด
ของลูกค้าทางตรงที่มีความต้องการที่จะใช้บริการ
คลังน้ำมันในพื้นที่ เนื ่องจากลูกค้าสถานีบริการ
น้ำมันจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะไปรับน้ำมันที่คลัง
น้ำมันใด  
มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ความรูแ้ก่
บุคลกรให้ร ับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงแนวปฏิบัติใน
ด้านจริยธรรม 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
ดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 
บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อจัดทำออกมา
เป็นแผนบริหารความเสี ่ยงและรายงานความ
คืบหน้าในการบริหารความเสี ่ยงตามแผนอย่าง
น้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง รวมทั้งมีการจัดทำแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินกับบริษัท มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญไว้ 
เพื ่อสร้างความต่อเนื ่องในการบริหารงานของ
บริษัท 

พนักงานบริษัท  พนักงานประจำ มีการสรรหาและกำหนด
อัตราค่าจ้างท่ีเหมาะสม  
มีการจัดสวัสดิการให้กับ
พนักงานท่ีเหมาะสม 

การมีสภาพแวดล้อมและ
พื ้นที ่ที ่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน การมีอุปกรณ์
ท ี ่ ใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิ งาน

มีการสรรหาบุคลากรโดยพิจารณาตามคุณสมบัติ 
ความรู ้ ความสามารถ ประวัต ิพฤติกรรมและ
ประสบการณ์ ซึ ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่เป็นไปตาม
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ม ีความปลอดภ ัยให ้กับ
พนักงานเวลาทำงาน 

การให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร 
ม ี ก า รส ื ่ อส ารข ้ อม ู ลที่
เกี่ยวข้องจากระดับบริหาร
ให้ก ับพนักงานร ับทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มี
ก า ร ก ำ ห น ด ม า ต ร ก า ร
ทำงานในช ่ วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
การประเมินความพึงพอใจ
และม ีก ารร ับฟ ั งความ
คิดเห็นของพนักงาน 

อย่างเพียงพอและอยู ่ใน
สภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้
งาน ม ีสว ัสด ิภาพและ
ความปลอดภ ัย ในการ
ปฏิบัติงาน 
การวางแผนและโอกาสใน
การเติบโต ความก้าวหน้า
ในอาชีพ และสวัสดิการ
ของพนักงานทุกระดับ 

กฎหมายและสามารถแข่งขันกับธุรกิจในประเภท
เดียวกัน  
ม ีสถานท ี ่ และบร ิ เวณภายในคล ั ง เพ ื ่ อการ
ปฏิบัติงานทีปลอดภัย มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์
เชิงป้องกัน โดยบริษัทมีการตรวจเช็คและการ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด เพื ่ออุปกรณ์มีความปลอดภัยสามารถ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีการตรวจสอบสภาพ
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ถังเก็บน้ำมันและ
ระบบท่อเป็นประจำทุกเดือนและทุกปี  
ม ีการส ํารวจตรวจตราโดยเจ ้าหน ้าท ี ่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพและเข้มงวดกวดขันให้
พน ักงานปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบเก ี ่ยวก ับความ
ปลอดภัย ตลอดจนการเอาใจใส่ จัดหาอุปกรณ์
ป ้ องก ันภ ั ยส ่ วนบ ุคคลให ้พน ักงาน รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยตามที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด 
มีการดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้
สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อให้การทำงานมีความ
ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตการ
ทำงานที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
ได้จัดให้มีอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงและ
น้ำพร้อมโฟมสำหรับดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งมีการจัดทำแผนผังคู่มือการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและมีการจัดให้ซ้อมแผนฉุกเฉนิ
รวมก ับหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องในพื ้นท ี ่  เ ช่น 
เจ้าหน้าที ่ดับเพลิง, ตำรวจ, โรงพยาบาล เป็น
ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการฝึกซ้อมกรณี
สารเคมีหกรั ่วไหลและมีการตรวจวัดปริมาณ
สารเคมีอันตราย นอกจากน้ียังจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
บร ิษ ัทม ีการจ ัดทำแผนและงบประมาณการ
ฝ ึกอบรมพนักงานประจำป ี เพ ื ่อส ่งเสร ิมให้
พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้น โดยมี
การรายงานผลการเข้าอบรมจริงเพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานจริงตามแผนที่วางไว้  
มีการกำหนดมาตรการการทำงานในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่
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ระบาดโรค โดยจะไม่กระทบต่อการทำงานของ
พนักงานและธุรกิจของบริษัท 
ม ีการประเม ินประสิทธ ิภาพและประสิทธิผล
ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานและมีการ
สำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี  
ม ีการกำหนดในเร ื ่องสวัสด ิการต่างๆ ให้กับ
พนักงานเพื ่อให้เก ิดความผูกพันและภักด ีต่อ
องค์กร  ทำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังและ
ความสามารถ นอกจากการจัดฝึกอบรมให้กับ
พนักงานและการดูแลเรื ่องสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการทำงานข้างต้น บริษัทยังมี
สวัสดิการอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น  

มีการจ่ายค่าเบี้ยขยันเป็นสวัสดิการเพื่อสร้าง
กำลังใจให้กับพนักงานที ่มาทำงานอย่าง
สม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย 

มีการจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการมงคลสมรส
และอุปสมบทของพนักงานและเงินช่วยเหลือ
ฌาปนกิจจากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี 
ภรรยา บุตร ธิดาที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
พิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสให้กับพนักงาน 
โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน ซึ่ง
เป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบ
จากบร ิษ ัท พน ักงานจะม ี เง ินสะสมเมื่อ
ลาออก หรือเกษียณอายุ 
จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีแผนการตรวจร่างกายจะ
แตกต่างไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบโดย
บริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด เป็นต้น 

ลูกค้า  ล ู กค ้ าทางตรง 
ได้แก่ ผู้ค้าน้ำมัน
ต า ม ม า ต ร า  7 
ล ูกค ้าทางอ ้อม 
ได ้แก่ ล ูกค ้าใน
ส ถ า น ี บ ร ิ ก า ร
น้ำมันและลูกค้า
อื ่นๆ เช่น ลูกค้า
,ผ ู ้ประกอบการ 
ขนส่ง, ลูกค้าจาก

การนำความต้องการของ
ลูกค้ามาใช้ออกแบบแผน
ธุรกิจของบริษัท 
ม ีการวางมาตรฐานและ
ออกแบบกระบวนการการ
ปฏิบัติงานเพื ่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริการ
แก่ลูกค้า 

การจัดการการให้บริการ 
ความโปร ่ ง ใสและเป็น
ธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ร่วมกับลูกค้า 
การตอบสนองต่อการร้อง
ขอการสนับสนุนและการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

การจัดการและการออกแบบกระบวนการทำงาน 
ซึ่งมาจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจคลังน้ำมัน ทำให้
บริษัทสามารถออกแบบพื้นที่และระบบการรับจา่ย
น ้ำม ันให ้ เหมาะสมสอดคล ้องไปก ับว ิธ ีการ
ปฏิบัติงานที ่สามารถทำได้จริง อาทิเช่น มีการ
ออกแบบจุดตรวจจุดรับ-จุดจ่ายน้ำมัน ให้แยกออก
จากกัน เส้นทางการเดินรถขนส่งโอนคลังเพื่อมาลง
จ่ายน้ำมันเข้าคลังกับรถบรรทุกน้ำมันเพื่อมารับ
น้ำมันไปยังสถานีบริการไม่ปะปนกัน จึงทำให้ไม่มี
ปัญหาในเรื่องระยะเวลาที่เป็นกระบวนการคอขวด
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ภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม 
เป็นต้น   

การอบรมให้ความร ู ้ เพื่อ
พ ัฒนาศ ั กยภาพ ให้ แ ก่
พนักงานของลูกค้า  
มีการสำรวจความพึงพอใจ
ข อ ง ล ู ก ค ้ า ก า ร ร ั ก ษ า
ความลับข้อมูลของลูกค้า 

ที ่ส่งผลให้กระบวนการให้บริการล่าช้า จึงทำให้
สามารถมีอัตราการใช้ประโยชน์จากเครื ่องจักร
และอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ มีระยะเวลาที่สูญเสีย
น้อย รวมทั้งมีการบริหารจัดการเพื ่อจัดเตรียม
น้ำมันให้เพียงพอต่อลูกค้าสถานีบริการน้ำมันที่จะ
เข้ามารับน้ำมัน ลูกค้าจึงไม่เสียเวลาในการเข้ามา
ใช้บริการในการรับ-จ่ายน้ำมัน 
บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับการควบคุมคณุภาพ
และปริมาณของน้ำมัน ซึ ่งเป็นหัวใจของ การ
ให้บริการคลังน้ำมัน ทั้งนี ้เป็นแนวทางที่จะเพิ่ม
คุณค่าของบริษัทและช่วยลดต้นทุนของลูกค้า โดย
มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดในทุกขั ้นตอนการ
ทำงานตั้งแต่ การตรวจรับน้ำมันจากรถขนส่งโอน
คลัง สูบเข้าเพื่อเก็บรักษาในถัง ไปจนถึงการจ่าย
ออกไปที่รถของลูกค้าสำหรับนำส่งน้ำมันต่อไปขาย
ที่สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรฐาน
ของการทำงานในทุกขั้นตอน มีการสอบเทยีบและ
ตรวจสอบอยู่เสมอ รวมทั้งยังมีการใช้ระบบรับจ่าย
น้ำมันอัตโนมัติ (Automation) ทำให้สามารถลด
อัตราปริมาณน้ำมันสูญเสียจากการปฏิบัติการ (Oil 
Loss) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าน้ำมันทุกลิตร
ที่ออกจากคลังน้ำมันของบริษัทต้องมีคุณภาพไม่
ผิดเพี้ยนไปจากข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และมีปริมาณครบถ้วน นอกจากน้ียังช่วยลดต้นทุน
เนื่องจากทำเลที่ตั้งของคลังน้ำมันซึ่งเป็นประโยชน์
ก ั บระบบการกระจายส ิ นค ้ าและก า ร ที่ มี
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับรางรถไฟซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่าง มากในลดต้นทุนการขนส่งน้ำมัน
ขาเข้า เป็นต้น 
มีการจัดการอบรมความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ
สำหรับรถบรรทุกน้ำมันให้กับพนักงานขับรถของ
ลูกค้า 
บร ิษ ัทม ีการสำรวจความพึงพอใจของล ูกค้า 
โดยเฉพาะลูกค้าสถานีบริการน้ำมันซึ่งจะมีการ
ประเมินในทุกๆ ครึ่งปี สำหรับนำมาปรับปรุงการ
ให้บริการของคลังน้ำมัน 
คลังน้ำมัน จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 
2018 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ในด้านคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพ
การบริหารงานภายในองค์กร โดยบริษัทกำลังอยู่
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กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วม 
ประเด็นข้อกังวลหรือ 

ความคาดหวัง 
การตอบสนองของบริษัท 

ในระหว่างการเตรียมการเพื่อดำเนินการขอการ
รับรองมาตรฐานนี้กับคลังน้ำมัน จังหวัดศรีสะเกษ
ต่อไป  
ภายในบริเวณคลังมีอุปกรณ์และพื้นที ่พักผ่อน
สำหรับพนักงานขับรถของลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิาร
ภายในคลัง ช่วงระหว่างรอการรอรับ-จ่ายน้ำมัน 
เพื่อให้พนักงานขับรถมีความพร้อมสำหรับการ
ออกไปขับขี่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลกูค้าตอ่ไป บริษัท
ให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัท
และของลูกค้า บริษัทจึงกำหนดและประกาศใช้
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและ
ลูกค้าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้ง
ด้านทางการค้าและทางด้านกฎหมายของบริษัท 

คู่ค้าหรือ
Supplier 

ผู้รับเหมา  
ผู้ส่งมอบสินค้าและ
บริหารให้กับบริษัท 

ดำเนินธุรกิจร ่วมกับคู ่ค้า
อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและ
เท่าเทียม เช่น การปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและเงื ่อนไข 
รวมไปถึงมีการแข่งขันราคา
ที่เป็นธรรม 
กำหนดเกณฑ์การประเมิน
และตรวจประเมินผลกับคู่
ค ้าหลังการส่งมอบสินค้า
หรือบริการการประเมินผล
ความพึงพอใจของคู่ค้าต่อ
บริษัท 

การปฏิบ ัต ิตามระเบียบ 
ข้อกำหนด คำสั่ง เรื่องการ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอน
ปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัต ิงานจัดซ ื ้อจ ัดจ้างอย่าง
สม่ำเสมอ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 
มีการประเมินประสิทธิภาพผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
เป็นประจำทุกปี บริษัทได้มีการกำหนดช่องทาง
ต่างๆ ในการรับเรื่องร้องเรียนจากคู่ค้าของบริษัท   

สังคมและ
ชุมชน 

ช ุมชนรอบสถาน
ประกอบการ สังคม
ทั่วไป 

การช่วยสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

ผลกระทบท ั ้ งทางด ้าน
ความปลอดภัยและด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินธุรกิจ  
ความปลอดภัยของคลัง
น้ำมัน 

มีการจัดเตรียมพื้นที่กันชนโดยขุดเป็นบ่อน้ำเป็น 
Safety Zone เพื่อป้องกันการขยายตัวของชุมชน
เข้ามาใกล้บริเวณคลังน้ำมันในอนาคตหรือป้องกัน
การขยายพื้นที่ปฏิบัติงานของคลังน้ำมันไม่ให้เข้า
ใกล้กับแหล่งชุมชน  

หน่วยงาน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินธุรกิจ เช่น 
กรมสรรพากร  
กระทรวงแรงงาน 
เป็นต้น  

สามารถที ่จะปฏิบ ัต ิตาม
กฎระเบียบของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
ให้ความร่วมมือในการให้
ข ้อม ูลแก ่หน ่วยงานของ
ภาคราชการที่เกี่ยวข้องให้
การสน ับสน ุนโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

การปฏิบัต ิตามระเบียบ 
ข ้อกำหนด คำส ั ่ ง ฯลฯ 
ของหน่วยงานราชการ 

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน 
บร ิษ ัทได ้นำส ่งภาษีต ่างๆ ท ุกประเภทอย่าง
ครบถ้วน ตรงเวลา มีการเปิดเผยข้อมูลหรือการ
นำส่งรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
อย่างครบถ้วน  
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) รวมถึงระบบบริหาร
จัดการ การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี ่ยวข้อง โดยมุ ่งเน้นทางการควบคุม ป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
 
3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
(1) การจัดการพลังงาน 
บริษัทสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมโดยใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ใช้มาตรการที ่หลากหลายเพื ่อการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์
และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การปรับเปลี่ยน
มาใช้หลอดไฟให้แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานทดแทนแบบ
ฟลูออเรสเซนต์ 
 
(2) การจัดการน้ำ 
บริษัทมีอุปกรณ์ดักน้ำมัน (Oil Trap) เพื่อดักน้ำเสียที่เกิด
จากการใช้งานภายในคลังน้ำมันก่อนปล่อยไปยังบ่อพัก 
และยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 
 
(3) การกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษ 
บริษัทมีแนวทางในการจัดการขยะ ของเสีย ด้วยการคัด
แยกประเภทขยะ โดยมีการร่วมมือกับทางเทศบาลเพื่อนำ
ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ใน
ส่วนของการกำจัดขยะ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทภายนอก
ซึ ่งได้ร ับอนุญาตตามกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อรับขยะ
อันตรายไปจัดการในขณะที่รอบริษัทภายนอกมารับขยะ
อันตราย คลังน้ำมันจะมีการเก็บรักษาขยะไว้อย่างมิดชิด
และปลอดภัย 
ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตั้งระบบควบคุมไอระเหยของน้ำมัน 
ซึ่งมีคุณสมบัติลดการระเหยของน้ำมันในถังไม่ให้รั่วไหล
กระทบสู่ช้ันบรรยากาศ 
 

 
(4) การจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
บริษัทยังไม่ได้จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทไม่ได้มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทอยู่
ระหว่างศึกษาและจัดทำแผนงานแนวทางคู่มือการจัดทำ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ ่งจัดทำขึ้นโดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
 
3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 
บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั ่นและให้
ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ี
ส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน
และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั ่นในการดำเนิน
ธุรกิจที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วย
หลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจไว้และได้วางกรอบนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2564  ได้มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ 8 
ประการ ดังน้ี 
(1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียมและเป็น
ธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
แนวปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยใน 8 หมวด 
ได้แก่   

(1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของ
กิจการ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
 
(3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
(4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร 
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(5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ 
(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม 
(7) รักษาความน่าเชื ่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล 
(8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้
ถือหุ้น 
 

(2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะสง่ผลดี
ต่อบริษัทในระยะยาว 
แนวปฏิบัติ 
หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์หร ื อหากพบว ่ าม ี ความข ัดแย ้ งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่
เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน 

(1) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือ
ร่วมสมคบคิดกัน 
(2) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
(3) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถ
ป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถ
ต ร ว จ ส อบ พบ ไ ด ้ โ ด ย ไ ม ่ ช ั ก ช ้ า  ร ว ม ถึ ง
กระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพพร้อม
กับให้ความเป็นธรรม หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น 
(4) รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
เห็นความสำคัญของการต่อต ้านการทุจริต
รวมทั ้ง การกรรโชก และการให้สินบนในทุก
รูปแบบ 

 
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 
แนวปฏิบัติ 
(1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย
หมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
(2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน
สิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของตนและกระตุ้นให้มีการ 
 

 
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดย
ความรับผิดชอบของธุรกิจด้าน สิทธิมนุษยชนยังครอบคลมุ
ไปถึงบริษัทในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า 
(3) บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอ
ภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ 
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติ
ตระกูล  สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี ่ยวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงาน 
(4) บร ิษ ัทให้โอกาสบุคลากรของบริษ ัททุกคนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม 
และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน 
โบนัสและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที ่เหมาะสมตาม
ระเบียบของบริษัทอีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ 
ศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
(5) บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความ
รับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต 
เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตนให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้น
แต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่
ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน 
(6) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับ
บัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา
ของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น 
หลีกเลี่ยงการวิพากย์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นหรือต่อบริษัท 
ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัทจะเปิดโอกาสและเปิดใจรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
อย่างมีสติ ปราศจากอคติและรับฟังด้วยเหตุและผล 
(7) บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน 
สถานที่และสิ่งอำนวนความสะดวกของบริษัทในหน้าที่
อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวกของบริษัทไปในทางอื่นนอกจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ 
(8) บุคลากรของบริษัทต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกาย
เหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่
การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อ
ภาพลักษณ์บริษัท 
(9) บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตน
เพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ช่ือ
ของบริษัทและตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็น
การส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด 
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(10) บุคลากรของบริษัทควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่
บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น  
(11) ห ้ามบุคลากรของบร ิษ ัทกระทำการที ่ก ่อความ
เดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจของผู้อื ่น ก่อให้เกิด
ความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทหรือ
ต่อบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วง
ละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร 
และการมีไว้ซึ ่งภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการ
สัมผัส 
 
(4) การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อ
สินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้
บริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมี
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

แนวปฏิบัติ 
(1) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโครงการมีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของล ูกค้าและผู ้บร ิโภคอย่างต่อเน ื ่อง 
บุคลากรของบริษัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล 
ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค
และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค 
(2) บริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้
หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท 
(3) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและ
บริการของบร ิษ ัทความปลอดภัยของผู ้บร ิโภคนั ้นมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย 
ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์
และอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง 
 
(5) การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม 
บริษัทย่อมมีภาระในการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและ
สังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตาม
การพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าท่ีและเป็นนโยบาย
หลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุ
บำรุง 
 
 

ศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุน 
 
กิจกรรมทางสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
แนวปฏิบัติ 
(1) บริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ
และข ้อเท ็จจร ิงในการดำเน ินงานของบร ิษ ัทความ
รับผิดชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และ
ความรับผิดชอบของบริษัทในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริงที ่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลกับนักลงทุน ผู ้ถือหุ้นและผู้สนใจทั ่วไปอย่างทัน
สถานการณ์ 
(2) บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
ในเร ื ่องค ุณภาพ ความปลอดภัยอาช ีวอนาม ัยและ
ส ิ ่ งแวดล ้อมอย ่างจร ิ งจ ั ง  และต ่อ เน ื ่องในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(3) บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อย
ที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร 
(4) บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื ่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัททุก
ระดับ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่
ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้
และการอนุร ักษ ์พล ังงานอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพเพื่อ
ประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง  
(5) บริษัทจะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื ่อกิจกรรมที ่จะมีส่วน
สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม
ที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์
ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริงหากเลือกใช้การ
บริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่า
ได ้นำไปใช้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลก่อ
ประโยชน์อย่างแท้จร ิงและการบริจาคต้องมีเอกสาร
หลักฐาน 
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(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากร
ของบริษัทและชุมชน โดยรอบสถานประกอบการ บริษัท
มุ ่งส ่งเสริมและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนิน
ชีวิตประจำวันของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อประโยชน์
ของท ุกคนรวมทั ้งช ุมชนและส ังคมโดยรวม บร ิษัท
สนับสนุนมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้
อย่างสิ้นเปลือง 
แนวปฏิบัติ 
(1) บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื ่องสำคัญโดย
จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสิ ่งแวดล้อมที ่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัท
ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและ
กฎหมายทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
(2) บริษัทจะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกัน 
ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทรัพย์สิน
สูญหายหรือเสียหายจากการละเมิดระบบรักษาความ
ปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดตา่งๆ 
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่
ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อม
แผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็น
หน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงาน
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกำหนดไว ้
(3) บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากร
ของบริษัทพนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไป
ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
(4) บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมใน
เรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน ์ส ู งส ุด โดยตระหน ักถ ึ งความสำค ัญของ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
(5) หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ ่งแวดล้อมหรือพบว่าการปฏิบัต ิงานมี
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้บุคลากร
ของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้ง
ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ดำเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงาน
ต่อไปโดยเด็ดขาด  

(7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทนำแนวคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับใช้
และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ 
ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม 
แนวปฏิบัติ 
(1) สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไรและศึกษาหาแนว
ทางแก ้ไขเพื ่อลดผลกระทบดังกล ่าว รวมทั ้ งศ ึกษา 
พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด
และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่
การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที ่เป็นประโยชน์ต่อ
ส ั งคมและส ิ ่ งแวดล ้อม เพ ื ่ อกระต ุ ้นให ้ ธ ุรกิ จและ
ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม 
(3) ว ิ เคราะห ์แนวทางแก ้ไขป ัญหาตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการ
ต่อเนื ่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื ่อสร้างโอกาสในการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้าง
ผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 
(8) การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนว
ทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้เสีย
ทุกฝ่าย 
แนวปฏิบัติ 
(1) จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธุรกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและสังคม 
(2) จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้องและจัดให้มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูล
โดยสะดวก 
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3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม 
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม โดยให้ความสำคัญกับการคุณภาพชีวิตของชุมชน 
และมุ่งการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความผาสุก โดยในปี 2564 
ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการ
ดูแลชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบคลังน้ำมัน ร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ของวิถีชาวบ้านอย่างกลมกลืน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมชุมชุนโดยมีตัวอย่าง เช่น 
กิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก
ในชุมชนบริเวณรอบคลังน้ำมัน เพื่อการสนับสนุนอปุกรณ์
และเครื่องมือเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 
เป็นต้น 
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67%

33%

สัดส่วนรายได้ปี 2564

ขอนแกน่

ศรสีะเกษ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 
  หน่วย : ล้านบาท 

      

ผลการดำเนินงาน 2562 2563 2564 
เปลี่ยนแปลง 

YOY 
      

  รายได้จากการให้เช่าและบริการ 176.84 253.39 221.15  (12.72%) 

  กำไรขั้นต้น 123.98 190.96 166.23  (12.95%) 

  กำไรสุทธิ 55.43 111.06 97.90  (11.85%) 

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.20 0.37 0.33 (10.81%) 

ผลการดำเนินงานปี 2564 

ปี 2564 ประเทศไทยได้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ที ่ เร ิ ่มทวีความร ุนแรงตั ้งแต ่เด ือน

เมษายนและขยายวงกว้าง ซึ ่งในช่วงเดือนสิงหาคมพบ

จำนวนผู ้ต ิดเชื ้อสูงสุด ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้น มีการล็อคดาวน์ทั่ว

ประเทศ งดออกนอกเคหสถานเวลา 22.00-04.00 น. ปิด

สถานที่เสี่ยง พร้อมทั้งขอความร่วมมือ work from home 

100 % บางช่วงของปี ส ่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันในปีลดลง  

 

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ของ PTC มีกำไรสุทธิ 

97.90 ล้านบาท ลดลง 13.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.85 

จากปี 2563 ตามรายได้ที่ลดลงจากปริมาณความต้องการใช้

น้ำมันที ่ลดลง โดยหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 และมาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศในบางช่วง

ของปี แต่ย่างไรก็ดี PTC ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและลด

ภาระต้นทุนการเงินโดยเร่งชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ส่งผลให้ 

PTC มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 43.76% เป็น 44.06% 

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
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2562 2563 2564

รายได้

ขอนแกน่ ศรสีะเกษ

52.86

62.43

54.92

2562 2563 2564

ต้นทุนบริการ

123.98

190.96
166.23

2562 2563 2564

ก าไรขัน้ต้น

70.11%
75.36% 75.17%

2562 2563 2564

อตัราก าไรขัน้ต้น

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

รายได ้

ในปี 2564 PTC มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่ากับ 

221.15 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2563 โดยหลักมาจาก

ปริมาณการใช้น้ำมันที ่ลดลงตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการล็อคดาวน์ใน

บางช่วงของปี และเร ิ ่มผ่อนคลายมาตรการในเดือน

กันยายน 2564 ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเริ่มฟื้นตัวดว้ย

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายวัคซีนท่ีรวดเรว็ 

ส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการปรับตัวลดลงร้อย

ละ 12.72 เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุน 
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการในปี 2564 เท่ากับ 54.92 

ล้านบาท ลดลง 7.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.03 จากปี 

2563 สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงจากการตัด

จำหน่ายครบอายุการใช้งานของยานพาหนะและอุปกรณ์

คลังน้ำมันบางส่วน และมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

อายุการให้ประโยชน์ของอาคารและคลังน้ำมัน ประกอบ

กับในปี 2563 บริษัทมีค่าซ่อมบำรุงในการปรับปรุงถัง

น้ำมันสำเร็จรูป และการย้ายแนวท่อดับเพลิง ทำให้ต้นทุน

ค่าซ่อมบำรุงสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว 

 

 

 

 

กำไรขั้นต้น 
ในปี 2564 PTC มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 166.23 ล้านบาท ลดลง 24.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.95 จากปี 2563 ตามรายได้ที่

ลดลงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิดเป็นปัจจัยหลัก อย่างไรก็ดี PTC สามารถรักษาอัตรากำไร

ขั้นต้นได้ในระดับใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาแมว้่าจะมีรายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง เป็นผลจากการที่บริษัทมีค่าเสือ่มราคา

และค่าซ่อมบำรุงท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    

 

176.84 

253.39 
221.15 
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ก าไรสทุธิ และ อตัราก าไรสทุธิ

ก ำไรสทุธิ อตัรำก ำไรสทุธิ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2564 เท่ากับ 39.02 

ล้านบาท ลดลง 2.76 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.61 จากปี 

2563 โดยความเปลี่ยนแปลงหลักเกิดจากการที่ไม่มีการ

ตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากเช่นเดียวกับปี 2563 

ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 

กำไรสุทธิ 

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 97.90 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2563 จำนวน 13.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.85 ตาม

รายได้ที่ลดลง โดยรายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2564 ลดลงร้อยละ 12.72 เมื่อเทียบกับปี 2563  อย่างไรก็ดี PTC มี

อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44.06 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนที่ลดลง จากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ 

อุปกรณ์คลังน้ำมันและอุปกรณ์สำนักงานบางส่วน ซึ ่งตัดค่าเสื ่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่  และประกอบกับมีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและคลังน้ำมัน ให้สอดคล้องกับอายุงานทางกายภาพท่ีเหลืออยู่ และ

ในปี 2563 ยังมีค่าซ่อมบำรุงที่มากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากค่าซ่อมแซมในการปรับปรุ งถังน้ำมันสำเร็จรูปและค่าซ่อมแซม

เนื่องจากการย้ายแนวท่อดับเพลิง ส่งผลให้ในปี 2564 PTC มีต้นทุนจากการให้เช่าและบริการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังลดลงเนื่องจากไม่มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากเหมือนปี 

2563 อีกทั้งต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงตามจำนวนเงินกู้ที่เร่งผ่อนชำระ 

 

40.21

41.78

39.02

2562 2563 2564

ค่าใช้จ่ายบริหาร
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262.20
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432.74
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หนีส้นิหมนุเวียน หนีส้นิไม่หมนเวียน สว่นของผูถ้ือหุน้

41.16 50.66 52.62

600.45 576.17 549.74

2562 2563 2564

สินทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวียน สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย ์

สินทร ัพย์ของ PTC ณ 31 ธ ันวาคม 2564 ซ ึ ่งม ีส ่วนประกอบหลักได้แก่ ท ี ่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์ และ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสินทรัพย์ของบริษัท 

สินทรัพย์รวมของ PTC ปี 2564 เท่ากับ 602.36 ล้านบาท ลดลง 24.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.91 จากปี 2563 

เนื่องจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามค่าเสื่อมราคาที่ตัดจำหน่ายในปี  
 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของ PTC มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดย ณ 31 ธันวาคม  2564 PTC มีหนี้สิน

เท่ากับ 169.62 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 122.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 41.91  จาก

การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นหลัก 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 432.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.90  ล้านบาท หรือร้อยละ 

29.24 จากปี 2563  เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุน และไม่มีการจ่ายปันผล ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของส่วนผู้ถือหุ้น

เป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 

 

 

 

 

ฐานะการเงิน 

641.61 626.84 
602.36 602.36 626.84 641.61 
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อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (เท่า)
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%)
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0.41

0.84

2562 2563 2564

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร 
 ในปี 2564 PTC มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 75.36 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 75.17 ในปี 2564 และ มีอัตรา

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.76 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 44.06 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ในปี 2564 ลดลงแต่ PTC ยังสามารถ

รักษาระดับกำไรขั้นต้นให้ใกล้เคียงกับปี 2563 และสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ

การลดเร่งชำระคืนเงินกู้เพ่ือต้นทุนทางการเงิน ผลให้อัตรากำไรสุทธิของปี 2564 มีระดับท่ีเพิ่มขึ้น 

 สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 25.51 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่สะสมเพิ่มมา โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทำให้

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของ PTC ในปี 2562 , 2563 และ 2564 เท่ากับ 0.26 เท่า 0.41 เท่า และ 0.84 เท่า

ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของ PTC ส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

และลูกหนี้การค้า ส่วนหน้ีสินหมุนเวียนของ PTC ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาวท่ีครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี   

 

 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
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อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2564 มีอัตราลดลงจากร้อยละ 26.14 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 23.98 

เนื่องจากกำไรสุทธิปี 2564 ลดลงร้อยละ 11.85 ซึ่งมากกว่าการลดลงของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา  โดย

สินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 4.59 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563  

 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน 
บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.39 เท่า ลดลงเนื่องจากบริษัท ชำระคืน

เงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำไรสะสมเพิ่มขึ้นตามกำไร

จากการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจำนวน 0.48 เท่า คิดเป็นอัตรา

การลดลงร้อยละ 51.72  
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5. ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลสำคัญอืน่

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

สถานที่ต้ังสำนกังานใหญ่ 
เลขท่ี 2034/69 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ช้ันท่ี 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +066-2318-4013 

โทรสาร +066-2196-5000 

เว็บไซต์ www.premiertankcorp.com 

อีเมล 
นักลงทุนสัมพันธ์  : investor_relation@premiertankcorp.com 
เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com 

บุคคลอ้างอิงนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ +66-2009-9999 

ผู้สอบบัญช ี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด  
89/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น 
ไม่ม ี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ไม่ม ี

5.4  ตลาดรอง 
ไม่ม ี
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ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดแูล
กิจการ 
บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นบริษัทสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน 
เพ ิ ่มม ูลคาให แก ก ิจการ สามารถแขงข ันไดและมีผล
ประกอบการที ่ด ีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
สามารถประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี
ความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ดำเนินการที่
เปนประโยชนตอสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบ
ตอสิ่งแวดลอมและสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมเพื่อใหบริษัทมี
การกำกับดูแลกิจการที ่ด ี บริษัทไดจัดทำนโยบายตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 
2560 โดยหลักการดังกลาวสามารถแบงไดเปน 8 หลักการ
ดังนี้ 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู นำองคกรท่ีสราง
คุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน 
บริษัท มีการกำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษ ัท โดยมีหนาที ่สำคัญในการพิจารณาและอนุม ัติ
วิสัยทัศน ภารกิจและคานิยมของบริษัท รวมถึงพิจารณา
และอนุมัติแผนกลยุทธ ทิศทางการดำเนินงาน เปาหมาย
และนโยบายของบริษัท ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร
ตางๆ ซึ ่งคณะกรรมการมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ 
ประโยชนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืนและจะติดตาม ประเมินผล
และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย (ถามี) เพื ่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท 
โดยใหดำเนินธุรกิจภายใตกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่
เก่ียวของรวมถึงดำเนินงานตามเปาหมายและแผนที่กำหนด 
โดยประเมินจากสภาวะการดำเนินงานของบริษัท จาก
ปจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะกระทบตอองคกรและ
วิเคราะหแนวโนมธุรกิจรวมถึงการคำนึงถึงจร ิยธรรม 
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหบริษัทสามารถ
ปร ับเปล ี ่ ยนนโยบายหร ือกลย ุทธ  ให สอดคล องกับ
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป 

นอกจากนี้คณะกรรมการไดมีการกำหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยรวมถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของประธานกรรมการไวอยางชัดเจน เพ่ือ
การกำกับดูแลใหกรรมการและผูบริหารปฏิบัตหินาที่ตามที่
กำหนดดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต 
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี ่ยวของ ขอบังคับ มติที ่ประชุมคณะกรรมการ มติที่
ประชมุผูถือหุนและนโยบายตางๆ ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน 
คณะกรรมการใหความสำคัญอยางย ิ ่งต อการกำหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของ
องคกรใหสามารถเติบโตอยางยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงค
และเปาหมายที ่สอดคลองกับการสรางคุณคาและเปน
ประโยชนตอองคกร ลูกคา คูคา พนักงาน ผูถือหุน ผูมีสวน
ไดเสียสังคมโดยรวมสงเสริมใหวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักขององคกรควบคูอยูในกระบวนการการตัดสินใจและ
การดำเนินงานของบุคลากรในทุกระด ับจนกลายเปน
วัฒนธรรมองคกรที่อยูภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ในการนี้คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ แผนงานตางๆ 
พรอมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
เพื่อใหสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
หล ักขององค กร โดยม ีการนำเทคโนโลย ีมาใช อยาง
เหมาะสม นอกจากนี้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงของการ
ตั้งเปาหมายที่อาจนำไปสูการประพฤติที่ผิดกฎหมายหรือ
ขาดจร ิยธรรมตลอดจนกำกับด ูแลให ม ีการส ื ่อสาร
วัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานของทั้ง
องคกร 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูมีความรู
ความสามารถ มีความเช ี ่ยวชาญและประสบการณที่
สามารถปฏิบ ัต ิหนาที ่ เพ ื ่อประโยชนแกบร ิษัท ท ั ้งนี้  
กรรมการบริษัทจะตองมีค ุณสมบ ัต ิและไม ม ีล ักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวน
โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยาง
นอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไมนอยกวา 3 คน 
จะตองมคีุณสมบัตแิละไมมีลกัษณะตองหามตาม 
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตาม
หลักเกณฑที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนด รวมทั้งไมมีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจให
บร ิหารจ ัดการกิจการท ี ่ม ีมหาชนเปนผ ู ถ ือห ุ นตามท่ี
สำนักงานกำหนดก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความ
นาไว วางใจของกรรมการและผู บร ิหารของบริษัท) ซ่ึง
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ
อิสระ กรรมการที ่ไมเปนผู บร ิหารและกรรมการที ่ เปน
ผูบริหาร ซึ่งในการบริหารบริษัทคำนึงถึงความโปรงใสและ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายใหมีสัดสวนกรรมการ
อิสระอยางนอยก ึ ่งหนึ ่งและเพ ื ่อถ วงดุลอำนาจอยาง
เหมาะสม ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวย
คณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต
ละคณะ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั ้งบุคคลที ่เหมาะสมเปน
ประธานกรรมการ ทั ้งน ี ้ทางคณะกรรมการไดแตงต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพ่ือทำหนาที่
สน ับสน ุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที ่มี
คุณสมบัติเหมาะสมดวยกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน 
พรอมพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมกอนเสนอใหผูถอืหุน
อนุมัติ 
 
คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลใหกรรมการทุกทานมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยาง
เพียงพอ และดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครั้งของ
การประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขา
รวมประชุมในปที่ผานมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอยทุกชุด นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมี
เลขานุการบริษ ัทเพ ื ่อสน ับสน ุนการดำเน ินการของ
คณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการตลอดจนดูแลจัดการเก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน 
 
 
 
 
 
 

 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร 
คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน พิจารณาวิธีการสรรหาบุคคลที ่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหนงประธานกรรมการ 
รวมถึงไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู บร ิหาร
ระดบัสงู โดยในการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนนั้น ไดม ี
 
การกำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนวากรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนที่มี
สวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะตองไมเขารวมในการ
แสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ 
เพื ่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และ
สรางความมั่นใจไดวาบริษัท มีการสรรหากรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพียงพอตอการดำเนินงาน  
นอกจากนี ้ยังใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน จึงไดจัดใหมีแผนการสืบทอดตำแหนงที่
สำค ัญของบริษัท (Succession Plan) เพื ่อสร างความ
ตอเนื ่องในการบริหารงานสำหรับกลุ มผูบริหารในระดับ
ประธานเจาหนาที่สายงานขึ้นไป ตามที่ระบุในนโยบายการ
วางแผนสบืทอดตำแหนงงาน 
 
ในการดำเนินการดังกลาวคณะกรรมการไดมีการกำหนด
โครงสร างการตอบแทนของกรรมการและผู บร ิหาร 
ตลอดจนการประเมินผลที ่เหมาะสมกับขอบเขตความ
รับผิดชอบของหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยมีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชวยกำกับดูแลใหเปนไป
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้กรรมการจะ
ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายไตรมาส 
สวนกรรมการที ่เปนผู บริหารจะไดรับผลตอบแทนเปน
เงินเดือนและคาตอบแทนโบนัส ซึ ่งพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายทรัพยากรบุคคล ตามที่ระบุในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทไวเปนสำคัญ 
 
สำหรับในดานการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะ
ติดตามใหมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ทักษะ ประสบการณและแรงจูงใจที ่เหมาะสมเพื ่อให
สามารถจัดการบริหารองคกรใหเปนไปตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที ่ด ีได อยางมีประสิทธิภาพตลอดจน
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการใหความสำคัญและสนับสนุนการสร าง
นวัตกรรมพรอมทั ้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
ส งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความตองการและ
ความสามารถในการใหบริการเพื่อผลประโยชนของลูกคา 
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและขยายตลาดในอนาคต มีการ
ดูแลและรองรับที่จะทำใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยาง
ตอเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน 
( Business Continuity Plan :  BCP)  น อ กจ า กนี้ ท า ง
คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจ
ควบคูไปกบัการสรางคณุประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ที่เกี่ยวของและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
โดยจะสงเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณคาใหบริษัทตาม
สภาพปจจัยแวดลอมที ่ เปลี ่ยนแปลงอยู  เสมอ ซึ ่งอาจ
ครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธี
ค ิดม ุมมองในการปรับปรุงกระบวนการใหบร ิการและ
กระบวนการทำงาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา โดยบริษัท 
มุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส 
ยึดถือความเปนธรรมเปนหัวใจสำคัญ พรอมใหบริการที่ดี
แกลูกคา ยินดีแขงขันในธุรกิจอยางยุติธรรม ไมเอาเปรียบ
หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ปฏิบัติอยูในกรอบของ
ธรรมาภิบาลอยางเครงครัด ทั ้งนี้คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผูมีสวนไดเสียและ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุ มอยางโปรงใส เหมาะสม 
เสมอภาคและเปนธรรม  
 
ซึ่งรวมถึงผูถือหุนบริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอยาง
ซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและจะใชความพยายามอยางที่สุด
ที่จะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตและสรางผลตอบแทนที่ดี
ใหกับผู ถือหุนอยางตอเนื ่องและยั ่งยืน โดยยึดหลักการ
ปฏิบตัิตอผูถอืหุนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 
พนักงาน ใหผลตอบแทนแกพนักงานโดยยึดหลักพิจารณา
ผลงานดวยความเปนธรรมและสามารถวัดผลไดภายใต
หลักเกณฑท่ีกำหนดและมุงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยัง
คำนึงถึงสิทธิของพนักงานเปนสำคัญและเปดโอกาสให
พนักงานรองเร ียนกรณีที ่ไมได ร ับความเปนธรรมผาน
ชองทางตางๆ  
 
ลูกคา สรางความสัมพันธและความรวมมือในระยะยาวกับ
ลูกคา โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตความเช่ือถือและ 

 
ไววางใจ โดยบรษิัทมีหนาที่ในการสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหกับลูกคาดวยการรับผิดชอบและใหความสำคัญตอปญหา
และความตองการของลูกคาเปนอันดับแรก โดยยึดหลัก
จริยธรรมและการใหบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 
เจาหนี้ สรางความสัมพันธและปฏิบัติตอเจาหนี้ โดยยึดหลัก
ความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อถือและไววางใจและมีหนาที่
ร ับผิดชอบและใหความสำคัญตอเงื่อนไขตางๆ ที ่ไดทำ
ขอตกลงไวกับเจาหนี้อยางดีที่สดุ 
 
คูคา ปฏิบัติตอคูคาดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีความเทา
เทียมกัน เพื ่อใหการประกอบธุรกิจที ่เปนธรรม ไดรับ
ประโยชนรวมกัน มีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนคูคาใน
ระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคูคาจากเงื่อนไข
ตางๆ  เชน ราคา คุณภาพ ความนาไววางใจยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกตอง ตลอดจนความเช่ียวชาญดานเทคนิค กฎหมาย และ
การรักษาสิ่งแวดลอม 

 
ชุมชนและสิ่งแวดลอม  ดูแลใหบริษัท และพนักงานดำเนิน
ธรุกิจอยางรับผิดชอบและเปนประโยชนแกสังคมและชุมชน 
และมีหนาที ่ประพฤติตอชุมชนที่อาศัยอยู ใกลเคียงดวย
ความเปนมิตร ใหความชวยเหลือและสนับสนุนพัฒนา
ชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดี ไมสรางหรือกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอส่ิงแวดลอม  
 
บริษัท ใหความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปญหากาซเรือน
กระจก ซึ่งบริษัทอยูระหวางการศึกษาและจัดทำแผนงาน
การจัดทำขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อเปนขอมูล
เปรียบเทียบในการบริหารจัดการเพื่อลดปญหากาซเรือน
กระจก 
 
การแขงขันอยางเปนธรรม ดูแลใหบริษัทประกอบธุรกิจ
อยางเปดเผยโปรงใสและไมสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันอยางไมเปนธรรม 
 
หนวยงานราชการที่เกี ่ยวของ ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับตางๆ ที ่เกี ่ยวของและปฏิบัติตอ
ภาครัฐและหนวยงานราชการตางๆ อยางมีความเปนกลาง
ตามที่ไดกำหนดไวในขอพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of 
conduct) และนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี ่ยงและ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหมั่นใจวาบริษัท มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผลและมีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ไดแตงต ั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งทุกคนตองเปน
กรรมการอิสระและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายที่
เก่ียวของ รวมถึงตองมีคุณสมบัติและหนาที่ตามหลักเกณฑ
ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ เพื ่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธภิาพและอิสระ เพื่อ
ทำหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งรวมถึงหนาที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี การใหความเห็นเกี ่ยวกับ
ความจำเปนและความเหมาะสมของการทำรายการระหวาง
กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมี
สวนไดเสีย รวมทั้งการกำกับดูแลใหมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยและการจัดการของขอมูล ที่อาจสงผลตอความ
นาเช ื ่อถือและกระทบตอการดำเนินธุรก ิจของบริ ษัท 
นอกจากนี้คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแล
ระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไวในนโยบายการ
บริหารความเส่ียง (Risk Management) 
 
ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบ
บร ิหารความเส ี ่ยงและการควบคุมภายในได อย างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายตางๆ ที่
เก่ียวของเพื่อชวยจัดการการกำกับดูแล ดังนี ้
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
2. นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 
3. นโยบายการทำรายการระหวางกัน 
4. นโยบายหลักเกณฑและการจัดทำรายงานการมีสวนได
เสีย 
5. นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหนง 
6. นโยบายการปองกันและการดูแลการนำขอมูลภายใน
บริษัทไปใชประโยชนสวนตน 
7. นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
8. นโยบายการแจงเบาะแส และขอรองเรียน 
9. นโยบายการรกัษาความลบัของบริษัทและลกูคา 
10. นโยบายความรบัผดิชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
11. จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of 
Conduct) 

 
12. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
13. นโยบายการใหหรือรับของขวญัหรือการเลี้ยงรับรอง 
14. นโยบายการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
15. นโยบายอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of 
Authority) 
16. นโยบายบรหิารความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ซึ ่งไดสื ่อสารในทุกระดับขององคกรและบุคคลภายนอก
เพื่อใหเกิดการนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลใหมีกลไกการ
รับเรื่องรองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการรองเรียน
หรือแจงเบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจนใน
นโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียน โดยมีขอกำหนด
เกี่ยวกบัการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ 
การรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่
ผูมีสวนไดเสียมีขอสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
สามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียนหรือเบาะแส
การกระทำผิดทางกฎหมาย ความไมถูกตองของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรองหรือการผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ ผานกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทได โดยขอมูลการรองเรียนและเบาะแส
ที่แจงมายังบริษัทจะถูกเก็บไวเปนความลับ ซึ่งกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจาหนาที่บริหารจะ
สั่งการใหผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบขอมูลและหาแนว
ทางแกไข (หากมี) และรายงานตอประธานเจาหนาที่บรหิาร 
และ/หรือคณะกรรมการตอไป โดยบริษัทจัดใหมีชองทาง
รับขอรองเร ียน และ/หรือแสดงความคิดเห็นและเพิ่ม
ชองทางในการอีเมลถึงผูบริหารระดับสูงโดยตรงที่ชองทาง
ในการแจงเบาะแสและขอรองเร ียน บริษัทไดกำหนด
ชองทางในการรับแจงเบาะแสและขอรองเรียน ดังนี้ 
1. กลองรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนภายในบริษัท 
2. การแจงเบาะแสและขอรองเรียนโดยตรงถึง 
 2.1 ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจทุกระดับ 
 2.2 ฝายทรัพยากรบุคคล 

2.3 เลขานุการบริษัท 
2.4 กรรมการตรวจสอบ 
2.5 กรรมการบริษัท 

3. ทางอีเมล 
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : 
whistle_blowing@premiertankcorp.com 
3.2 ฝายตรวจสอบภายใน : 
internal_audit@premiertankcorp.com  
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3.3 เลขานุการบริษัท : 
company_secretary@premiertankcorp.com  

4. ทางเว็บไซตของบริษัท www.premiertankcorp.com  
5. ทางไปรษณีย : สงโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท 
หรือประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษ ัท พรีเมียร แทงค คอรปอเรชั ่น จำกัด(มหาชน) 
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 15 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 
ท ั ้ งนี้  ท ุกช องทางการแจ งเบาะแสและข อร องเร ียน 
เลขานุการบริษัทจะทำหนาที ่ในการประสานงานรับ–สง
เรื ่องติดตามผลการสอบสวนและรวบรวมเรื่องโดยขอมูล
การแจงเบาะแสดังกลาวจะสงตรงไปยังผูรับผิดชอบเรื่องนี้
โดยเฉพาะซึ่งไดแก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสม
ตอไปและเพ่ือใหผูแจงเบาะแสในเร่ืองดังกลาวมีความมั่นใจ
วาขอมูลและเรื ่องราวที ่แจงนั ้นจะไดร ับการดูแลและ
คุมครองจากผู ที ่รับผิดชอบโดยตรงในกรณีที ่หัวหนาฝาย
ตรวจสอบภายในเป นผ ู ถ ูกร องเร ียนคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั (Audit Committee) จะเปนผูแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบข อเท ็จจร ิ ง ( Investigation 
Committee) เพื่อทำหนาที่ตามความเหมาะสม 
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการ
เปดเผยขอมูล 
คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลใหมีการจัดทำรายงาน
ทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสำคัญที่ถกูตอง เพียงพอ 
ทันเวลาเปนไปตามกฎเกณฑมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่
เก่ียวของ รวมถงึติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลอง
ทางการเง ินและความสามารถในการชำระหนี ้  โดย
มอบหมายใหฝายบัญชีการเงินและฝายบริหารของบริษัท
รวมประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งหากกิจการ
ประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา 
ทางบริษัทมีแผนในการแกปญหาและกลไกที่สามารถแกไข
ปญหาทางการเงิน เพื่อใหบริษัทสามารถดำเนินกิจการได
อยางตอเนื่อง 
 
ในการนี ้  บร ิษ ัทไดจ ัดใหเจ าหนาที ่น ักลงทุนสัมพันธ  
(Investor Relations) ทำหนาที่สือ่สารและประชาสัมพันธ
ข อม ูลข าวสารท ี ่ เป นประโยชน ต อผูถ ือหุ น น ักลงทุน 
นักวิเคราะหและผูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมเทาเทียมกัน 
และทันเวลา พรอมทั ้งชวยดูแลการเผยแพรขอมูลของ
บริษัท ตามเกณฑท่ีกำหนดตอ สำนักงานคณะกรรมการ 

 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
ในแบบแสดงรายการขอมูลรายการประจำปและรายงาน
ประจำปและ/หรือเว็บไซตของบริษัท เปนตน ตลอดจน
ขอมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 
ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมี
สวนไดเสียของบริษัทอยางถูกตอง ไมทำใหสำคัญผิดและ
เพียงพอตอการตดัสินใจของนักลงทุน 
 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกบั
ผูถือหุน 
คณะกรรมการใหความสำคัญกับผูถือหุนของบริษัท โดย
บริษัท ดำเนินการใหมั่นใจไดวาผูถือหุนไดรับการปฏิบัติที่
เทาเทียมกันและผูถือหุนสามารถใชสิทธิพื้นฐานในฐานะผู
ถือหุนไดอยางครบถวน เชน (1) การกำหนดหลักเกณฑการ
ใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา 
กอนวันประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการควรพิจารณา
บรรจเุรื่องที่ผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุม หากกรณีที่
คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู ถือหุนเสนอบรรจุเปนวาระ 
คณะกรรมการตองแจงเหตุผลใหที ่ประชุมรับทราบ (2) 
หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยในการแตงตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ การ
แตงตั้งผูสอบบัญชี การจายเงินปนผล การเพิ่มทุนและออก
หุนใหม รวมทั้งสิทธิในการตั ้งคำถามตอคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่อง
อื ่นใดที ่นำเสนอตอที ่ประชุมเพื ่อพิจารณาและอนุมัติ 
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังตองตระหนักและให
ความสำคัญถึงสิทธิของผูถือหุนไมกระทำการใดๆ อันเปน
การละเมิดหรอืลิดรอนสิทธิ์ของผูถือหุน โดยจะใหมั่นใจวาผู
ถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท จะ
ดูแลใหการดำเนินการในวันประชมุผูถือหุนเปนไปดวยความ
เรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและเอื้อใหผู ถ ือหุน
สามารถใชสิทธิของตน จะดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมผู
ถือหุ นและการจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนเปนไป
อยางถูกตองและครบถวน  
 
คณะกรรมการบร ิษ ัทดูแลใหมีการเป ดเผยขอมูลและ
สารสนเทศทั้งทางการเงินและดานอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษัทที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน 
เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาและแสดงใหเห็นถึงสถานภาพ
ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริง
ของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัโดยจัดใหม ี
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การปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบ ียบและขอบังคับที่ได
เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยเครงครัดนอกเหนือจากการเปดเผย
ขอมูลตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ แลว บริษัทจัดใหมีการสื่อสารไปยังผูถือหุน
และนักลงทุนผานชองทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของบริษัท ไปยังผูถือหุน นักลงทุนและประชาชน
ทั่วไปผานสื่อมวลชนและสื ่ออื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
เชนเดียวกันไดรับทราบขอมลูของบริษัทอยางทั่วถึงและตรง
เวลา 
 
6.1.1 นโยบายและแนวปฏบิัติเก่ียวกับคณะกรรมการ 
(1) การสรรหาและแตงต้ังคณะกรรมการ 
การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน เพื ่อทำหนาที่สรรหาและพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ
บร ิษ ัท โดยพ ิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวน 
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการรวมถึงบัญชี
รายชื ่อกรรมการของหนวยงานที ่เชื ่อถือเปนฐานขอมูล
กรรมการที่ไดรวบรวมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ 
ไว จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ โดยการพจิารณาไมมีการ
จำกดัหรือแบงแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความแตกตาง
อื่นใด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณ ี  
 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. กรรมการบริษัทจะตองเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ โดยการคัดเลือกบุคคลที ่จะเขาดำรงตำแหนงเปน
กรรมการของบริษัทจะค ัดเล ือกผ านการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ ่งจะ
พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกำก ับหลักทร ัพย และตลาด
หลักทรัพย (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 
39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
หุนที่ออกใหม) และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
2. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย กรรมการอยาง
นอย 5 คนและกรรมการไมนอยกวากึ ่งหนึ ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ ่นที ่อยูในราชอาณาจักรและ
กรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
กำหนด  

  
3. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขาง
มากตามหลักเกณฑและวิธีการดงันี้  

3.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุน
ตอเสียง 
3.2 ให ผ ู ถ ือห ุ นออกเส ียงลงคะแนนเล ือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคลไป 
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ
ลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้ง
นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

4. ในการประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนเปนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับ
สลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่
อยูในตำแหนงนานสุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมกไ็ด 
5.ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล
ซึ ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้น
จะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาไปเปนกรรมการ
แทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระที่ยัง
เหล ืออยู ของกรรมการที ่ตนเข ามาแทน ทั ้ งน ี ้มต ิของ
คณะกรรมการบริษทัขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออก
ตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกถึงบริษทั 
 
(2) การสรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  กรรมการตรวจสอบต องได  ร ับการแต  งต ั ้ งจ าก
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุ น โดยคัดเลือก
จากกรรมการอิสระ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบชุดดังกลาว 
ตองมอียางนอย 3 ทาน 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนผูมีความรู ความเขาใจ 
หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางนอย 1 
คนเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที ่ในการสอบทานความ
นาเช่ือถือของงบการเงินได 
3. ใหผูบริหารงานตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่มีความ
เหมาะสมทำหนาที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูที่เหมาะสม
มาทำหนาที่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. การดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง 
การดำรงตำแหนง 
 1) วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการจะ
ตรวจสอบคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ ่งพนจาก
ตำแหนงตามวาระของกรรมการตรวจสอบอาจไดรับการ
แตงต้ังใหมอีกก็ได 
การพนจากตำแหนง 

1) ครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท 
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตำแหนงตาม
วาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ทั ้งนี ้การ
กลับมาเปนกรรมการบริษัทใหม ใหกรรมการ
บริษัทผูนั้นดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบนั้น
ตอไปจนครบวาระเดิม ตามระยะเวลาการดำรง
ตำแหนงกรรมการตรวจสอบผูนั้นยังเหลืออยู 
2) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกฎหมายวา
ด วยหล ักทร ัพย และตลาดหล ักทร ัพย หรือ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย 
3) ลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ โดย
จะตองแจงความจำนงในการลาออกตอประธาน
กรรมการบริษัทลวงหนาไม นอยกวา 30 วัน 
พรอมเหตุผลเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู ถ ือห ุ นของบริษัท พิจารณาแตงต้ัง
กรรมการอื ่นที ่ม ีค ุณสมบัต ิครบถวนขึ ้นเปน
กรรมการตรวจสอบแทน 
4) เสียชีวิต ถากรรมการตรวจสอบพนจากการ
เปนกรรมการตรวจสอบกอนครบระยะเวลาการ
ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบท ี ่ ได ร ับการแต งต ั ้ ง ใหมจะอย ู  ใน
ตำแหนงเปนระยะเวลาเทาที ่ย ังเหลืออยูของ
กรรมการตรวจสอบผูออกจากตำแหนง 

 
 

 
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.เปนกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานก.ล.ต.
และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด (ดูรายละเอียดใน
หัวขอคุณสมบัติของกรรมการอิสระ) 
2. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให
ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผูขออนุญาต บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกันผูถือหุน
รายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของผูขออนุญาตและไมเปน
กรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอยหรือบริษัทยอยลำดับ
เดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน                        
3. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไวในประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขต
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. มีความรู และประสบการณเพียงพอที ่จะสามารถทำ
หนาที ่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั ้งนี้ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณ
เพ ียงพอที ่จะสามารถทำหนาที ่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหนงเปนกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลักษณะตองหามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงประกาศขอบังคับและ/
หรอืระเบียบท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาคัดเล ือกกรรมการอิสระจากผู ทรงคุณวุฒิมี
ประสบการณการทำงานและความเหมาะสมดานอื ่นๆ 
ประกอบกัน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระ
อยางนอยหนึ ่งในสามของจำนวนกรรมการทั ้งหมดของ 
บริษัทแตตองไมนอยกวาสามคน โดยมีคุณสมบัตดิังนี ้

1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้
ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย 
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการ
บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจำหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพน 
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จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนเขารับตำแหนง 
3) ไมเปนบุคคลที่ม ีความสัมพันธทางสายโลหิต 
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคู
สมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อำนาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ยอยหรือบริษัทรวม 
4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงในลกัษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั ้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระหรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพนัธ
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวมหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนเขารับตำแหนง 
 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามขอ 4) วรรค 1 รวมถึงการทำ
รายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช าหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี ่ยวกับ
สินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรอืการรับความชวยเหลอื
ทางการเงินดวยการรับหรือใหกู ย ืม ค้ำประกัน การให
สินทรัพยเปนหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืน
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามี
ภาระหนี้ท ี ่ต องชำระตออีกฝาย ตั ้งแตรอยละสามของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตย่ีสิบลาน
บาทขึ ้นไปแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั ้งนี ้การคำนวณ
ภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของ
รายการที ่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

1) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผู บริหารหร ือหุ นส วน
ผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกดัอยู เวนแตจะได 

 
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนเขารับตำแหนง 
2) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ 
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา
สองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให
รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบรหิารหรือหุนสวนผูจัดการ ของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
เขารับตำแหนง 
2) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปน
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท 
3) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็น
อยางเปนอสิระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 
4) ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ 
มีลักษณะเปนไปตามขอ 1) ถึง 8) แลวกรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให
ตัดสนิใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน
หร ือนิติบุคคลที ่อาจมีความขัดแย ง โดยมีการ
ต ัดส ินใจในร ูปแบบขององค คณะ (Collective 
Decision) ได 
 

(3) การสรรหาและแตงต้ังผูบรหิารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ทำหนาที่
พิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื ่อดำรงตำแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกแทนตำแหนงที่
วางลง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑประกอบดวย 
1. การเปนกรรมการของบริษัท ตามขอบังคับของบรษิัท 

(ก) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity 
and accountability) 
(ข )  การต ัดส ิ นใจด  วยข  อม ู ลและเหต ุ ผล 
(Informed judgment) 
(ค) มีวุฒิภาวะและความมั่นคงเปนผูรับฟงที่ดีและ
กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ 
(ง) ยึดมั่นในการทำงานอยางมีหลักการ 

 
 

87



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

 

 
2. มีความรูความสามารถในการดำเนินธุรกิจเปนผูที่มีทกัษะ 
ประสบการณ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในดานตางๆ ที่มี
ความจำเปนอยางยิ่งและเปนประโยชนสูงสุดตอธุรกิจบริษัท 

(ก)  ม ีค ุณสมบ ัต ิตามหล ักเกณฑ ท ี ่ สำน ักงาน
คณะกรรมการกำก ับหล ักทร ัพย และตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กำหนด 
(ข) เปนประสบการณในธุรกิจ พลังงาน ปโตรเลียม 
ป โตรเคมีและการบร ิหารจ ัดการองค กรที ่จะ
เสร ิมสรางประสิทธิภาพการดำเนินกิจการของ
บริษัทและศักยภาพในการแขงขันใหกบับริษัท 
(ค) เปนประสบการณในการเปนผูนำขององคกร มี
ภาวะความเปนผูนำสูง 
(ง) ไดรับการยอมรับจากองคกรธุรกิจที่เก่ียวของ 
(จ) ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 

(4) การกำหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปนผู พ ิจารณาให
โครงสรางและอัตราคาตอบแทนของกรรมการ ดังนี้ 
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่
เหมาะสมในสวนของคาตอบแทนกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อใหรูปแบบและหลักเกณฑการ
จายมีความเหมาะสม 
2. พิจารณาเกณฑในการประเมินผลประธานเจาหนาท่ี
บริหารหรือรองประธานเจาหนาที่บริหารและนำเสนอให
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหความเห็นชอบ 
3. คาตอบแทนของกรรมการ ควรจัดใหอยู ในลักษณะท่ี
เปรียบเท ียบไดก ับระดับที่ปฏิบัติอยู  ในอ ุตสาหกรรม 
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ
แตละคนกรรมการที ่ไดร ับมอบหมายหนาที ่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุด
ยอย ควรไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดวย เปนตน 
4. พิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ โดย
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 
โดยบรรจุเขาเปนระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติตอ
ที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจำป  
5. พ ิจารณาเง ื ่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขาย
หลักทรัพยใหมหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ์ที ่จะซื้อหุ นใหแก
กรรมการและพนกังาน (ถามี) 

 

 
(5) การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม ีการประเมินผลในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกๆ ป โดยให
กรรมการบริษัททุกทานทำการประเมินผลสำหรับชวงปที่
ผานมาและรวบรวมขอมูลเพื่อแจงผลใหคณะกรรมการ
บริษัททราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทของปถัดไป  
โดยบริษัทจัดใหมีแบบประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ 
เพื่อใหกรรมการบริษัททุกทานไดประเมินบทบาทและความ
มีประสิทธิผลในการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการบร ิษ ั ท โดยรวมโดยในป   2564 
คณะกรรมการได จ ัดทำแบบประเมินตนเอง คือแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ (รายบุคคล) และ
แบบประเม ินตนเองของคณะกรรมการช ุดย อย ซ่ึง
เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการชุด
ยอย เปนผู จัดสงแบบประเมินใหแกกรรมการทุกคนเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท
และเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการชุดยอยจะสรุปผล 
และนำเสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยกอน
นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตอไป 
 
ในปพ.ศ 2564 ผลการประเมินสรปุไดวา คณะกรรมการ
บริษัทปฏิบัติหนาทีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดู 
โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.  ผลการประเม ินคณะกรรมการ อย ู  ในระด ับการ
ดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีคะแนนเฉลี่ยรอย
ละ 98.13 
2.ผลการประเมินคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ อย ู  ในระดับการ
ดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ีย
รอยละ 100.00 
(ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
อยูในระดบัการดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 94.92 
(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยูในระดับ
การดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 88.43 
(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

อยู ในระดับการดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
คะแนนเฉล่ียรอยละ 98.42 

 
(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
บร ิษัทได ใหความสำค ัญต อการพัฒนากรรมการและ
ผูบริหาร เพ่ือสงเสรมิการพัฒนากรรมการและผูบริหารใหม ี
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ประสิทธิภาพ โดยกำหนดใหกรรมการเขารับการอบรม
หลักสตูรท่ีเกี่ยวของกบัการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการซึ่งจัด
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทยและสถาบัน
ผูเชี่ยวชาญอื่นๆ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอหลักสูตร
การฝกอบรมตางๆ ใหกรรมการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัเปนประจำทุกป 

 
(7) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและ
บรษิัทรวม 
บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
ยอยและบริษัทรวม จึงกำหนดใหการเสนอชื่อและการใช
สิทธิออกเสียงในการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ กอน โดยบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการใน
บร ิษ ัทย อยหร ือบริษ ัทร วม มีหนาท ี ่ดำเน ินการเพื่อ
ผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ 
(มิใชเพื่อผลประโยชนที่ดีที่สุดตอบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได
กำหนดใหบุคคลที ่ไดรับแตงตั้งนั ้น ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิออก
เสียงในเรื ่องสำคัญของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ ่งมี
ความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเปนการดำเนินการโดย
บริษัทฯ เอง จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
กอน ทั้งน้ีการสงตัวแทนเพื่อเปนกรรมการในบริษัทยอย
และบริษัทรวมดังกลาวใหเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯ และ/หรือ ขอตกลงระหวางผูถือหุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมดังกลาว 
 
นอกจากนีใ้นกรณีเปนบริษัทยอย บริษัทฯ กำหนดใหบุคคล
ที่ไดรับแตงต้ังจากบริษัทฯ นั้น ตองดูแลใหบริษัทยอยมีการ
ดำเนินการในเร ื ่องการทำรายการเกี ่ยวโยงกันการทำ
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ ่งสินทรัพย หร ือการทำ
รายการสำคัญอื ่นใดของบริษัทยอยดังกลาวใหครบถวน 
และถูกตองตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกบั
การเปดเผยขอมูลและการทำรายการขางตนในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ รวมถึงตองกำกับดูแลใหมี
การจัดเก็บขอมูล และการบันทึกขอมูลทางบัญชีของบริษัท
ยอย ใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื ่อให
สามารถจัดทำงบการเงินรวมไดทันตามกำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุนและผูมี
สวนไดเสีย 
คณะกรรมการใหความสำคัญในการดูแลสิทธิของผูมสีวนได
เสียทุกลุ ม ทั ้งภายในและภายนอกบริษัทรวมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงไดกำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสยีโดยมีการ
กำหนดสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนโดยเทาเทียม การ
ปองกันการใชขอมูลภายใน การปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยนโยบายที่เกี่ยวของ
กับผู ม ีส วนไดเส ียไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการ
ปองกันและดูแลการนำขอมูลภายในบริษัทไปใชประโยชน
สวนตน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเอกสารแนบ 5 (นโยบายและ
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
และขอพึงปฏิบัติที่บริษัทจัดทำ)  
 
จรรยาบรรณพนักงานและบทกำหนดโทษ 
พนักงานมีหนาที่ต องปฏิบัติตามวินัยอยางเคร งครัด ถา
พนักงานผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใดๆ  อันถือวาเปน
การฝาฝนวินัยจะตองถ ูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม
ลักษณะแหงความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำผิด
หรือรายแรงเกิดขึ้น การลงโทษจะเปนไปตามขอหนึ่งขอใด
หรือหลายขอรวมกันก็ไดตามบทลงโทษทางวินัย บริษัทฯ 
กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว 5 ประการดังนี้ 
1. การตักเตือนดวยวาจา โดยมีการบันทึกเปนหนังสือไวเปน
หลักฐาน 
2. การตักเตือนเปนหนังสือ 
3. ลดตำแหนง  
4. พักงานโดยไมจายคาจาง และไมจายสวัสดิการ 
5. การเลกิจางโดยไมจายคาชดเชย 
 
โดยรายละเอียดเพิ ่มเติม เปดเผยไวใน 56-1 One Report 
เอกสารแนบ 5 หัวขอ “จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการ
ทำงาน”  
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปที่ผาน
มา 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการปรับปรุงนโยบายแนว
ปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนือ่ง เพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลบริษัทและเพื ่อยกระดับ
มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทใหสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 
2560 ( Corporate Governance Code ห ร ื อ  CG Code) 
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
 
ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติปรับปรุงนโยบาย 
แนวปฏิบัต ิและระบบการกำกับดูแลกจิการที่ดี ดังนี ้
1. อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท และจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อให
มีความเหมาะสมกับสถานการณและการเปลี ่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 

 
2. อนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน เพื ่อกำหนดความชัดเจนเกี ่ยวกับ
บทบาทหนาท ี ่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและ
ผูบริหาร กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 
3. อนุมัติการทบทวนนโยบายบริษัทประจำป จำนวน 25 
ฉบับ เพื ่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
4. อนุมัตินโยบายการจดัการดานความยั่งยืนฉบับแรก โดย
เปนการยกระดับการเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืนใหกับผู
ถือหุนและใหสาธารณชนไดรับทราบการกำหนดนโยบาย
ฉบับดังกลาวไดพิจารณาใหเปนไปในทิศทางเดียวกับการ
ดำเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ
ของบริษัท โดยมีแนวทางในการจัดการดานความยั่งยืนทีค่ล
อบคลุมใน 3 มิติ ไดแก มิตกิารจัดการผลกระทบตอผูมีสวน
ไดเสียในหวงโซคณุคาของธุรกิจ มิตดิานส่ิงแวดลอมและมิติ
ดานสังคม

7. โครงสรางการกำกับดูแลกิจการและขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและ
อื่นๆ 
7.1 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ 
โครงสรางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดยอยจำนวน 5 คณะ ที่ชวยกลั ่นกรองงานที ่มีความสำคัญใหแกคณะกรรมการบริษัท ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร โดยมีประธาน
เจาหนาที่บริหาร เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริษัทมีโครงสรางการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ ่งมีความรู
ความสามารถเปนที่ยอมรับเปนผูมีความรบัผิดชอบหลักใน
การตัดสินใจดำเนินงานที่จะเปนประโยชนแกบริษัท ผูถือ

หุน และผูมีสวนไดเสียทั้งหมด รวมถึงเปนบทบาทสำคัญ
ในการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและนโยบาย
ของบริษัท รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญ
ของบริษัทเปนประจำทุกป มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือก 
ถอดถอนและอนุมัตคิาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร

ความเสียง 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบ

ภายใน

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
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ตลอดจนกำกบัดูแลตรวจสอบ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ทาน ซึ ่งเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของและขอบังคับบริษัท โดยเปนกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 5 ทาน (คิดเปนรอยละ 62.50 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ) และกรรมการที่เปนผูบริหาร 
จำนวน 3 ทาน (ค ิดเป นร อยละ 37.50 ของบร ิษ ัทมี
กรรมการอิสระจำนวน 4 ทาน ซึ่งมีจำนวนครึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด (โดยคิดเปนรอยละ 50 ของคณะ 

 
กรรมการทั้งคณะ) โดยมีประธานกรรมการเปนกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของ และประวัติ
กรรมการปรากฏในเอกสารแนบที ่  1 “รายละเอ ียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
ผ ู ท ี ่ ได  ร ับมอบหมายให ร ับผ ิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท” 

 
 
7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการบริษัทของบริษัท  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวน 8 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง 

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

2. ผศ.ดร.ชยัยุทธ ผดุงศักดิส์วัสดิ ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.จิตรพงษ กวางสุขสถิตย 
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน 

4. นายทัศนุ ชุติกานนท 
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายวีรวฒัน บูรพพัฒนพงศ 
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/ประธานเจาหนาที่
บริหาร/รักษาการประธานเจาหนาที่สายวางแผนองคกร 

6. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ กรรมการ/ประธานเจาหนาที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย กรรมการ/ประธานเจาหนาทีส่ายปฏิบัติการ 

8. นายย่ิงวัฒน ทรัพยอำไพกุล กรรมการ 
โดยมีนางกลุนษิฐ  สีเหลี่ยมงาม เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

 
7.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของกรรมการ 
อำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทกำหนดไวโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
ในปพ .ศ . 2535 (รวมท ั ้งท ี ่ ได ม ีการแก ไขเพ ิ ่ม เต ิม) 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและ
กฎเกณฑอื่นที่เกี่ยวของรวมถึงขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งน้ี 
ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการมี
อำนาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานในเรื่อง
ตางๆ เวนแตเรื ่องที ่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัท 
กำหนดใหคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนกอนดำเนินการ 
1. กำหนดวิ สัยทัศน  ภารกิจ เป าหมาย กลยุทธและ
นโยบายของบริษัท 
2. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหฝายบริหาร
นำแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ สราง
ความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในดานการดำเนินกิจการและ
ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางคณะกรรมการและ

ฝายบริหาร โดยจะตองมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเปน
ครั้งคราวเพ่ือใหทันกับเหตุการณที่เปล่ียนแปลงไป 
3. กำหนดขอบเขต อำนาจ หนาที่ หลักเกณฑและวิธีการ
ในการถอดถอนประธานเจาหนาที ่บริหาร เพื ่อรักษา
ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยในการพิจารณา
คัดเลือกประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนทำหนาที่ดังกลาวรวมถึงจัด
ให ม ีกระบวนการจ ัดเตร ียมบุคลากรเพื ่อทดแทนใน
ตำแหน  งสำค ัญๆ ท ี ่ อาจลาออกหร ือ เกษ ียณอายุ  
(Succession Plan) 
 
ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหนาที่นั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอำนาจที ่ทำใหประธานเจาหนาที่
บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีสวนได
เสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื ่นใดที ่ทำกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมตัิรายการ 
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ที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที ่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 
4. พ ิจารณาแตงต ั ้งคณะกรรมการชุดยอยตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพของธุรกิจของ
องคกรและกำหนดวัตถุประสงค หนาที่ ความรับผิดชอบ 
และอำนาจของคณะกรรมการชุดยอยใหชัดเจน 
 
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหนาที่นั้นตองไม
มีลักษณะเปนการมอบอำนาจที ่ทำใหคณะกรรมการชุด
ยอยตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ี
อาจมีสวนไดเสยีหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
ที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติ
ร ายการท ี ่ เ ปน ไปตามนโยบายและหล ัก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมัติไวแลว 
5.กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานโดยทั ่วไปของ
บริษัท ใหดำเนินไปภายใตกฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของรวมถงึดำเนินงานตามเปาหมายและแผนงานท่ี
กำหนด เพื่อใหสามารถติดตามดูแลไดอยางมีประสิทธิผล
6. จัดการใหมีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมและชัดเจน ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการใน
การบริหารความเส่ียงของบริษัทที่ฝายบริหารทำขึ้นและ
อาจมอบหมายใหฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงทำหนาที่ดังกลาว 
7.  จ ัดให ม ี ระบบการควบค ุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและพิจารณารายงานการ
ตรวจสอบที ่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
หนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั ้งผูสอบบัญชีและที่
ปรึกษาฝายตางๆของบริษัทและมีหนาที่ในการกำหนด 
 
แนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปน
สาระสำคัญ 
8. จัดใหมีระบบที่ทำใหเชื่อมั่นไดวาขอมูลตางๆ ที่เปดเผย
นั้น ถูกตอง ครบถวนและทันตอเหตุการณ  
9. คณะกรรมการบริษัทมีการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคน
ใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื ่นกระทำการอยางใดอยาง
หนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท การมอบอำนาจดังกลาวผู
ไดรบัมอบอำนาจนั้นตองไมมีอำนาจอนุมัตริายการท่ีบุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเรื่องตอไปนี้จะกระทำ
ไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที ่ประชุมผู ถือหุ นกอน ทั ้งนี้ 
กำหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประ
โยขนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย(ถามี) ใหกรรมการซึ่ง 

 
มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น  

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดมติที่ประชุม
ผูถอืหุน 
(2) การทำรายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยู
ในขายที ่กฎหมายหรือข อกำหนดของตลาด
หลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุน 
(3) นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและท่ี
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
(4) ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู ถือหุ นที ่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั ้งหมดหรือบางสวนที ่สำคัญใหแก
บุคคลอื่น 
การทำ แกไขหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับ
การใหเชากิจการของบริษัททั ้งหมด
หรือบางสวนท่ีสำคัญ 
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบง
กำไรขาดทุนกัน 
การออกหุนใหมเพื่อชำระแกเจาหนี้
ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปน
ทุน 
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
การลดจำนวนหุนหรอืลดมูลคาหุน 
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู 
การควบหรือเลิกบรษิัท 
เร่ืองอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนด 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกำกับ
ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ 
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ
กฎหมายที ่เกี ่ยวของกับธุรกิจของบริษัท จะพิจารณา
กลั่นกรองรายการที่ตองนำเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ในท่ีประชุมผูถือหุน  
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10. มีหนาที่รับผิดชอบตอการรายงานขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทั่วไป ตอผูถอืหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง 
ครบถวนและโปรงใส  
11. ม ีความเขาใจในขอมูลทางการเง ินอยางดีและไม
แทรกแซงวัตถุประสงคและมาตรฐานการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพของผูสอบบัญชีของบริษัท กรณีผูสอบบัญชีของ
บริษัทถอนตัวหรือถูกถอนควรแจงเหตุผลตอสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
12.  จ ัดทำรายงานแสดงถ ึ งความร ับผ ิดชอบของ
คณะกรรมการบริษ ัท ตอการจ ัดทำและการเปดเผย
รายงานทางการเงินของบริษัทเสนอไวในรายงานประจำป  
13. เปดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด 

 
7.2.4 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย 
นายวีรวัฒน บูรพพัฒนพงศ/ นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ/ 
นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรพัย กรรมการสองในสามคนลง
ลายมอืชื่อและประทับตราสำคัญของบรษิัท  

 
7.2.5 รายชื ่อของคณะกรรมการชุดยอยและขอมูล
เก ี ่ยวกับบทบาท หนาที ่ของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดยอยและกรรมการผูจัดการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการชุดยอยทั้งสิ้น 4 
คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกาสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะมีกฎบัตรซึ่งไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอธิบายถึงภารกิจ  
 
องคประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง 
หนาที่รับผิดชอบโดยไดกำหนดใหมีการทบทวนกฎบัตร
ดังกลาวตามความเหมาะสม ทั้งนี้กรรมการชุดยอยจะตอง
รายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อชวยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหนาท่ี
รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความนาเชื ่อถือ
ของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน ดังนี ้

ชื่อ – สกุล ตำแหนง 

1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักด์ิสวัสดิ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.จิตรพงษ กวางสุขสถิตย กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นายกุลวิทย วาสกิศิริ เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

  
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกตอง 
และเพียงพอ โดยประสานงานกับผู ตรวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการ
เงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของกำหนด 
 
โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณใน
การสอบทานงบการเงินของบริษัทคือนายชัยยุทธ ผดุง
ศักดิ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร ระด ับปร ิญญาโท สาขาว ิชาการเง ิน Florida 
International University, USA. และระดับปริญญาเอก 
สาขาว ิชาการเง ิน Florida International University, 
USA. และนายพรชัย ชุนหจินดา กรรมการตรวจสอบ 

สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตรี  สาขาว ิชาบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
M. S. ( Finance)  Florida International University, 
USA. และระดับปริญญาเอก Ph.D (Finance)Florida 
International University, USA. 
 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( Internal 
audit) รวมทั ้งการบริหารความเสี ่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชแีละผู 
 
ตรวจสอบภายในและพ ิจารณาความเป นอ ิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหวัหนาหนวยงาน 
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ตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของ
บริษ ัท ตามวิธีการและมาตรฐานที ่ยอมรับโดยทั ่วไป 
ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน 
4.  สอบทานให บร ิษ ัทปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายว าด วย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบรษิัท 
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปน
อิสระเพ่ือทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและพิจารณา
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวตอคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา 
 
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท 
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผย
ไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอง
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปน
ที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบรษิัท 
ความเห็นเกี ่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท 
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวา
ด  ว ยหล ั กทร ัพ ย  และตลาดหล ั กทร ัพย  
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู สอบ
บัญชี 
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 
จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน 

 
 
  
 

 
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับจากการปฏบิัติหนาที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 
รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควร
ทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
ของบริษัท ในกรณีที ่บริษัทเขารวมโครงการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาสมควร 

1) รายการที่เกิดจากความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
2) การท ุจร ิตหร ือม ีส ิ ่ งผ ิดปกต ิหร ือม ีความ
บกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน 
3) การฝาฝ นกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลกัทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

11. คณะกรรมการตรวจสอบม ีความรับผ ิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบรษัิท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตอ
บุคคลภายนอก 
12. ใหมีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตาม
ระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือใหคำปรึกษาใน
กรณีจำเปน 
13. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี ่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 
14.  รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 
ครั้ง 
15.  คณะกรรมการตรวจสอบต องประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมินพรอมทั้งปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ี
อาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลวุัตถุประสงคในการ 
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จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบใหกรรมการบริษัททราบทุก
ป 
16. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการ
ตรวจสอบ 
17. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
ของบริษัทในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัย
วากรรมการ ผู จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทไดกระทำความผิดตามที่กำหนดไวใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ 
 

 
รายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องตนให แก สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ผูสอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร
ไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำที่
อาจสงผลกระทบฐานะทางการเงินและการดำเนินงานตอ
สำน ักงานคณะกรรการกำกับหล ักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาประกอบดวย 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง 

1. ดร.จิตรพงษ กวางสุขสถิตย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

2. นายทัศนุ ชุติกานนท กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

3. นายวีรวัฒน บูรพพัฒนพงศ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

โดยมี นายธนกฤษ  ชูแกว เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 

ขอบเขตอำนาจหนาที ่ของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน  
ดานการสรรหา 
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหา
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจำนวน โครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณ ี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ใหดำรงตำแหนง กรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมี
ตำแหนงวางลงและ/หรือแตงตั้งเพิ ่มตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด 
3. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับ
เกณฑคณุสมบัติที่กำหนดไว เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลดังกลาว
มีความยินดีที่จะมารับตำแหนงกรรมการของบริษัทหาก
ไดรบัการแตงต้ังจากผูถือหุน 
4. เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกตอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
พนจากตำแหนง 

5. สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหา 
อยางมีหลักเกณฑและโปรงใส 
6. ดำเนินการอื ่นๆ เก ี ่ยวกับการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ดานการกำหนดคาตอบแทน 
  
 
7. จ ั ดท ำหล ั ก เ กณฑ  แล ะนโ ยบาย ในการกำหนด
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ยอยเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 
8. กำหนดคาตอบแทนที่จำเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัว
เงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล
ในแตละป โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ 
ความรับผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกับบริษัทใน
ธุรกิจที่คลายคลึงกนัและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
กรรมการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
นำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 
9. รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทและมีหนาที่ใหคำ
ช้ีแจง ตอบคำถามกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ี
ประชุมผูถือหุน 
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10. พิจารณาเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่
บริหารและผูบริหารระดับสูงตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั 
11. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนด
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจำป (56-1) และรายงานประจำปของบริษัท 
12. พิจารณาคาตอบแทนประจำปของกรรมการตาม
หล ักเกณฑการจายที ่ได พ ิจารณาไว และนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือ
หุน 
13. พิจารณาคาตอบแทนประจำปของประธานเจาหนาที่
บริหารและประธานเจาหนาทีต่ามสายงานตางๆ ตาม 
 
 

 
หลักเกณฑการจายที่ไดพิจารณาไวเพื่อเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัท 
14. พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบในกรณี
ที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหมใหกรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุ นและสราง
แรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเกิด
การสรางมูลคาเพิ่มใหผู ถือหุนในระยะยาวและสามารถ
รักษาบคุลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจรงิ 
15. ปฏิบ ัต ิการอ ื ่นใดที่ ได เก ี ่ ยวข องก ับการกำหนด
คาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
16. ฝายบริหารและหนวยงานตางๆ จะตองรายงานหรือ
นำเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค าตอบแทน เพ ื ่อสน ับสน ุนการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจำนวน 6 ทาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง ประกอบดวย 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง 

1. ผศ.ดร.สักกาคม มณีนพ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายทัศนุ ชุตกิานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวีรวัฒน บูรพพัฒนพงศ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. น.ส.พัทธยา  โงวสกุล กรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยมีนางกลุนษิฐ  สีเหลี่ยมงาม เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สำคัญเชน ความเสี่ยงดาน
กลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการความเสี่ยงดานการเงิน 
และความเส่ียงดานกฎระเบียบเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทใหความเห็นชอบ 
1. กำหนดกลยุทธและวิธกีารในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทในแตละเรื่องใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและปองกันความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติให
สามารถรับกับเหตุการณ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น 
 
 
 

 
2. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี ่ยงที ่อาจเกิดข้ึน 
รวมถึงแนวโนมของผลกระทบที่อาจมีตอบริษัทและบริษัท 
3. ยอย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองคกร ใน
ประเด็นตางๆ ดงันี้ 

(1) ความเส่ียงดานกลยุทธ 
(2) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ 
(3) ความเส่ียงดานการเงนิ 
(4) ความเส่ียงดานกฎระเบียบ 

4. ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงรวมถึงกลยทุธและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิด
ความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหมั่นใจไดวากลยุทธ
การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมตอเหตุการณและไดนำไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. แตงต้ังคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสีย่ง เพ่ือให
การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความ
เส่ียงไดตามความเหมาะสมและจำเปน 
6. รายงานความคืบหนาในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และสิ่งที่ตองดำเนินการปรับปรุงแกไข 
7. เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กำหนดตาม
ความเหมาะสมต อกับคณะกรรมการบร ิษัทหร ือกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
8. ใหคำแนะนำและการสนับสนุนแกคณะกรรมการ 
ฝายบริหารของบริษัทในเรื ่องการบริหารความเสี ่ยง
ระดับองคกร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี ่ยงภายใน
องคกรใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 
9. สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั  
10. สนับสนุนใหเกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

  
11. ปฏิบัติงานเรื ่องอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย 
 
ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกลาวผูไดรับ
มอบอำนาจนั ้นตองไมมีอำนาจอนุมัติรายการที ่บุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง”ใหมีความหมายตามที่กำหนดไวในประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย) 
มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื ่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที ่ประชุมผู ถือหุ น เพ่ือ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของ
บริษัทหรือกฎหมายที ่เกี ่ยวของกำหนดเวนแตเปนการ
อนุมัติรายการที ่เปนลักษณะการดำเนินธุรกรรมการคา
ปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริษัทไดพจิารณาอนุมัติไว 

 
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจำนวน 4 ทาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดวย 

ชื่อ – สกลุ ตำแหนง 

1. นายวีรวัฒน บูรพพัฒนพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/รักษาการประธานเจาหนาทีส่ายวางแผนองคกร 

2. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ ประธานเจาหนาท่ีสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

3. นายเกรียงศักด์ิ เตียวศิริทรัพย ประธานเจาหนาท่ีสายปฏิบัติการ 

4. น.ส.พัทธยา โงวสกุล ประธานเจาหนาท่ีสายบัญชีการเงิน 
โดยมีนางกลุนษิฐ  สีเหลี่ยมงาม เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตาม
วัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกำหนด 
คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
2. กำหนดกลยุทธ แผนงานดำเนินธุรกิจ งบประมาณ
ประจำปและการลงทุนของบริษัท รวมถึงโครงสรางการ
บริหารงาน อำนาจการอนุมัติและบริหารของบริษัท เสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติ 
3. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภท ขอเสนอของสาย
งาน/ฝายตางๆ  และนโยบายเปาหมาย กลยุทธ การ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการและ
งบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และอนุมัติยกเวนงานที่อยูภายใตหนาที่ความรับผิดชอบ
และ/หรือเปนอำนาจของคณะกรรมการชุดยอยอื่นของ 
4. บริษัทท่ีจะเปนผู พิจารณากลั ่นกรองและนำเสนอ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรง 
5. ตรวจสอบ ติดตามและดำเนินนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที ่กำหนดไวใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
6. กำกับดูแลและใหคำแนะนำ คำปรึกษาแนวนโยบาย กล
ยุทธ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำป
แกผูบริหารและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอยใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
7. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับกิจการของบริษัทตามท่ีระเบยีบของบริษัทกำหนด 
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8. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของ
บริษัทและพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝายงานตางๆ ของ
บริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝายงานนั้น  
9. พ ิจารณาอน ุม ัต ิการดำเนินงานในการทำธุรกรรม
ทางการเง ินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับ
สนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เชน การเปดบัญชีธนาคาร 
การปดบัญชีธนาคาร การกูยืมเงิน การใหกู ยืมเงิน การ
จัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและอื่นๆ
รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินใดๆ เพื่อ 
 
การดำเน ินงานตามปกต ิธ ุรก ิจตามอำนาจอน ุม ัต ิที่
คณะกรรมการบริษทัใหไว     
10. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการ
ดำเนินงานของกิจการตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการ
บริษัทใหไว     
11. รายงานผลการดำเนินงานและภายในกำหนดเวลา ให
คณะกรรมการบริษทัทราบ ดังนี ้

(1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตร
มาสภายในกรอบระยะเวลาที ่กำหนดโดยตลาด
หลักทรัพย 
(2) รายงานอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาเห็นสมควร 

12. ปฏิบัติงานเรื ่องอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 
 
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกลาว ผูไดรับ
มอบอำนาจนั ้นตองไมมีอำนาจอนุมัติรายการที ่บุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง”ใหมีความหมายตามที่กำหนดไวในประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลกัทรัพย) 
มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน 
 
ลักษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอย(ถามี) ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที ่ประชุมผู ถือหุ น เพ่ือ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของ
บริษัทหรือกฎหมายที ่เกี่ยวของกำหนด เวนแตเปนการ
อนุมัติรายการที ่เปนลักษณะการดำเนินธุรกรรมการคา
ปกติทั่วไปของบรษิัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริษัทไดพจิารณาอนุมัตไิว 
 
 

 
7.2.6 ขอมูลคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอย  
ไมม ี
 
7.2.7 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของประธาน
เจาหนาที่บริหาร 
1. ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตาม
กฎหมายตางๆ รวมถึงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย วัตถุประสงค 
ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คำสั่งและมตขิองที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรอืมติที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท  
2. ดูแล บริหาร ดําเนนิงานและปฏิบัติงานประจำตามปกติ
ธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัทเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย 
วิสัยทัศน เปาหมาย แผนการดำเนินธรุกจิและงบประมาณ
ที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
3. บริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตาม
ภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัทและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจที่เก่ียวของตามท่ี
กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  
4. กำกับดูแลการดำเนินการดานการเงิน การตลาด งาน
บริหารบุคคลและดานการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให
เปนไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทท่ี
กำหนดไวโดยคณะกรรมการบริษัท  
5. มีอำนาจการจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง 
กำหนดอัตราคาจางและคาตอบแทนสำหรับพนักงาน
บร ิษัท โดยสามารถแต งต ั ้งผ ู  ร ับมอบอำนาจชวงให
ดำเนินการแทนได  
6. กำหนดบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน 
เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของ
พนักงานบริษัทตั้งแตระดับประธานเจาหนาที่บริหารสาย
งานลงไป  
7. เจรจาและเขาทำสัญญาและ/หร ือธุรกรรมใดๆ ที่
เก่ียวกบัการดำเนินธุรกิจปกตขิองบริษทั โดยวงเงินสำหรับ
แตละรายการใหเปนไปตามที่กำหนดไวในอำนาจอนุมัติ
และดำเนินการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
แลว  
8. ออกคำสั ่งระเบียบประกาศและบันทึกตางๆ ภายใน
บริษัทเพื่อใหดําเนนิงานของบริษัทเปนไปตามนโยบายและ
เพื ่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัย
ภายในบริษัท  
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9. มีอำนาจในการกำหนดเง่ือนไขทางการคาเพ่ือประโยชน
ของบริษัท ทั ้งนี้จะเป นไปตามอำนาจการอนุม ัติและ
ดำเนินการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว  
10. พจิารณาการลงทุนในธรุกจิใหมหรือการเลิกธุรกิจ เพื่อ
นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  
11.อนุมัติและแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการ
ดําเนินงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการที ่ผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 
12. ใหอำนาจในการมอบอำนาจชวงและ/หรือมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนไดโดยการมอบอำนาจ
ชวงและ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขต 
แหงการมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจที่ใหไวและ/
หร ือให เป นไปตามระเบียบ ข อกําหนดหร ือคำสั ่งที่  
คณะกรรมการของบริษัทไดกำหนดไว ทั้งนี้การมอบหมาย 

 
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจาหนาท่ี
บริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือ
มอบอำนาจชวงท่ีทำใหประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูรับ 
 
มอบอำนาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติ 
รายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยาม
ไวในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) 
อาจมีสวนไดเสียหรืออาจไดรับผลประโยชนในลักษณะใดๆ 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ บริษัท 
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายหรือ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่ประชุมผูถือ
หุนหรือคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว 

 
7.4 ผูบริหาร 
7.4.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารของบริษทั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู บริหารของบริษัทตามคำนิยาม “ผูบริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 
17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) มี
จำนวน 6 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตำแหนง(1) 

1. นายวีรวัฒน  บูรพพัฒนพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร และรักษาการประธานเจาหนาทีส่ายวางแผนองคกร 

2. นายเกรียงศักด์ิ  เตียวศิริทรัพย ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ 

3. นายวีรพล  บรูพพัฒนพงศ ประธานเจาหนาที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

4. นางสาวพทัธยา  โงวสกุล ประธานเจาหนาที่สายบัญชีและการเงิน 

5. นางสาววิลาวัลย  กุนอก ผูจัดการฝายบัญชี 

6. นายกัมพล  เอกธนพงศกร ผูจัดการฝายคลังน้ำมันขอนแกน 

 
ทั้งนี้ ขอมูลและรายละเอียดที่เกี ่ยวของของผูบริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  บริษัทไดแตงต้ังให บริษัทออดิท เฮาส จำกัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย 

  

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ผูจัดการฝายคลังน้ำมันขอนแกน 

คุณกัมพล  เอกธนพงศกร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
คุณวีรวัฒน  บูรพพัฒนพงศ 

ฝายตรวจสอบ
ภายใน 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาที่สาย

การตลาดและพฒันาธรุกิจ 

คุณวีรพล  บูรพพัฒนพงศ 

ประธานเจาหนาที่สายบัญชี

การเงิน 

คุณพัทธยา  โงวสกุล 

ประธานเจาหนาที่สาย

วางแผนองคกร 

คุณวีรวัฒน  บูรพพัฒนพงศ 

(รักษาการ)

ประธานเจาหนาที่สาย

ปฏบิัติการ 

คุณเกรยีงศักดิ์  เตียวศิริทรัพย 

ผูจัดการฝายบัญชี 

คุณวลิาวัลย  กุนอก 

คณะกรรมการบริษัท 
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7.4.2 นโยบายและวิธ ีการกำหนดคาตอบแทนและ
โครงสรางคาตอบแทนของกรรมการและโครงสราง
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย 
และประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งเปนบุคคลสำคัญในการ
ดำเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายและ
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการควรตอง
ประกอบดวยกรรมการที ่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งใน
ดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปน
ประโยชนก ับบร ิษัท รวมทั ้งการอุท ิศเวลาและความ
พยายามในการปฏิบัติหนาที่เมื่อตำแหนงกรรมการวางลง 
บร ิษ ัทจ ึงกำหนดนโยบายในการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีหนาที่
ดานการกำหนดคาตอบแทน ดังนี้ 

 (1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจ าย
คาตอบแทนที่เหมาะสมในสวนของคาตอบแทน
กรรมการและประธานเจาหนาที ่บร ิหาร ทั ้งนี้
เพื ่อใหร ูปแบบและหลักเกณฑการจายมีความ
เหมาะสม 
(2) พิจารณาเกณฑในการประเมินผลประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
(3) ค าตอบแทนของกรรมการควรจัดใหอยู ใน
ล ักษณะที ่ เปร ียบเท ียบได เด ียวก ันก ับระดับ 
ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิอย ู  ในอ ุตสาหกรรม ประสบการณ 

ภาระหน าที่  ขอบเขตของบทบาทและความ
ภาระหนาที่และขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก 
กรรมการแตละคน กรรมการที ่ไดรับมอบหมาย
หนาที ่และความร ับผิดชอบเพิ ่มขึ ้น เชน เปน
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย อย ควรไดรับ
คาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดวย เปนตน 
(4) พิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปของ
กรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติ
หนาที ่ของกรรมการ โดยบรรจุเขาเปนระเบียบ
วาระการประชุมและขออนุมัติตอที่ประชุมใหญผู
ถือหุนสามญัประจำป  
(5) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอ
ขายหลักทรัพยใหมหรอืใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซ้ือ
หุนใหแกกรรมการและพนักงาน (ถามี) 

 
คณะกรรมการบริษัท 
7.4.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษทั  
(1)  คาตอบแทนของคณะกรรมการ 

(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  
ในที่ประชุมสามัญของผูถือหุนประจำป 2564 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 กำหนดคาตอบแทน
ใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดยอยเปนการจายเบ้ียประชุมกรรมการตอคร้ัง
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
 
 
 

 
หมายเหตุ : 1) บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการบริหาร

2) กรรมการท่ีเปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส 
 

 

 

ตำแหนง 1),2) 
คาตอบแทน  

(บาท/คน/ไตรมาส) 
เบี้ยประชุม 

 (บาท/คน/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 90,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 17,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 50,000 17,000 

กรรมการอิสระ 35,000 17,000 

กรรมการ 15,000 17,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำแหนง เบี้ยประชุม (บาท/ คน/ คร้ัง) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 19,000 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 15,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

ตำแหนง เบี้ยประชุม (บาท/ คน/ คร้ัง) 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 16,000 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 10,000 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตำแหนง คาตอบแทน/ไตรมาส เบี้ยประชุม  (บาท/คน/ครั้ง) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ที่ปรึกษา 45,000 15,000 

กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการอสิระ - 10,000 
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สำหรับป 2563 และป 2564 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยดังนี้  
(หนวย : บาท) 

ช่ือ – สกุล 

ป 2563 ป 2564 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำหนด
คาตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรหิารความเสี่ยง 

รวม คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร
หาและกำหนด
คาตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

รวม 

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 485,000 60,000 - - 545,000 485,000 60,000 - - 545,000 

2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักด์ิสวัสดิ์ 325,000 76,000 - - 401,000 325,000 76,000 - - 401,000 

3. ดร.จิตรพงษ กวางสุขสถิตย 285,000 60,000 32,000 - 377,000 285,000 60,000 32,000 - 377,000 

4. นายทัศนุ ชุติกานนท 225,000 - 20,000 40,000 285,000 225,000 - 20,000 40,000 285,000 

5. นายยิ่งวัฒน ทรัพยอำไพกุล 128,000 - - - 128,000 145,000 - - - 145,000 

6. ผศ.ดร.สักกาคม มณีนพ - - - 240,000 240,000 - - - 240,000 240,000 

7. นายวีรวฒัน บูรพพัฒนพงศ - - - - - - - - - - 

8. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ - - - - - - - - - - 

9. นายเกรียงศักด์ิ เตียวศิริทรัพย - - - - - - - - - - 

รวม 1,448,000 196,000 52,000 280,000 1,976,000 1,465,000 196,000 52,000 280,000 1,993,000 

(ข) คาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน 
ไมมี
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(2) คาตอบแทนของผูบริหาร 

 (ก) คาตอบแทนที่เปนตวัเงิน  
ในปพ.ศ. 2563 และปพ.ศ. 2564 บริษัทมีการจาย
คาตอบแทนใหผูบริหารดังนี้ 

คาตอบแทน 

ป 2563 ป 2564 

จำนวนราย 

(คน) 

คาตอบแทน 

(ลานบาท) 

จำนวนราย 

(คน) 

คาตอบแทน 

(ลานบาท) 

เงินเดือน
และโบนัส 

7 12.99 6 12.45 

รวม 7 12.99 6 12.45 

หมายเหตุ : ป   2563 ม ีผ ู บร ิหารลาออก 1 ทาน เมือว ันที ่ 31

กรกฎาคม 2563 
 

(ข) คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน  
 ไมม ี

(3) คาตอบแทนอ่ืน 

3.1 กองทุนประกันสงัคม 
บริษัทสมทบกองทนุประกันสังคมใหแกผูบริหารจำนวน 7 
ราย ในปพ.ศ. 2563 เทากับ 38,550 บาทและในปพ.ศ. 
2564 จำนวน 6 ราย เทากับ 35,100 บาท 
 
3.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารโดย
บริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 2 ของเงินเดือน ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพสำหรับผูบริหาร 
 
ในปพ .ศ.  2563 จำนวน 7 ราย  รวมท ั ้ งส ิ ้น เท า กับ 
217,164.96 บาท และในปพ.ศ. 2564 จำนวน 6 ราย 
เทากับ 233,497.25 บาท 
 

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
7.5.1 จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งส้ิน 96 คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอยางมีนัยสำคัญ
ในชวง 3 ปที่ผานมา 
ไมม ี
 
 
 

 

สายงานหลัก 
ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 
(คน) 

ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 

(คน) 

สายงานการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ 

2 2 

สายงานปฏิบติัการ 72 68 

สายงานบัญชกีารเงิน 3 3 

สายงานวางแผน
องคกร 

5 5 

สายงานตรวจสอบ
ภายใน 

1 1 

สายงานเลขานุการ 1 1 

รวม 84 80 

 
7.5.3 คาตอบแทนพนักงาน  
ในป 2564 บริษัทไดจายคาผลตอบแทนใหแกพนักงาน
เปนจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,244,129.92 บาท ซึ่ง
ผลตอบแทน ไดแก เงินเดือน โบนสั คาปฏิบัติงานลวงเวลา 
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการตางๆ เชน 
เงินประกันสังคมออกให คาเครื่องแตงกาย เงินชวยเหลือ
สวัสดิการมงคลสมรส อุปสมบท ฌาปนกิจ เปนตน 
 
7.5.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
บริษัทไดจ ัดต ั ้งกองทุนสำรองเล ี ้ยงชีพตั ้งแต ว ันท ี ่ 1 
มกราคม 2562 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทย
พาณิชย จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสรางขวัญและ
กำลังใจใหแกพนักงานและเพือ่จูงใจใหพนักงานทำงานกับ
บริษัทในระยะยาว  
 
7.5.5 ขอพิพาทดานแรงงานที่มีนัยสำคัญในชวง 3 ปที่
ผานมา 
ไมม ี
 
7.5.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
ทุกระดบัไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและ
ศักยภาพเพื่อความกาวหนาในหนาที่การงานโดยบริษัทจะ 
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สนับสนุนการฝกอบรมและการสัมมนาทั้งภายในองคกร
และภายนอกองคกรตามความเหมาะสมและจำเปนตาม 

 
สถานการณ เพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจและ
สอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทและมุงไปสู ความสำเร็จตามเปาหมายขององคกร
อยางย่ังยืน 
 

ในปพ.ศ. 2564 พนักงานของบริษัทไดเขารวมอบรม
หลักสูตรตางๆ ดังนี้ดับเพลิงขั้นรุนแรง, ความปลอดภัยใน
การทำงานและชวยชีว ิตผ ู ประสบอันตรายจากไฟฟา
สำหรับลูกจาง, ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
อ ันตรายและการตอบโตกรณีเกิดเหตุฉ ุกเฉิน, Fraud 
Audit, ความร ู  เฉพาะด านการทำงานบ ัญชี , เสวนา
มาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยคร่ึงปแรก, การปฐม
พยาบาลและการกูชีพฉุกเฉิน, การสอบเทยีบเคร่ืองมอืวัด, 
สาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย, สาระสำคัญการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแสดลอม และการรวมธรุกิจ
และการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
มีจำนวนพนักงานที่เขารวมประมาณ 40 คนในตลอดทัง้ป 
โดยพนักงานเหลานี้สามารถนำความรูที ่ไดจากการอบรม
มาประยุกตใชในงานที่ปฏิบตัิไดจรงิ 

 
7.6 ขอมูลสำคัญอื่นๆ 
7.6.1 ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน  
(1) ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทำบัญชี 
นางสาวพทัธยา  โงวสกุล ประธานเจาหนาที่สายบญัชีและ
การเงิน เปนผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทำบัญชี ทำหนาที ่กำกับดูแลการ
ดำเนินธุรกรรมทางบัญชีและการจายเงินของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานทาง
บัญชี ทั้งนี้ขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของของผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ
บัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี ่ยวกับ
กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคมุ ผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ
บัญชีและเลขานุการบริษัท” 

 
(2) เลขานุการบริษทั 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งนางกุลนิษฐ สีเหลี่ยมงาม 
ใหดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี  
13 พฤษภาคม 2562 มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่
กำหนดไวในมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที ่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยนางกุลนิษฐ สีเหลี่ยมงาม จบการศึกษาดาน
บัญชีและไดเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีสำคัญท่ีเปนประ
โยชนตอการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติ
ของผู ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบริษัท ปรากฏใน
เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร 
ผูมีอำนาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเง ินผู ท ี ่ ได ร ับมอบหมายให
ร ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและ
เลขานุการบริษัท”   
 
(3) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
บริษัทมีนโยบายวาจางผู ตรวจสอบภายในซึ ่งจะเปน
บ ุ คคลภายนอก  (Outsource)  โ ดย ในก ารประ ชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุม
คณะกรรมการบร ิษ ัท คร ั ้ งที่  4/2563 เม ื ่ อว ันที่  13 
พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติวาจางบริษัท ออดิท เฮาส 
จำกัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทประจำป 2564 
ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ออดิท เฮาส  จำกัด ไดมอบหมาย
ใหนายธนา วงศแสงนาค ตำแหนงกรรมการผูจัดการ เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผู ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท 
 
โดยประวัติของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ปรากฎใน
เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท 
 
7.6.2 หัวหนางานนักลงทุนสัมพันธและขอมูลเพื่อการ
ติดตอ 
เพื ่อใหการเปดเผยขอมูลที ่สำคัญเปนไปอยางถูกตอง 
รวดเร ็วและโปรงใส คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ัง
นางสาวพัทธยา โงวสกุล ใหดำรงตำแหนงนักลงทุนสัมพนัธ 
เพ่ือทำหนาที่ ดังนี้ 
1. ด ูแล ควบคุมการจ ัดทำเอกสารรายงานขอมูลแก
หนวยงานกำกับดูแล ได แก ตลาดหลักทรัพยฯ และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด 
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หล ักทร ัพย   (ก .ล.ต. )  ตามท ี ่กฎหมายกำหนด เชน 
สารสนเทศรายงานผลประกอบการ 
2. ประสานงานกับผูบริหาร ผูถือหุน ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทร ัพย 
(ก.ล.ต.) ในการรายงานขอมูล 
3. ดูแลการรายงานขอมูลที่จำเปนตอตลาดหลักทรัพยฯ 
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
4. บริหารจัดการใหมีชองทางการสือ่สารระหวาง ผูถือหุน 
น ักลงทุนและดูแลการใหข อมูล ขาวสารเกี ่ยวกับผล
ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทฯ เพ่ือสราง
ภาพลักษณที่ดีตอองคกร 
5. ประสาน เตรียมการและบริหารจัดการงานนักลงทุน
สัมพันธและการเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit), การ
แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Opportunity Day) 
รวมถึงการจดัใหผูบริหารพบกับนักวิเคราะห  
 
ทั้งนี้ สามารถติดตอนกัลงทุนสัมพันธไดโดยตรงที่ 
 

ที่อยู 
เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 15 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กทม. 10310 

เบอรโทรศัพท 02-318-4013 

แฟกซ 02-318-4014 

อีเมล investor_relation@premiertankcorp.com 

 
7.6.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
ที่ประชุมสามัญผู ถือหุ นประจำป 2564 มีมติพิจารณา
อนุมัติในคาตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงวดปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหแก บริษัท แกรนท ธอน
ตัน จำกัด รวมทั ้งสิ้น 1,108,000 บาท ซึ่งคาตอบแทน
ดังกลาวประกอบดวย คาสอบบัญชีรายไตรมาสและคา
สอบบัญชีรายป  
  
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแล
กิจการ 
8.1 สรุปผลการปฏบิัติหนาท่ีของคณะกรรมการในรอบป
ที่ผานมา 
ผลการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการบริษัท ในปพ.ศ. 
2564 สรุปได ดังนี ้

 

 
(1) มอบหมายนโยบาย ทิศทาง กำกับดูแล สอบ
ทาน ชี้แจง จนเปนผลใหสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน 
ก.ล.ต.) อนุญาตใหบริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหม
ตอประชาชน  
(2) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในป
พ.ศ. 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 97,901,576 
ลานบาท  
(3) กำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธการ
ดำเนินธรุกิจของบริษัท 

 
ในปพ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษ ัทไดทบทวนและ
กำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธการดำเนินธุรกิจของ
บร ิษัท รวมถึงทบทวนเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ 
แผนการดำเนนิธุรกิจของบริษัท ทั้งดานการเงินและไมใช
การเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดพิจารณา
กลั่นกรองแผนงานตางๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผู
ถือหุนและบริษัทเปนสำคญั 

(4) ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
พิจารณากลั ่นกรองเรื ่องตางๆ ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายขอบังคับ
บริษัทและหลักการกำกับดูแลกจิการ 
ทบทวนภารกิจหนาที่เพื่อความเหมาะสมกับ
สถานการณอยางสม่ำเสมอ โดยการทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย 
รวมถึงกฎบัตรของฝ ายตรวจสอบภายใน
อนุมัติการทบทวนนโยบายของบรษิัท 
เตรียมความพรอมใหกับบริษัทสำหรับการ
เปนบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เชน การจัดประชุมระหวาง
กันเองโดยไมมฝีายบริหาร อนุมัติการทบทวน
นโยบายอำนาจอนุมัติ เปนตน 

 
8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการ 
ขอมูลการสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการปรากฏในหัวขอ 6.1.1 “นโยบายและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับคณะกรรมการ” 
8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทน
กรรมการรายบุคคล 
ข อมูลการเข าร วมประชุมและการจ ายคาตอบแทน
กรรมการรายบุคคล ดังนี้  
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ชื่อ – สกุล ตำแหนง 
การประชุม 

ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจำป 

ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน 

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

5/5 1/1 1/1 

2. ผศ.ดร.ชัยยทุธ ผดุงศักด์ิสวัสดิ ์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

5/5 1/1 1/1 

3. ดร.จิตรพงษ กวางสุขสถิตย 
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน 

5/5 1/1 1/1 

4. นายทัศนุ ชุติกานนท 
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน/กรรมการบรหิาร
ความเส่ียง 

5/5 1/1 1/1 

5. นายวีรวัฒน บูรพพัฒนพงศ 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน/ประธานเจาหนาที่บริหาร/
รักษาการประธานเจาหนาที่สายวางแผน
องคกร 

5/5 1/1 1/1 

6. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ 
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่สายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ 

5/5 1/1 1/1 

7. นายเกรยีงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย 
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่สาย
ปฏิบตัิการ 

5/5 1/1 1/1 

8. นายยิ่งวัฒน ทรัพยอำไพกุล กรรมการ 5/5 0/1 1/1 
ขอมูลการจายตอบแทนกรรมการรายบคุคล ปรกฏในหัวขอ หวัขอ 7.4.3 “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัท”  
  
8.1.3 การกำกับดูแลบริษทัยอยและบริษัทรวม 
เพื่อใหบริษัท พรีเมียร แทงค คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  
(บริษัทฯ) สามารถขยายธุรกิจเพื ่อการเจริญเติบโตที่มี
ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวโดยสามารถควบคุมดูแล
กิจการและการดำเนินงานของบริษัทยอยไดเสมือนเปน
หนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบ
ด ูแลการดำเน ินก ิจการของบร ิษ ัทร  วมได อย างมี
ประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการลงทุนและ
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ดังนี้ 
1. การลงทนุ 
บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มี
ศักยภาพในการเติบโตและสรางผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุน ซึ่งอาจเปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท
หรืออาจเปนธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาว
จะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกล
ยุทธของบริษัทและกฎระเบยีบ ขอกำหนดของหนวยงานที่
ทำหนาที่กำกบัดูแล 

บริษัทฯ จะเนนเปนการลงทุนระยะยาวโดยพิจารณา
ปจจัยพื้นฐาน แนวโนมของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนใน
สัดสวนที่มากพอเพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในบริษัทยอย 
บริษัทรวมนั้นๆ รวมทั้งสงเสริมกิจการที่เขาลงทุนใหมกีาร
เจริญเติบโตอยางย่ังยืน 
 
บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุน ดำเนินการดวยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยจัดใหมีการวิเคราะหความ
เปนไปไดของแผนการที ่จะลงทุน คำนึงถึงความเสี ่ยง 
ผลตอบแทน สภาพคลองทางการเง ินของบริษัทและ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนำแผนการลงทุนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จะจัดใหมี
ระบบการควบคุม ต ิดตามและรายงานการลงทุนตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ 
2. กับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัท พรีเมียร  แทงค คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) 
“บริษัทฯ” มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของ 
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บริษัทยอยและบริษัทรวม จึงกำหนดใหการเสนอชื่อและ
การใชสิทธิออกเสียงในการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการใน
บร ิษ ัทย อยและบร ิษ ัทร วมจะตองได ร ับอนุม ัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ กอน โดยบุคคลที่ไดรับแตงตั้งให
เปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบร ิษ ัทร วม มีหนาที่
ดำเนินการเพื่อผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมนั้นๆ (มิใชเพ่ือผลประโยชนที่ดีท่ีสดุตอบริษทัฯ) 
และบริษัทฯ ไดกำหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งนั้น ตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ กอนที่จะไปลงมติ 
หรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเปน
การดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ กอน ทั้งนี้ การสงตัวแทนเพื่อเปน
กรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวใหเปนไป
ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือ ขอตกลง
ระหวางผูถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว 

นอกจากนี ้  ในกรณีเปนบร ิษ ัทย อย บร ิษ ัทฯ 
กำหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทฯ นั้น ตองดูแล
ใหบริษัทยอยมีการดำเนินการในเรื่องการทำรายการเกี่ยว
โยงกัน การทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 
หรือการทำรายการสำคัญอืน่ใดของบริษัทยอยดังกลาวให
ครบถวน และถูกต องตามหล ักเกณฑของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทร ัพย 
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและใช
หลักเกณฑที่เกี ่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทำ
รายการขางตนในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษทัฯ 
รวมถึงตองกำกับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึก
ขอมูลทางบัญชีของบริษัทยอย ให บร ิษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวม เพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงิน
รวมไดทันตามกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

 
8.1.4 การติดตามใหมกีารปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏบิัติในการกำกับดูแลกิจการ 
 บริษัทใหความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
ที ่ด ี โดยไดกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน  วัตถุประสงค 
นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวของไวในนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติใน
การทำงาน รวมพึงสงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางแทจริงเพ่ือ
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต จึงไดกำหนดนโยบายอยาง
เหมาะสม ช วย ให การดำเน ินงานเป นไปอย  า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเนนย้ำใหพนักงานเขาใจเร่ืองการ 

 
กำกับดูแลกิจการที่ดี การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมูลภายในเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน โดยจัดใหมีมาตรการในการแจง
เบาะแสหรือขอร องเรียน การกระทำที่ผ ิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที ่อาจสอถึงการจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
 
ในป 2564 คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามเพื่อใหเกดิการ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ 
 
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ในฐานะผู นำองคกรที ่สรางคุณคา
ใหแกกิจกรรมอยางยั่งยืน  
1.1 การทำความเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในฐานะผูนำที่ตองกำกับดูแลใหองคกรมีการ
บริหารจดัการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัท ทำหนาที่พิจารณาอนุมัติ
เรื่องสำคัญของบริษัท ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม กลยุทธองคกร แผนธุรกิจและรายการ
ลงทุนที่มีความสำคัญตอบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัทบทวนและอนมุัติแผนการ
ดำเนินงานของบริษัท ซึ ่งประกอบดวย แผน
ธุรกิจ งบประมาณประจำป แผนการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร  
คณะกรรมการบริษัทติดตามผลการดำเนินงาน
อยางนอยเปนรายไตรมาส และประเมินผลทุก
ส้ินป 

1.2 การกำก ับด ูแลก ิจการให นำไปส ู ผลอย างน อย 
ดังตอไปนี้  
(1) สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที ่ด ีโดย
คำนึงถงึผกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  
(3) เปนประโยชนตอสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบ
ดานลบตอสิ่งแวดลอม  
(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการบริษัท กำหนดพันธกิจที่สะทอน
ถึงการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน 
คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ในฐานะผูนำในการกำกับดูแลกิจการ เชน มีการ
พิจารณาการมีสวนไดเสียของตน 
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คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจและขอปฏิบัติ
ในการทำงานเปนลายลกัษณอักษร 

คณะกรรมการบร ิ ษ ั ท ได มอบหมาย ให
คณะกรรมการบริหารดูแลงานดานการกำกับ
ด ูแลก ิจการที ่ ดี การด ูแลส ังคมชุมชนและ
ส่ิงแวดลอม (CSR) 

1.3 การดูแลใหกรรมกาทุกคนผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย
ส ุจร ิตตอองค กร (Duty of loyalty) และดูแลใหการ
ดำเนินงสนเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและมติท่ีประชุม
ผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดขอบเขต อำนาจ 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทบริษัทใหตองดำเนินการตามกฎหมาย 
ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถอืหุน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื ่องการ
อนุมัติดำเนินการและการอนุมัติระดับบริหาร 
เพื่อใหการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกรรมการ
และผูบริหารเปนไปอยางมีขั้นตอนและโปรงใส 

1.4 การทำความเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการใหญและ
ฝายจัดการอยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหกรรมการ
ผู จัดการใหญและฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที ่ไดรับ
มอบหมาย 

ม ีการจัดขอบเขต อำนาจ หน าที ่และความ
รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรโดยแบงเปน
ข อ บ เ ข ต ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ ษั ท 
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
และผูจัดการฝาย/แผนก 
คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลใหประธาน
เจาหนาที่บริหารและฝายจัดการปฏิบัติหนาที่
ตามที ่ได ร ับมอบหมายจากการผานประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งจะ
มีการบันทึกการมอบหมายและการรายงาน
ความคืบหนาดังกลาวเปนลายลักษณอักษรใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 

 
 
 
 

 

 
หลักปฏิบัติที่ 2  กำหนดวัตถปุระสงคและเปาหมายหลกั
ของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน  
2.1 การกำหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักของกิจการ เปนไปเพ่ือความยั่งยืน 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดลอม
ที่เปลี ่ยนแปลง โดยนอกจากการดำเนินธุรกิจ
ปกติแลว บริษัทไดกำหนดกลยุทธในการสราง
ธุรกิจใหมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
และเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต 
บริษัทมุงเนนการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยาง
เทาเทียมกัน โดยระบุเรื่อการดูแลผูมีสวนไดเสีย
ในนโยบายการกำกับดูแลกจิการของบริษัท 

2.2 การกำกับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย
ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลาปานกลางหรือประจำปของ
กิจการสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
อยางเหมาะสมปลอดภัย 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนกลยุทธและ
แผนธุรกิจโดยแบงออกเปนระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยพิจารณาจากวิสยัทัศนและพันธกิจของ
บริษัท 
คณะกรรมการบริษัทกำหนดเปาหมายทั้งที่เปน
ตัวเงินและไมใชตัวเงิน 
คณะกรรมการบร ิษ ัทมอบหมายใหประธาน
เจาหนาที ่บริหารเป นผู รับผิดชอบดูแลและ
ติดตามผลการดำเนินงานโดยใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือ 
มีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายกล
ยุทธและแผนงานผานชองทาง E-mail 

 
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธผิล 
3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนระหวางกรรมการ
ที่เปนผูบริหารและกรรมกรที่ไมเปนผูบริหารที่
สะทอนอำนาจที่ถวงดุลกันอยางเหมาะสม โดย
กรรมการส วนใหมเป นกรรมการท ี ่ ไม  เปน
ผู บริหารที ่สามารถใหความเห็นเกี ่ยวกับการ
ทำงานของฝายจัดการไดอยางอิสระ 
คณะกรรมการมีจำนวนกรรมการอิสระ 4 ทาน 
จากกรรมการ 8 ทาน เปนไปตามหลักเกณฑของ
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือมีกรรมการอิสระอยาง 
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นอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต
ตองไมนอยกวา 3 ราย 
บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว
เขมกวาของสำนักงาน ก.ล.ต. ในสัดสวนของการ
ถือหุนของบริษัท 
ม ี ก า ร เ ป  ด เ ผ ยน โ ย บ า ย ใน ก า ร ก ำ หน ด
องคประกอบของกรรมการที่มีความหลากหลาย 
และขอมูลประวัติกรรมการไวในแบบ 56- 1 
One Report 
คณะกรรมการไดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปน
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 
บร ิษ ัทแยกบุคคลท ี ่ดำรงตำแหนงประธาน
กรรมการออกจากบ ุคคลท ี ่ดำรงตำแหนง
ประธานเจาหนาที ่บร ิหาร เปนการแบงแยก
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
อยางชัดเจน 

3.2 การเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการและ
ดูแลใหมั ่นใจวา องคประกอบและการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทเอือ้ตอการใชดุลพนิิจในการตัดสินใจ
อยางมีอิสระ 

ประธานกรรมการบริษ ัทเป นผู ท ี ่ม ีความรู 
ความสามารถและมีความเขาใจเปนอยางดีถึง
ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษทั ซึ่งจำเปน
ตอการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
และผูถือหุนโดยรวม  
ม ีการกำหนดบทบาทหน าท ี ่ ของประธาน
กรรมการเปนลายลักษณอักษร 
คณะกรรมการบริษทัไดแตงต้ังคณะกรรมการชุด
ยอยเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องกลั่นกรอง
ขอมูลและเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอให
คณะกรรมการบริษทัอนมุตัิตอไป 
คณะกรรมการบร ิษ ัทด ูแลให ม ีการเป ดเผย
บทบาทและหนาท ี ่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย อยจำนวนคร ั ้งของการ
ประชุมและจำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขา
ร วมประชุมในปที่ผานมาและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคระกรรมการชุดยอยทุกชุดใน
แบบ 56-1 One Report 

3.3 คณะกรรมการมีหนาที่กำกับดูแลใหการสรรหาและ
คัดเลอืกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน  

  

 
คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนซึ่งประธานเปนกรรมการ
อิสระ 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนได
กำหนดหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเปน
กรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
เปนผูพิจารณาคุณสมบัติของผูไดรับเสนอชื่อเปน
กรรมการกอนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งตอไป 
โดยในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
ของผ ู  ได ร ับการเสนอช ื ่ออย างเพ ียงพอเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ 
คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนซ่ึงประธานเปนกรรมการ
อิสระ 

3.4 ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผู ถือหุน
อนุมัติ คณะกรรมการมีหนาท่ีพิจารณาใหโครงสรางและ
อัตราคาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจใหคณะกรรมการนำพาองคกรใหดำเนินงานตาม
เปาหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

คณะกรรมการบร ิษ ั ทไดมอบหมายให กั บ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
เปนผู พิจารณานโยบายและหลักเกณฑในการ
กำหนดคาตอบแทนกอนนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัตติอไป 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
พ ิจ ารณาความเหมาะสมของการกำหนด
คาตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอย ผูบริหาร 
รวมถึงพนักงานเปนประจำทุกป โดยพิจารณาถึง
ผลการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบของ
กรรมการและการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน 
ผู ถือหุ นเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ท้ัง
ร ูปแบบเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน โดยจะมี
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนแต
ละรูปแบบใหมีความเหมาะสมกอนนำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชมุผู
ถือหุนในแตละป 
มีการเปดเผยรูปแบบคาตอบแทน และจำนวนเงิน
ค าตอบแทนกรรมการในร ูปแบบ 56-1 One 
Report 
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3.5 การกำกับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีกลไกสนับสนุนให
กรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ของตน โดยเมื่อมี
กรรมการที่เขาใหมจะมีการจัดประชุมระหวาง
กรรมการคนใหมกับฝายบริหารเพื่อใหกรรมการ
บริษัทคนใหมไดรับทราบขอมูลที่เกี ่ยวของกับ
บรษิัท  

3.6 การกำกับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกำกับดูแล
นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
และกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุน 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแล
การดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏบิัติ 

3.7 การจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจำป
ของคระกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและกรรมการ
รายบุคคลเปนประจำทุกป 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ไดประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) ป
ละ 1 คร้ัง โดยแบบประเมินไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท กอนจัดสงใหกรรมการ
ประเมิน ซึ ่งแบบประเมินดังกลาวเปนแบบ
ประเม ินคณะกรรมการท ั ้ งคณะ และแบบ
ประเมินคณะกรรมการชุดยอยท้ัง 4 คณะ 
เลขานุการบริษัทเปนผูรายงานผลการประเมิน
ตนเองของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาผลการประเมิน 
จัดใหมีการเปดเผยผลการประเมินไวในแบบ 
56-1 One Report 

3.8 การกำกับดูแลใหกรรมการไดรับขอมูลสำหรับการ
ปฏิบตัิหนาที่กรรมการอยางสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการ
ปฏิบัติหนาที ่กรรมการอยางสม่ำเสมอ โดยให
เลขานุการบริษัทตั ้งงบประมาณสำหรับการ
อบรมของกรรมการไวประจำทุกปและใหมีการ
บรรจุวาระการประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรการ
อบรมของสมาคมสงเสร ิมสถาบันกรรมการ
บร ิษ ัทไทย (IOD) ที ่จ ัดอบรมตลอดทั ้งปให
กรรมการรับทราบ เปนประจำทุกป 
จ ัดใหมีการเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและ
พัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ
ในแบบ 56-1 One Report 

 

 
3.9 การกำก ับด ูแลใหม ั ่นใจว าการดำเน ินงานของ
คณะกรรมการบริษัทเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถ
เขาถึงขอมูลที่จำเปนและเลขานุการบริษัทมีความรูและ
ประสบการณที่จำเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีกำหนดการประชุม
และวาระการประชุมหลักลวงหนาเปนรายป 
เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุม
ได 
บริษัทจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแก
กรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
วันประชุม 
ประธานเจาหนาที่บริหารมอบหมายใหผูบริหาร
ระดับสูงที ่เกี ่ยวของเขาประชุมคณะกรรมการ
บร ิษ ัทท ุกคร ั ้ ง เพ ื ่อนำเสนอรายละเอียดใน
ระเบียบวาระที่เก่ียวของ 
คณะกรรมการบริษทัสามารถขอขอมูลที่เก่ียวของ
กับวาระการประชุมเพิ ่มเต ิมได จากประธาน
เจาหนาทีบ่ริหาร ผูบริหารและเลขานุการบริษัท 
เ ลขาน ุ ก ารบร ิษ ั ท ได  ร ั บการแต  ง ต ั ้ งจ าก
คณะกรรมการบริษัท จบการศึกษาดานบัญชีและ
บริษัทไดเปดเผยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
ไวในแบบ 56-1 One Report 

 
หลักปฏิบัติที่ 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร 
4.1 ดำเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนาประธาน
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงใหมีความรู ทักษะ 
ประสบการณและคุณลักษณะที่จำเปนตอการขับเคลื่อน
องคกรไปสูเปาหมาย 
4.2 คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนกำกับดูแลใหมีการกำหนด
โครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
4.3 การทำความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผู
ถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและการดำเนินงาน
ของบริษัท 
4.4 การติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมี
จำนวน ความรู  ทักษะ ประสบการณและแรงจูงใจที่
เหมาะสม 
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หลักปฏิบัติที่ 5  สงเสริมนวัตกรรมและการปรกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ 
5.1 การใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ี
กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชน
ตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของและมีความรบัผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการใชนวัตกรรมใน
การประกอบธ ุ ร ก ิ จควบค ู  ไ ปก ับการสร  า ง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เก่ียวของและมีความ
ร ับผ ิดชอบต อส ั งคมและส ิ ่ งแวดล อมโดยที่
คณะกรรมการมอบหมายให ฝ ายบร ิหารเปน
ผูรับผิดชอบผลักดันผลการดำเนินงาน โดยที่บริษัท
ได นำระบบบร ิหารคล ังอ ัตโนม ั ติ (Terminal 
Automation System : TAS) มาใชในการควบคุม
การับและจายน้ำมันใหถูกประเภทในปริมาณที่
ถูกตองเพื่อปองกันความผิดพลาดจากการรับหรือ
จายน้ำมันผิดประเภท รวมถึงนำระบบควบคุมของ
ระบบวัดประมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำม ันแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging : ATG) ซ่ึง
ทำใหบริษทัสามารถวัดระดับน้ำมนัในถังเก็บน้ำมัน
ไดตามการเปลี ่ยนแปลงจริง (Real time) และ
สามารถสั ่งระบบดังกลาวใหจัดเก็บขอมูลสถิติ
สำค ัญของการเคล ื ่อไหวของปร ิมาณน้ำม ันที่
ไหลเวียนเขา-ออกจากถังเก็บน้ำมันได ทำใหบริษัท
สามารถตอบโจทยลูกคาได เปนตน 

5.2 การติดตามดูแลใหฝายบริหารประกอบธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการบริษทัดแูลใหมีกลไกที่ทำใหมั่นใจวา 
กิจการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เพื ่อเปน
แนวทางใหบริษัทสามารถบรรลุว ัตถุประสงค
เปาหมายหลัก ที ่เปนไปดวยความยั่งยืน โดยได
จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในจรยิธรรมธุรกิจ ซ่ึง
ครอบคลุมเรื่องตอไปนี้การกำกับดูแลกิจการที ่ดี 
ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การเคารพสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
การมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสยี การมีความ
รับผิดชอบตอผู ม ีส วนไดเสียในการรวมพัฒนา
ช ุมชนและส ังคม การด ูแลร ักษาส ิ ่ งแวดล อม 
นวัตกรรมและการเผยแพร นวัตกรรมจากการ
ดำเนินความรับผิดชอบตอสังคมและการจัดทำ
รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

5.3 การจดัใหมีกรอบการกำกับดูแลและการบรหิารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกรที่สอดคลองกับความ 

 
ตองการของบริษัท รวมทั ้งดูแลใหมีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 

บร ิษ ัทจัดทำนโยบายการใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการกำกับดูแลการ
กำหนดท ิศทางการบร ิหารจ ัดการทางด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีความชัดเจนใน
การนำไปปฏ ิบ ัต ิตลอดจนเพ ื ่อ ให บร ิษ ัท ให
ความสำคัญและระมัดระวังถึงการใชคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนทรัพยากรสำคัญ
ที่เอื้ออำนวยความสะดวกและกอประโยชนตอการ
ดำเนินธรุกิจ 

 
หลักปฏิบัติที ่ 6  การดูแลใหมีระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
6.1 การกำกับดูแลใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการบริหาร
ความเส ี ่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให บรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผลและมีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเปนผูพิจารณาใหขอคิดเห็นและ
ใหความเห็นชอบตอการจัดทำแผนบริหารความ
เส ี ่ยงองคกรประจำปให ม ีความสอดคลองกับ
ทิศทางกลยุทธและแผนธุรกิจกอนคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัต ิ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ ่งมีกรรมการ
อิสระ 4 ทานเขารวมประชุมดวย ไดพิจารณระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทและในระเบียบวาระ 
“พิจารณาอนุมัติผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ประจำป  2564” มี
ความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย 
ข อกำหนดที ่เกี ่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถปองกันทรัพยสินจากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั ้ งม ีการจ ัดทำบ ัญชี  รายงานที ่ถ ูกต  อง
นาเชื ่อถือ โดยการประเมินไดใชแบบฟอรมการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลกัทรัพย 

6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ 
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6 .3 การต ิดตามด ูแลและจ ัดการความข ัดแย งของ
ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวาบริษัทกับฝายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกัน
การใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาส
ของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยว
โยงกับบริษทัในลักษณะที่ไมสมควร 
6.4 การจดัทำนโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอร
รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอ
คนนอกเพื่อใหเกิดกรนำไปปฏิบัติไดจริง 
6.5 การกำกบัดแูลใหบริษัทมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียน
และการดำเนินการกรณมีีการช้ีเบาะแส 
 
หลักปฏิบัติท่ี 7  รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูล 
7.1 การดูแลใหระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูลสำคัญตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา
เปนไปตามกฎเกณฑ มาตฐานและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวของ 

บริษัทมีนโยบายเปดเผยขอมูล ซึ่งครอบคลุมถึง
มาตรฐานการเปดเผยขอมูลและบุคคลผูมีสิทธิ
ในการเปดเผยขอมูลสำคัญ 
รายงานทางการเงินของบริษัทประกอบดวย 
ขอมูลสำคัญตางๆ ครบถวน ไดแก ความเห็น
ของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษทัดแูลใหบรษิัทเปดเผยขอมลู 
ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขาย
หลักทรัพย งบการเงินและแบบ 56-1 One 
Report อยางเพียงพอ โดยเปนผูพิจารณาราง
เนื้อหากอนเปดเผยสูสาธารณะ 
บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
จัดการ (Management Discussion and Ana 
lysis หรือ MD&A) เพื่อจะประกอบการเปดเผย
งบการเงินป 2564 

7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทาง
การเงินและความสามารถในการชำระหนี ้

บริษัทมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว เพื่อใหมีสภาพคลองทาง
การเงินเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจและมีการ
คำนวณอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ 
( Debt Service Coverage Ratio :  DSCR) 
เพื่อใหพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้คืน
ของบริษัทโดยรายงานใหกับฝายจัดการและ
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

 

 
7.3 ในภาวะที ่บริษัทประสบปญหาทางการเงินหรือมี
แนวโน มจะประสบปญหา คณะกรรมการบร ิษ ัทจะ
พิจารณาใหมั่นใจวาบรษิัทมีแผนในการแกไขปญหาหรอืมี
กลไกอื่นที ่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งนี้
ภายใตการคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บร ิษัทจะทราบปญหาการเง ินลวงหนาจาก
ประมาณการกระแสเงินสดที่ไดจัดทำ จากนั้นจะ
ขออนุมัติจัดหาแหงเงินทุนจากวงเงินกูระยะสั้น
และ/หรือระยะยาวใหเพียงพอตอความตองการ
ใชเงินจากคณะกรรมการบริษัท 

7.4 การกำกับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธที่ทำหนาที่ในการสื่อสาร
ใหกับผู ถือหุ น นักลงทุน นักวิเคราะหใหเปนไปอยาง
เหมาะสม เทาเทียมกันและทันเวลา 

บริษัทจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ทำ
หนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสำคญั
ตอผูถือหุนและผูลงทุนในประเทศ ตางประเทศ 
รวมถึงขอมูลทางการเงิน เชน ผลการดำเนินงาน
และงบการเงิน โดยรายงานและการวิเคราะห
ของฝายบร ิหาร (Management Discussion 
and Analysis : MD&A) กลยุทธและแนวโนม
ในอนาคตของบริษัทใหไดทราบอยาสม่ำเสมอ 
เทาเทยีมและครบถวนตามความเปนจริง 

7.5 การสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การเผยแพรขอมูล 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนด
และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว บริษัทมีการเปดเผยขอมูลผาน
ทั ้งทางเว็บไซตของบริษัททั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและดูแลใหมีขอมูลเปนปจจุบัน
อยางสม่ำเสมอ 

 
หลักปฏิบัติที่ 8  สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสาร
กับผูถือหุน 
8.1 ดูแลใหมั่นใจวาผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
เร่ืองสำคญัของบริษัท 

บริษัทสนับสนุนใหผู ถือหุ นทุกรายไดรับสิทธิ
พื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผล 
สิทธิในการไดรับสารสนเทศเพียงพอ ทันเวลาใน
รูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ สิทธิในการ
เขาประชุมและออกเส ียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถือหุนและสิทธิอื่นๆ ของผูถือหุนตาม
กฎหมาย 

113



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

 

 
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหเรื่องสำคัญของ
บริษัทไดผานการพิจารณาของผู ถือหุ นใน
การประชุมผ ู ถ ือหุ น โดยจะปฏิบ ัต ิตาม
กฎหมายและขอบังคับบริษัทอยางเครงครัด
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหหน ังส ือนัด
ประชุมผูถือหุนมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน
และเพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุนและ
สงใหผูถือหุนตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 
บริษัทจะจำทำเอกสารประกอบการประชุมผู
ถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

8.2 การดูแลใหการดำเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไป
ดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและเอื้อใหผู
ถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

คณะกรรมการบริษัทจำกำหนดวัน เวลาและ
สถานที่ประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกคือ
จ ัดประชุมในว ัน เวลาทำการและเลือก
สถานที ่ท ี ่ระบบขนส งมวลชนสาธารณะ
เขาถึง 
บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและอำนวย
ความสะดวกใหแกผู ถือหุน นักลงทุน เขา
รวมประชุมผูถือหุน และจะเปดโอกาสใหผู
ถือหุ นที ่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเองมอบฉันทะใหบ ุคคลอื ่น หรือมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน 
คณะกรรมการบริษ ัทจะดูแลไมใหม ีการ
กระทำใดๆ ที่เปนการจำกัดโอกาสการเขา
ประชุมหรือสรางภาระใหผูถือหุนจนเกินควร 
เชน ไมกำหนดใหผู ถือหุ นหรือผู ร ับมอบ
ฉันทะแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตน
เกินกวาที่กำหนดไวในแนวทางปฏิบัติของ
หนวยงานกำกับดูแลท่ีเกี่ยวของ 
บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใชกับการประชมุผู
ถือหุน ทั้งการลงทะเบียน ผูถือหุน การนับ
คะแนนและแสดงผลเพื่อใหการดำเนินการ
ประชุมสามารถกระทำไดรวดเร็วถูกตอง
แมนยำ 
 
 
 
 

 
ประธานกรรมการบริษัทจะเปนประธานที่
ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ดูแลใหการประชุม
เปนไป 

 
ตามกฎหมาย กฎเกณฑที ่เกี ่ยวของและขอบังคับของ
บริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแตละวาระการประชุมที่กำหนด
ไวในหนังสือนัดประชุมอยางเหมาะสมและเปดโอกาสใหผู
ถือหุนแสดงความเห็นและต้ังคำถามตอที่ประชุม ในเร่ืองท่ี
เก่ียวของกับบริษัทอยางเต็มที ่

ก อนเร ิ ่มประชุมผู ถ ือหุ นจะไดร ับทราบ
จำนวนและสัดสวนของผู ถือหุ นที ่เขารวม
ประชุมดวยตนเองและของผูถือหุนที่มอบ
ฉันทะวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง
และการนับคะแนนเสียง 
ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะใหใหมี
การลงมติแยกสำหรับผูไดรับการเสนอชื่อแต
ละราย 
บริษัทจะเปดเผยผลการลงคะแนนแยกเปน 
คะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออก
เสียงในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอม
ทั้งบันทกึไวในรายงานการประชุม 

8.3 การดูแลใหมีการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำ
รายงานการประชุมผูถือหุ นจะเปนไปอยางถูกตองและ
ครบถวน 
บริษัทจะเปดเผยมติท ี ่ประชุมผู ถ ือหุ นพรอมผลการ
ลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถดไปผานระบบขาวของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของ
บริษัท 

บริษัทจะจัดสงสำเนารายงานการประชุมผู
ถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุนตาม
กฎหมาย 
บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน 
ใหมีการบันทึกขอมูลอยางครบถวน ไดแก 
รายชื ่อกรรมการและผู บร ิหารที ่เข ารวม
ประชุมและสัดสวนกรรมการที่เขารวมการ
ประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนมติ
ที่ประชุมและผลการลงคะแนน (เหน็ดวย ไม
เห ็นดวย งดออกเสียง) ของแต ละวาระ
ประเด็นคำถามและคำตอบในที ่ประชุม 
รวมท้ังช่ือ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา 
8.2.1 จำนวนคร้ังการประชุมและการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 

  
8.2.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในชวงป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ ่งมีการประชุม
รวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี
รวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและการใหความเห็นในเรื ่อง
ตางๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามรายงานผล
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ สรุปในภาพรวมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในป 2564 โดยไดปฏิบัตหินาที่ตามที่ไดระบุไว
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความ
เปนอิสระอยางเพียงพอและมีความเห็นวาบริษัทฯ ได
จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อยางถูกตองเชื่อ  
 
 

เชื่อถือได โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและในการ 
เขาทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยง ทางผลประโยชน บริษัทฯ ก็ไดจัดใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกำหนดของ ตลท. อยางเครงครัด 
และมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่
เกี ่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ อยางครบถวน รวมทั้ง
บร ิษัทฯ จ ัดให ม ีการบริหารความเส ี ่ยง ท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและ 
โปรงใส มีผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในที่มีความเปน
อิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ชวยใหการสอบบัญชี
และระบบการ ควบคุมภายในมีความร ัดก ุมและมี
ประสิทธิผล 

 
 
 

 

 
8.3.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติ
หนาที่ขางตนตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา 
สำหรับป 2564 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรม 
 
 

 
การชุดยอยตางๆ และประธานเจาหนาที่บริหาร เปน
บุคคลที ่ม ีความรู   ความสามารถตลอดจนพิจารณา
คาตอบแทนรวมถึงผลประโยชนอื่นที่แสดงไวในรายงาน
ประจำปนั ้นจะเหมาะสมกับภาระหนาที ่และความ
รับผิดชอบ สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

ชื่อ – สกุล ตำแหนง 
จำนวนคร้ังที่เขา

ประชุม/จำนวนการ
ประชุมทั้งป 2564 

ผศ.ดร.ชยัยุทธ ผดุงศักด์ิสวัสดิ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ดร.จิตรพงษ กวางสุขสถิตย กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง 
จำนวนคร้ังท่ีเขาประชุม/

จำนวนการประชมุทั้งป 2564 

1. ดร.จิตรพงษ กวางสุขสถิตย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 2/2 

2. นายทัศนุ ชุติกานนท กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 2/2 

3. นายวีรวัฒน บูรพพัฒนพงศ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 2/2 

8.3 สรุปผลการปฏบิัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ 
8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเขาประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
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8.3.3 จำนวนครั้งการประชุมและการเขาประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง 
จำนวนครั้งท่ีเขาประชุม/

จำนวนการประชุมทั้งป 2564 

1. ผศ.ดร.สกักาคม มณีนพ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

2. นายทัศนุ ชุตกิานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

3. นายวีรวัฒน บูรพพัฒนพงศ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

4. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

6. น.ส.พัทธยา โงวสกุล กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

8.3.4 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในรอบป 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏบิติั
หนาที่เปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบรหิารความ
เส ี ่ ย งอย า งครบถ  วนตามท ี ่ ไ ด  ร ั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญในการ
ปฏิบัตหินาที่ไดดังตอไปนี ้
1. กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองคกร 
และระเบียบที ่เกี่ยวของ โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ที่สำคัญใหมีความเหมาะสม สอดคลองไป
กับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง 
2. การกำหนดกลยุทธและวิธีการบริหารความเสี่ยงของ
บร ิษ ัทฯ ในแตละเรื ่องใหสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงองคกร โดยสามารถประเมิน ติดตาม
และปองกันความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและมี

แนวทางปฏิบัติใหสามารถรองรับกับเหตุการณ เมื่อเกิด
ความเส่ียงนั้นๆ 
3. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงแนวโนมของผลกระทบที่อาจมีตอบริษัทฯ ทั้ง
ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองคกร ในประเด็น
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความ
เส่ียงดานการเงินและความเสี่ยงดานกฎระเบียบ 
4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบาย
บริหารความเสี่ยง กลยุทธและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความ
เสี่ยง ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวากลยุทธการบริหารความเสี่ยงมี
ความเหมาะสมตอเหตุการณและไดนำไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  
5. แตงตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่
รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝายงาน รวมถึง
รายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความ
เส่ียง โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยงการ

จัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยง การกำหนดแผน
จัดการความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการติดตาม
ความคืบหนาของการดำเนินการตามแผนจัดการความ
เสี่ยงใหมีความถูกตองเหมาะสม โดยคณะทำงานบริหาร
ความเส่ียงใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
รับทราบไตรมาสละ 1 คร้ัง 
6. รายงานความคืบหนาในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธที ่กำหนดตามความเหมาะสมให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 
2564 รายงานความคืบหนาใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบ จำนวน 4 ครั้ง 
7. ใหคำแนะนำและสนับสนุนแกคณะกรรมการบริหาร 
ในเรื ่องการบริหารความเสี ่ยงองคกร รวมถึงสงเสริม
สนับสนุนใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความ
เส่ียงภายในองคกรใหเกดิขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

8. สื่อสารแลกเปลี ่ยนขอมูลและประสานงานเกี ่ยวกับ
ความเสี ่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมา
สละ 1 ครั้ง ซึ่งในป 2564 มีจำนวน 4 คร้ัง 
9. สนับสนุนใหเกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 
8.3.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ในรอบป 2564 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาท่ีเปนไป
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอยางครบถวน ตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุป
สาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังตอไปนี ้
1. พิจารณาและใหความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายกล
ยุทธการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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2. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการองคกร 
และการดำเนินงานตามกลยุทธ 
3. พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ
ประจำปกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติและมีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
เปนประจำทุกเดือน  
4. พิจารณาและใหความเห็นชอบตอการปรับโครงสราง
องคกร ใหมีความเหมาะสมกบัการปฏิบัติงานของบริษทัฯ 
และพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับผูดำรงตำแหนง
ตามโครงสรางก อนเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทฯ 
อนุมัติตอไป 
5. ทำหนาที่ในการพิจารณาและใหความเห็นชอบตอการ
กำหนดการทบทวนนโยบายตางๆ ของบริษัทฯ กอนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามนโยบายที่
บร ิษัทฯ ตามที ่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย 
ตลอดจนดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติตางๆ กำหนด 
7. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของ
ทุกสายงานเปนประจำทุกเด ือน เพื ่อให เปนไปตาม
แผนงานและตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ดำเนินงานใหเปนไปตามปกติธุรกิจ ที่ระบุไวในอำนาจ
อนุมัติและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดให
อำนาจไว 
9. ร า ย ง านผ ล กา รด ำ เน ิ น ง านขอ งบร ิ ษ ั ทฯ  ให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส และรายงาน
ของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
งบการเงินประจำปและงบการเงินรายไตรมาส ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบร ิหาร ได ปฏ ิบ ัต ิหนาที ่ตามที ่ได รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยไดใชความรูและ
ความสามารถในการปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่อย  างรอบคอบ 
ระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให
บรรลุตามวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและกลยุทธของ
บริษัทฯ ไดอยางเต็มความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายใน
การสรางความเชื่อมั่นตอการดำเนินงานและกำกับดูแล
การบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนสืบไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง 
จำนวนคร้ังที่เขาประชุม/

จำนวนการประชุมทั้งป 2564 

1. นายวีรวัฒน บูรพพัฒนพงศ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/รักษาการประธานเจาหนาทีส่าย
วางแผนองคกร 

10/11 

2. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ ประธานเจาหนาท่ีสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 11/11 

3. นายเกรียงศักด์ิ เตียวศิริทรัพย ประธานเจาหนาท่ีสายปฏิบัติการ 11/11 

4. น.ส.พัทธยา โงวสกุล ประธานเจาหนาท่ีสายบัญชีการเงิน 11/11 

8.3.6 จำนวนคร้ังการประชุมและการเขาประชุมของกรรมการบริหาร 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 
9.1.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท 
9.1.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี ่ยวกับ
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุก
ทานไดเขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
และจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบค ุมภายในของบร ิษ ัท  โดยครอบคล ุ มท ั ้ ง  5 
องค ประกอบของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission
(COSO) ไดแก 

1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environ 
ment)  
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activi 
ties) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
(Information & Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานและพิจารณารวมกับ
ฝายจัดการ โดยการซักถามขอมูลจากฝายจัดการและ
อางอิงรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ออดิท เฮ าส  จำก ัด (“ผู
ตรวจสอบภายใน”) และพิจารณาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน (รายละเอียดของแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ปรากฎตามเอกสารแนบ)  
 
ทั้งนี้ จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นวา บริษทัไดจดัใหมีการจดัการบริหารงานและ
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพที่
จะปองกันความเสี่ยงที ่อาจเกิดขึ ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทและฝายจัดการไดสนับสนุนใหพนักงานในองคกร
ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและจดัให
มีบุคลากรอยางเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการใหระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
รวมท้ังสามารถปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกบั 

 
สถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว
สอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและ
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการ
กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมท้ังได
กำหนดระเบียบ ขอบังคบั นโยบายและอำนาจอนุมัติการ
ดำเนินงานที่เหมาะสมเปนลายลกัษณอักษร โดยบริษัทได
แตงต้ังบรษิัท ออดิท เฮาส จำกัด (“ผูตรวจสอบภายใน”) 
เปนผูตรวจสอบภายในมาต้ังแตป 2561 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบร ิษ ัทคร ั ้ งท ี ่  6/2561 ในว ันท ี ่  12 
พฤศจิกายน 2561, ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั ้งท่ี 5/2562 ในวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2562, 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
ว ันที ่  13 พฤศจ ิกายน 2563 และตามมต ิท ี ่ประชุม
คณะกรรมการบร ิษ ัทครั ้งท ี ่  4/2564 เม ื ่อว ันที ่  15 
พฤศจิกายน 2564 เพื ่อสอบทานและประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทและใหคำแนะนำเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอยางตอเนื่องโดย
ผู ตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการทำงานของ
บริษัท จำนวน 10 ระบบงานและมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายใน ไดแก 

1. การทำรายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
2. การตรวจสอบภายใน 
3. ระบบงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
4. ระบบงานปฏิบัติการ 
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
7. ระบบบรหิารงานจัดซ้ือ  
8. ระบบงานสินทรัพยถาวร 
9. ระบบงานการเงินและบัญชี  
10. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชุมผูถือ
หุน 

 
9.1.1.2 ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน 
ตามที ่บร ิษัท ออดิท เฮ าส  จำกัด (“AUDIT”) ได รับ
มอบหมายจากบริษัท พรีเมียร แทงค คอรปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน AUDIT 
จึงไดทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามโครงงานตรวจสอบภายในเพื่อประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ซ่ึงมีความเห็นวาบริษัทไดมีการ
จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
กับลักษณะของการประกอบธุรกิจและขนาดของกิจการ  
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โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอบเขต
หนาที่ความรับผิดชอบ ลำดับชั้นการอนุมัติของผูบริหาร
แตละระดับและมาตรการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
ไวเปนลายลักษณอักษรชดัเจนและรัดกุม เพื่อใหสามารถ
ปองกันการทุจริตได 
9.1.2 การปรับปรุงแกไขขอบกพรองเกี ่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในที่ผานมา 
9.1.2.1.1 สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท 
เพ ื ่อให ม ั ่นใจวาบร ิษัทม ีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและสรางความเชื่อมั่นไดวาระบบบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพและโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีความ
เพียงพอที่จะสนับสนุนใหบริษัทมีความพรอมในการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูตรวจสอบภายในเขา
มาตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2561 และไดนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของบร ิษ ัทมาแลว 12 ฉบับตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งประกอบดวยรายงานการ
สอบทานการควบคุมภายใน สำหรับชวงป 2562 ดังนี้   

(1) รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ของระบบงานภายในบริษัทจำนวน 1 ฉบับ ซึ่งจะ
ประกอบดวย 2 สวน คือ รายงานการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
องคประกอบ COSO และรายงานการสอบทาน
การควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัท 10 
ระบบงานของสาขาสำนักงานใหญและขอนแกน  
(2) ร าย ง านผ ลการต ิ ดตามก ารแก  ไขตาม
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครั้งกอน
หนา (เขาตรวจติดตามที่สาขาสำนักงานใหญและ
ขอนแกน) จำนวน 1 ฉบับ 

(3) รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ของระบบงานภายในบริษัท สาขาศรีสะเกษ 1 
ฉบับ 
 (4)  รายงานผลการต ิดตามการแก  ไขตาม
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในของสาขา
ศรีสะเกษ (เขาตรวจติดตามที ่สาขาศรีสะเกษ) 
จำนวน 1 ฉบับ 

สำหรับป 2563 เปนตนมา ผู ตรวจสอบภายในไดวาง
แผนการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทเปนรายไตรมาส โดยเขาตรวจสอบไตรมาสละ 3 
ระบบงานเพื่อใหบริษัทไดรับการตรวจสอบจนครอบคลุม
ทุกระบบงานของทุกสาขา โดยรายงานที่ออกในป 2563 
จนถึงปจจุบันในป 2564 ประกอบดวย   

(1) รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาส 1 ป 2563 ถึงไตรมาส 1 ป 2564 
จำนวน 5 ฉบับ  
(2) ร าย งานผลการต ิ ดต ามการแก  ไขตาม
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในประจำไตร
มาส 1 ป 2563 ถึงไตรมาส 1 ป 2564 จำนวน 1 
ฉบับ 
(3) รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ป 2564 จำนวน 
2 ฉบับ  

9.1.2.2 สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภาย
ในชวงป 2561 – 2564 
รายละเอียดของการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
รายงานแตละฉบับ อธิบายไดดังนี ้
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รายงาน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

ฉบับท่ี 1 : รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัท 
-  เขาตรวจที่สำนักงานใหญ กทม.และคลังน้ำมันที่ จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ถึง 26
ธ.ค. 2561 

-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 วนัที ่25 ก.พ.2562

หมายเหตุ : รายงานแบงประกอบดวย 2 สวน  

สวนท่ี 1  รายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
สวนที่ 2 รายงานการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัทสาขาสำนกังานใหญและ
ขอนแกน 

1. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบระบบงานภายใน
ของบริษัท ดังนี ้
1.1 ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
ซึ่งแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตรวจโดยครอบคลุมทั้ง 5 องคประกอบ
ของ COSO 
1.2 ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของที่สำนักงานใหญ กทม. และทีค่ลังน้ำมัน จ.ขอนแกน 
10 ระบบงาน ไดแก 

1.2.1 ระบบการทำรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
1.2.2 ระบบการตรวจสอบภายใน 
1.2.3 ระบบงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
1.2.4 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังนำ้มัน ขอนแกน
1.2.5 ระบบงานการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2.6 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2.7 ระบบบริหารงานจัดซื้อ  
1.2.8 ระบบงานสินทรัพยถาวร 
1.2.9 ระบบงานบัญชแีละการเงิน  
1.2.10 ระบบสารสนเทศเก่ียวกับประชุมผูถือหุน 

ฉบับที่ 2 : รายงานผลการติดตามการแกไขตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายใน  
-  เขาตรวจติดตามการแกไขที่สำนกังานใหญ กทม.และคลังน้ำมันที่ จ.ขอนแกนเมื่อวันที่
23 ถึง 30 เม.ย.2562 และวันท่ี 29 ถึง 30 ส.ค. 2562 

-  นำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 พ.ค. 2562 สำหรับการ
เขาตรวจติดตามเมื่อวันที่ 23 ถึง 30 เม.ย. 2562 และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2562 สำหรับการเขาตรวจติดตามเมื่อวันที่ 29 ถึง 30 
ส.ค. 2562 

2. ตรวจติดตามผลการดำเนินการแกไขตามขอสังเกตที่พบในรายงานการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายใน
ของบริษัท  
(ตรวจติดตามการแกไขประเด็นทีพ่บจากการตรวจสอบครั้งที่ 1 ซึ่งบริษัทไดดำเนินการแกไขประเด็น
ขอสังเกตแลวครบถวน)  
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รายงาน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

ฉบับที่ 3 : รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัท 
สาขาศรีสะเกษ   

-  เขาตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ถึง 3 ก.ย.2562
-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 พ.ย.2562

3. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ ไดแก
3.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ
3.2 ระบบการควบคุมของแผนกธุรการ
3.3 ระบบการควบคุมของจป.วิชาชีพ

ฉบับที่ 4 : รายงานผลการติดตามการแกไขตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายในสาขาศรีสะเกษ  

-  เขาตรวจติดตามการแกไขที่คลังน้ำมัน จ.ศรสีะเกษ เมื่อวันท่ี 29 ถึง 31 ต.ค. 2562
-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2562

4. ตรวจติดตามผลการดำเนินการแกไขตามขอสงัเกตที่พบในรายงานผลการสอบทานการควบคุม
ภายในของระบบงานภายในบริษัท สาขาศรีสะเกษ   
(ตรวจติดตามการแกไขประเด็นทีพ่บจากการตรวจสอบครั้งที่ 3 ซึ่งบริษัทไดดำเนินการแกไขประเด็น
ขอสังเกตแลวครบถวน)  

ฉบับท่ี 5 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาส 1 ป 2563 (รายงานเลขท่ี 
1/63) 

-  เขาตรวจที่สำนกังานใหญ กทม.เมื่อวันที่ 17 ถึง 21 ก.พ. 2563
-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 พ.ค. 2563

5. ตรวจสอบระบบงานภายในบรษัิทของสำนักงานใหญ กทม. ไดแก
5.1 ระบบควบคมุการจัดซ้ือและจัดจาง
5.2 ระบบควบคมุการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.3 ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับท่ี 6 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาส 2 ป 2563 (รายงานเลขท่ี 
2/63) 

-  เขาตรวจที่สำนกังานใหญ กทม.เมื่อวันที่ 18 ถึง 21 พ.ค. 2563
-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14 ส.ค. 2563

6. ตรวจสอบระบบงานภายในบรษัิทของสำนักงานใหญ กทม. ไดแก
6.1 ระบบงานการตลาดและการพัฒนาธุรกจิ
6.2 ระบบการบนัทึกรายได ลูกหนี้การคาและการรับชำระหนี้
6.3 ระบบควบคมุตนทุนบริการ เจาหนี้การคาและการชำระหนี้

ฉบับท่ี 7 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาส 3 ป 2563 (รายงานเลขท่ี 
3/63) 

-  เขาตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ขอนแกน เมื่อวันท่ี 8 ถึง 11 ก.ย. 2563
-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พ.ย. 2563

7. ตรวจสอบระบบงานภายในบรษัิทของคลังน้ำมัน จ.ขอนแกน ไดแก
7.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ขอนแกน
7.2 ระบบควบคมุอะไหลและการซอมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ
7.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพยถาวร

ฉบับที่ 8 : รายงานการตรวจสอบภายในประจำไตรมาส 4 ป 2563 (รายงานเลขท่ี 
4/63) 

-  เขาตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 16 ถึง 22 ธ.ค.2563
-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มี.ค. 2564

8. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ ไดแก
8,1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ
8.2 ระบบควบคมุอะไหลและการซอมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ
8.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพยถาวร

121



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

รายงาน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

ฉบับท่ี 9 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาส 1 ป 2564 (รายงานเลขท่ี 
1/64) 

-  เขาตรวจที่สำนกังานใหญ กทม.เมื่อวันที่ 15 ถึง 18 มี.ค. 2564
-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 พ.ค. 2564

9.ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของสำนักงานใหญ กทม. ไดแก 
9.1ระบบงานการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ  
9.2 ระบบควบคมุการจัดซื้อและจดัจาง  
9.3 ระบบควบคมุตนทุนบริการ เจาหนี้การคาและการชำระหนี ้

ฉบับท่ี 10 : รายงานผลการติดตามการแกไขตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายใน ประจำไตรมาส 1 ป 2563 ถึง  ไตรมาส 1 ป 2564  
- เขาตรวจติดตามการแกไขของทั้งสำนักงานใหญ กทม. คลังน้ำมันจ.ขอนแกนและคลัง
น้ำมันจ.ศรีสะเกษ เมื่อวันท่ี 10 ถึง 20 พ.ค.2563  

-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 พ.ค. 2564

10.ตรวจติดตามผลการดำเนินการแกไขตามขอสังเกตที่พบในรายงานการสอบทานการควบคุม
ภายใน ประจำไตรมาส 1 ป 2563 ถึง  ไตรมาส 1 ป 2564 
(ตรวจติดตามการแกไขประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบคร้ังที่ 5 ถึงครั้งที่ 9 ซ่ึงบริษัทไดดำเนินการ
แกไขประเด็นขอสังเกตแลวครบถวน) 

ฉบับท่ี 11 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาส 2 ป 2564 (รายงาน
เลขท่ี 2/64) 

-  เขาตรวจที่สำนกังานใหญ กทม.เมื่อวันที่ 8 ถึง 11 มิ.ย. 2564
- นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 3/2564 วันที่ 13 ส.ค. 2564

 11.ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของสำนักงานใหญ กทม. ไดแก 
11.1 ระบบการจัดทำบัญชี งบการเงิน รายงานและแบบภาษีอากร 
11.2 ระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการซอมแผน BCP 
11.3 ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฉบับที่ 12 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาส 3 ป 2564  (รายงาน
เลขท่ี 3/64) 

-  เขาตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษและตรวจติดตามการแกไขจากประเด็นขอสังเกตใน
การตรวจครั้งที่ 11 ของสำนักงานใหญ กทม. ที่ตรวจเมื่อวันท่ี 13 ถึง 17 ก.ย. 2564 

-  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 พ.ย. 2564

หมายเหตุ : รายงานประกอบดวย 2 สวน 

สวนท่ี  1 รายงานการตรวจสอบภายในระบบงานของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ 
สวนที่ 2 รายงานผลการติดตามการแกไขตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาส 
2 ป 2564 

12. ตรวจสอบระบบงานภายในของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ และตรวจติดตามผลการดำเนินการแก็
ไขตามขอสังเกต ดังนี ้
12.1 ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษไดแก 

12.1.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังนำ้มัน ศรสีะเกษ 
12.1.2 ระบบควบคมุอะไหลและการซอมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ 
12.1.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพยถาวร 

12.2 ตรวจติดตามผลการดำเนินการแกไขตามขอสังเกตท่ีพบในรายงานการสอบทานการควบคุม
ภายใน ประจำไตรมาส 2 ป 2564  

(ตรวจติดตามการแกไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบครั้งที่ 11 ซึ่งบริษัทไดดำเนินการแกไข
ประเด็นขอสังเกตแลวครบถวน) 
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ผูตรวจสอบภายในไดมีการตรวจติดตามการแกไขตามขอสังเกตจากการตรวจสอบภายใน ซ่ึง
จากการตรวจพบวา บริษัทไดดำเนินการแกไขประเดน็ขอสังเกตแลวทั้งหมดทุกขอ  อยางไร
ก็ตาม จากการตรวจสอบทุกรอบที่ผานมา บริษัทไมไดมีขอสังเกตระดับความเสี่ยงสูงแต
อยางใด พบแตระดับความเสี่ยงปานกลางจำนวน 13 ประเด็น โดยสรปุรายละเอียดและการ 

 
 

แกไขของทางบริษทัสำหรับประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง และสรุปรายละเอียดผล
การตรวจสอบในงวดปจจุบนั คือ งวดไตรมาส 3 ป 2564 ซึ่งผูตรวจสอบภายในไดเขาตรวจ
ที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ โดยตรวจพบขอสังเกต 2 ประเด็นซึ่งมีระดับความสำคัญต่ำและ
บริษัทไดดำเนนิการแกไขประเด็นดังกลาวแลวเรียบรอย รายละเอียดมีดังนี้     

ขอสังเกตที่ตรวจพบ ระดับความสำคัญ ขอเสนอแนะ การดำเนินการโดยบริษัท 

ระบบการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ สาขาขอนแกนและศรีสะเกษ 

1. Server ที่สำนักงานใหญไมไดติดตั้งในหองที่มี
การควบคุมการเขา-ออกและไมไดติดตั ้งระบบ
เตือนภัยและอุปกรณอื่นที่จำเปนสำหรับ Server 
จึงขาดการควบคุมสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อธนัวาคม 2561 

ปานกลาง 

บริษัทควรจ ัดทำหองเฉพาะสำหรับติดต้ัง 
Server โดยมีการควบคุมการเขา-ออก และ
ติดตั ้งระบบเตือนภัยและอุปกรณที ่จ ําเปน 
สำหรับควบคุมสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  

บริษัทปรับปรุงหอง Server ใหมและจัดทำ
ทะเบียนคุมการเขา-ออก ของหอง Server 
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อมิถุนายน 2562  
ติดตามผลการแกไข เมื่อสิงหาคม 2562 

2. บริษัทยังไมไดลบอีเมลที่มีสถานะเปน Closed
ออกจากระบบและมีอีเมลสถานะเปน Active 
จำนวน 2 รายการ ที่ไมเคยเขาใชระบบและยังมี
การใหใชอีเมลรวมกันของเจาหนาที ่ CCR เปน
อีเมลกลางของแผนก ซึ ่งการปฏิบัติดังกลาวไม
สอดคลองกบัระเบียบรักษาความปลอดภยั IT 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อกุมภาพันธ 2563 

ปานกลาง 

บริษัทควรกำหนดทุกคนท่ีมีรายชื่อผูใชงานของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสในการตรวจสอบตัวตน
จริงของผูใชงานในแตละชั้นความลับของขอมูล
และควรเครงครัดตรวจสอบการใชงานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับระเบียบรักษา
ความปลอดภัยดาน IT 

บริษัทไดกำหนดผูรับผิดชอบในการใชงานอีเมล
ตองเปนผูบริหารงานของแตละหนวยงานเทานั้น 
และไดมีการทำหนังสอืแจงผูเก่ียวของใหรับทราบ
และปฏิบัติใหถูกตองตามระเบยีบของบริษทั 
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อมิถุนายน 2563  
ติดตามผลการแกไข เมื่อพฤษภาคม 2564 

3. บริษัทไดมีการทดสอบการกูคืนขอมลูท่ีสำรองไว
โดยเปรียบเทียบปริมาณขอมูลของไฟลทั ้งกอน
และหลังการทดสอบวามีขนาดเทากัน และใชงาน
ไดเปนปกต ิแตยังขาดการทดสอบความถูกตองของ
ขอมูลทางบัญชีวาไมมียอดคงเหลือในบัญชีใดที่
คลาดเคลื ่อนไป เนื ่องจากไมไดเปรียบเทียบงบ

ปานกลาง 

บริษัทไดมีการทดสอบการกูคืนขอมูลที่สำรอง
ไว โดยเปรียบเทียบปริมาณขอมูลของไฟลท้ัง
กอน และหลังการทดสอบวามีขนาดเทากัน 
และใชงานไดเปนปกติแตยังขาดการทดสอบ
ความถูกตองของขอมูลทางบัญชีวาไมมียอด
คงเหลือในบัญชีใดที่คลาดเคลื่อนไป เนื่องจาก

บริษัทไดทำการทดสอบการกูคืนขอมูลที่สำรองไว
และไดสรุปผลการดําเนินงานทดสอบขอมูลที่
สำรองโดยผลการทดสอบดำเนินการเปนไปตาม
แผนงาน ซึ ่งไดมีการ ทดสอบการกูคืนขอมูล 4
ระบบงาน ดังนี้  
- รบบ Business Plus เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563  

จากการตรวจสอบในทกุรอบท่ีผานมา ไมมีขอสังเกตระดับความเสี่ยงสูงที่ตรวจพบ 

ขอสังเกตระดับปานกลางที่พบจากการตรวจสอบและบริษัทไดดำเนินการปรับปรุงแกไขเสร็จแลว 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

ขอสังเกตที่ตรวจพบ ระดับความสำคัญ ขอเสนอแนะ การดำเนินการโดยบริษัท 

ระบบการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ สาขาขอนแกนและศรีสะเกษ 

ทดลองที่ไดจากไฟลที ่กู คืนมากับงบทดลองกอน
การทดสอบวามียอดคงเหลือตรงกันทุกบัญชี 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อกุมภาพันธ 2563 

ไมไดเปรียบเทยีบงบทดลองที่ไดจากไฟลที่กูคืน
มากับงบทดลองกอนการทดสอบวามียอด
คงเหลือ ตรงกันทุกบัญชี 

- ระบบ Express เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563  
- ระบบ TAS คลังศรีสะเกษ เมื ่อวันที ่ 29 มิ.ย. 
2563 
- ระบบ TAS คลังขอนแกน เมื่อวันที ่ 30 มิ.ย. 
2563 
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อมิถุนายน 2563  
ติดตามผลการแกไข เมื่อพฤษภาคม 2564 

4. การสุมตรวจนับสินทรัพยที่คลังน้ำมัน ขอนแกน
พบวา เจาหนาที ่ธ ุรการไมไดจัดทำทะเบียนคุม
สินทรัพย และการติดรหัสสินทรัพยไมตรงตามที่
บันทึกในทะเบียนสินทรัพยท่ีแผนกบัญชีจัดทำ 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2561 

ปานกลาง 

บริษัทควรสํารวจสินทรัพยที ่อยู ที ่คลังน้ำมัน 
ขอนแกนและดำเนินการติดรหัสสินทรัพยให
ครบถวน เพื่อใหมั่นใจวามีสินทรัพยอยูจริงและ
ถูกตองตรงตามทะเบียนสินทรัพย 

บริษัทไดทำการตรวจนับสินทรัพยสาขาขอนแกน
เร ียบรอยแลว โดยมีการสรุปผลและรายงาน
ผ ู บ ังค ับบัญชา รวมท ั ้งม ีแผนการตรวจนับ
สินทรัพยของสาขาทุกป 
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อเมษายน 2562 
ติดตามผลการแกไข เมื่อสิงหาคม 2562 

5. บริษัทไมไดทบทวนทุนประกันภัยสตอกอะไหล
ซึ ่งมีการทำทุนประกันภัยสตอกอะไหลของคลัง
น้ำมัน ศรีสะเกษ ไวมูลคา 20 ลานบาท แตมูลคา
อะไหลคงเหลือ ณ 30 พ.ย. 63 จำนวน 0.92 ลาน
บาท ซ่ึงทุนประกันภัยสูงกวามูลคาอะไหล 20 เทา 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2563 

ปานกลาง 

บริษัทควรพิจารณาลดทุนประกันภัยสตอก 
อะไหลใหเหมาะสมกับมูลคาอะไหลคงเหลือใน
ปจจุบันท่ีมีการทำประกันภัยไว 

บริษัทจะพิจารณาทำทุนประกันภัยสตอก อะไหล
และสินคาอื่นๆ ในครั้งถัดไป ซึ่งกรมธรรมฉบับ
ปจจุบันระยะเวลาประกันภัยจะสิ ้นสุดในชวง
เดือนมิถุนายน 2564 
ดำเนินการแกไขทุนประกันภัย  
เมื่อพฤษภาคม 2564 
ติดตามผลการแกไข เมื่อพฤษภาคม 2564 

6. การจัดเก็บอะไหลในสโตรไมไดแยกหมวดหมูให
เปนระเบียบ ไมมีการติดชื่อและรหัสอะไหลที่ชั้น
วางสินคา ไมมีการใหเลขที่ในใบเบิกอะไหลการ
บันทึกรายการรับจายอะไหลในการดสินคาไมเปน
ปจจุบันทำใหขาดระบบการควบคุมที่ดี 

ปานกลาง 

ควรติดช ื ่อและรหัสอะไหลที ่ช ั ้นวางสินคา 
จัดเก็บอะไหลแยกตามหมวดหมูใหชัดเจน ให
ตรงกับเลขที่เอกสารในใบเบิกอะไหลและควร
บันทึกรายการรับ-จายอะไหลในการดสินคาให
เปนปจจบุัน เพ่ือใหมีการควบคุมที่รัดกุม 

ติดชื ่อและรหัสอะไหลที ่ชั ้นวางสินคา จัดเก็บ
อะไหลแยกตามหมวดหมูอยางชัดเจนตรงกับ
เลขที่เอกสารในใบเบิกอะไหลและบันทึกรายการ
รับ-จายอะไหลในการดสินคา ใหเปนปจจุบัน 
เพ่ือใหมีการควบคุมที่รัดกุม 
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    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

ขอสังเกตที่ตรวจพบ ระดับความสำคัญ ขอเสนอแนะ การดำเนินการโดยบริษัท 

ระบบการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ สาขาขอนแกนและศรีสะเกษ 

เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2561 ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อกุมภาพันธ 2562 
ติดตามผลการแกไข เมือ่สิงหาคม 2562 

7.การบันทึกรับน้ำมันเขาคลัง พนักงานไมไดระบุ
เหตุผลท่ีน้ำมันสูญหายจากการรับน้ำมันในกรณีตัด
หนาตั๋ว*หรือไมไดตัดหนาตั๋ว** รวมถึงไมไดแนบ
หลักฐานในการยืนยันเหตุผล 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อกันยายน 2563 

คำอธิบายเพิ่ม เนื่องจากในระหวางการขนสง อาจมีการ

สูญเสียน้ำมันเนื ่องจากการระเหยได ดังนั้นกอนที ่จะรับ
น้ำมันเขาคลังจะตองมีการตรวจวัดปรมิาณน้ำมันวามีการ
สูญหายเกินกวาเกณฑหรือไม 
การตัดหนาต๋ัว* : หมายถึง กรณีการตรวจวัดปริมาณน้ำมัน
กอนรับเขาคลังจริงแลวมีปริมาณสูญเสียจากการระเหยของ
น้ำมันมากกวาเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งพนักงานจะตองมีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติในการขนสงกอนรับน้ำมัน
เขาคลังและมีการบันทึกตัดหนาตั๋ว คือ บันทึกรับน้ำมนัเขา
คลังปลายทางตามปริมาณปลายทางจริง 
ไมไดตัดหนาตั ๋ว** : หมายถึงกรณี การตรวจวัดปริมาณ
น้ำมันกอนรับเขาคลัง พบวามีปริมาณสูญเสียอยูในเกณฑที่
ระบุไว ซึ่งถือเปนกรณีที่ไมมีความผิดปกติในการขนสง จะ
ไมทำเร่ืองตัดหนาต๋ัว โดยบันทึกรับน้ำมนัตามปริมาณน้ำมัน
จากตนทาง  

ปานกลาง 

บริษัทควรกำชับใหพนักงานระบุเหตุผลทุกคร้ัง 
กรณีที่ตัดหนาตั๋วและไมตัดหนาตั๋ว รวมถึงแนบ
หลักฐานยืนยันเหตุผลทุกครั้ง 

บริษัทไดเพิ่มเอกสารบันทึกขอความระบุ สาเหตุ
ที่ตัดและไมตัดโดยใหผูจัดการฝายฯ ลงนามและ
สแกนเอกสารเก็บใน Drive 
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อตุลาคม 2563  
ติดตามผลการแกไข เมื่อพฤษภาคม 2564 

8. การบันทึกขอมูลพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันท่ี
ติด Blacklist (หมายถึง พนักงานขับรถที่ไมปฏบิัติ
ตามกฎระเบียบคลังที ่บร ิษัทกำหนดไว) เขาใน
ระบบ TAS มีบางรายการที่บันทึกไมครบถวน เชน 

ปานกลาง 

เจาหนาที่ CCR ควรบันทึกรายละเอียดขอมูล
ใหครบถวนและปรึกษากับผูพัฒนาระบบ TAS 
เพ ื ่อหาแนวทางแกไขให บ ันทึกข อมูลตาม

บร ิษ ัทแจงผ ู พ ัฒนาระบบให ตรวจสอบและ
ดำเนินการแกไขวันที่ในระบบใหถูกตอง พรอมท้ัง
ไดกําชับเจาหนาที่ CCR ให บันทึกขอมูลในระบบ
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

ขอสังเกตที่ตรวจพบ ระดับความสำคัญ ขอเสนอแนะ การดำเนินการโดยบริษัท 

ระบบการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ สาขาขอนแกนและศรีสะเกษ 

วันที่เกิดเหตุ บทลงโทษ อีกทั้งขอมูลวันที่เริ่มตน
และสิ้นสุดโทษในระบบไมใชวันที่ตามขอเท็จจริง 
ซึ ่งเกิดจากระบบเปลี ่ยนแปลงอัตโนมัติ ไมทราบ
สาเหตุที่เกิดข้ึน
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อกันยายน 2563 

ขอเท็จจริงไดและสามารถใช ควบคุมพนักงาน
ขับรถท่ีติด Blacklist ได 

ให สอดคล องและระบ ุ  รายละเอ ียดท ี ่ เปน
สาระสำคัญใหครบถวน 
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อพฤศจิกายน 2563  
ติดตามผลการแกไข เมื่อพฤษภาคม 2564 

9.จากการตรวจสอบที ่คล ังน ้ำม ัน ศร ีสะเกษ
พนักงานไมไดเครงครัดในการตรวจสอบปริมาณ
อะไหล (Max-Min) ใหเป นไปตามที ่กำหนดไว  
ประกอบกับกำหนดปริมาณอะไหลขั้นต่ำที ่ตอง
ดำรงไว (Minimum Stock) ในสโตรบางรายการ
ไมสอดคลองกับความตองการเบิกใชในการซอม 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อธนัวาคม 2563 

ปานกลาง 

บริษัทควรทบทวนและกำหนดจ ุดควบคุม
ปริมาณอะไหลซึง่คำนึงถึงเร่ืองอัตราการใชงาน
ใหพอเพียงตอความตองการ พรอมกำชับให
พนักงานควบคุมปริมาณอะไหล (Max-Min) 
ตามท่ีบริษัทกำหนดไวอยางเครงครัด 

บร ิษ ัทได ม ีการทบทวนกำหนดการควบคุม 
ปริมาณอะไหล (Max-Min) ใหสอดคลองกับการ
ใชงานและเพียงพอตอซอมบำรุงและใหพนักงาน
ทำการควบคุมปริมาณ อะไหลในสโตรตามที่
กำหนดอยางเครงครัด 
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อกุมภาพันธ 2564  
ติดตามผลการแกไข เมื่อมีนาคม 2564 

10. การซอมบำรุง ม.ค.- พ.ย. 2563 มีประเด็น
ดังนี้
- แผนกซอมบำรุงกำหนดประเภทการซอมกับ
ระยะเวลาการซอมเสรจ็ไมสอดคลองกัน  
- งานเสร็จเกินกำหนด 5 งาน แตไมระบสุาเหตุ 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อธนัวาคม 2563 

ปานกลาง 

บริษัทควรกำหนดระยะเวลาการซอมและ 
เกณฑวัดผลเปน KPI ที ่ใชร วมกันทั ้ง 2 คลัง
น้ำมัน และหากซอมชาเกินที่กำหนด ตองระบุ
เหตุผลและแนวทางแกไขทุกครั้ง 

บริษัทไดกำหนดประเภทของการซอมงาน และ
ระยะเวลาในการซอมใหสอดคลองกัน เพ่ือใชเปน
มาตรฐานในการซอมแซมแลว 
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อมกราคม2564  
ติดตามผลการแกไข เมื่อมีนาคม 2564 

11. บริษัทไมไดกำหนดใหจัดทำหนังสือยินยอมให
หักเงินเดือนของพนักงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่ง
มีความเสี่ยงท่ีอาจขัดกบักฎหมายคุมครอง แรงงาน
ที่หามมิใหนายจางหักเงินจากคาจาง 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อกันยายน 2563 

ปานกลาง 

กรณีที่บริษัทตองหักคาจาง คาลวงเวลาเพ่ือ
ปองกันขอพิพาท ควรจัดทำหนังสือยินยอมให
หักเงินเดือนกอนหักเงินทุกครั้ง 

บริษัทไดจัดทำหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน
พนักงานเปนลายลักษณอักษร และใหพนักงาน
ลงชื่อยินยอมการหักเงินเดือนกอนทุกครั้งท่ีมีการ
หักเงินเดือน  
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อกันยายน 2563 
ติดตามผลการแกไข เมื่อพฤษภาคม 2564 
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ขอสังเกตที่ตรวจพบ ระดับความสำคัญ ขอเสนอแนะ การดำเนินการโดยบริษัท 

ระบบการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ สาขาขอนแกนและศรีสะเกษ 

12. บริษัทหักภาษี ณ ที่จายกรณีการจายเงินได
บางประเภทโดยใชอัตราภาษีที่ไมถูกตองและจัดทำ
แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหกั ณ ท่ีจายผิดประเภท
ไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2561 

ปานกลาง 

บริษัทควรทำการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ให
ถูกตองตามหลักเกณฑ พรอมทั้งจัดทำแบบยื่น
รายการภาษีเงินไดหัก ณ ที ่จายใหถูกตาม
ประเภทเงินไดที่กฎหมายกำหนดไว 

บริษัทไดแจงกรมสรรพากรขอแกไขการยื ่นแบบ
รายการภาษีหัก ณ ที่จายแลว และไดกำชับใหหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จายและจัดทำแบบยื่นรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จายใหถกูตอง 
ดำเนินการแกไข เมื่อเมษายน 2562 
ติดตามผลการแกไข เมื่อสิงหาคม 2562 

13. การบันทึกตนทุนการใหบริการมีรายการที่ใช
ดำเนินงานคลังน้ำมันบางสวนที่ควรบันทึกเปน
ตนทุน แตฝายบัญชีบันทึกเปนคาใชจาย และยัง 
ไมไดทำขั้นตอนกรณีเบิกใชอะไหลระหวางคลัง ทำ
ใหบันทึกคาซอมไมตรงกบัที่เบิกใชจริง 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อพฤษภาคม 2563 

ปานกลาง 

บริษัทควรพิจารณาคาบริการตรวจสอบที่ตอง
ดำเนินการตามขอกำหนดในคลังน้ำมัน บันทึก
เปนตนทุนใหบริการใหครบถวน และควรจัดทำ
ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเบิกใช อะไหลระหวางคลัง
น้ำมันเพ่ือเปนแนวทาง 

ฝายบัญชีไดพิจารณารายการและบันทึกเปน
ตนทุนใหบริการแลวและจัดทำขั้นตอน ปฏิบัติ
กรณีเบิกใชอะไหลระหวางคลัง ซึ่งลงนามโดยผูมี
อำนาจและประกาศใช เมื่อวันท่ี 22 พ.ค. 2563  
ดำเนินการแกไขเสร็จ เมื่อพฤษภาคม 2563 
ติดตามผลการแกไข เมื่อพฤษภาคม 2564 
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ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบในรอบปจจุบนั งวดไตรมาส 3 ป 2564 

ขอสังเกตที่ตรวจพบ ระดับความสำคญั ขอเสนอแนะ การดำเนินการโดยบริษัท 

ระบบงานควบคุมอะไหลและการซอมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ 

คลังน้ำมนั ศรสีะเกษ 

1. ไมไดกำหนดใหระบุระยะเวลาในการซอม และกรณีที่ชาง
ซอมบำรุงปฏิบัติงานไมเปนไปตามระยะเวลาทีกำหนดไมได
กำหนดใหระบุเหตุผลทีมีการซอมลาชาวาเกิดจากสาเหตุใด
ในใบแจงซอม 
เวลาท่ีตรวจพบ เมื่อกันยายน 2564 

ต่ำ 

ควรแก  ไ ขแบบฟอร ม ใบแจ  งซ  อม  โดย
กำหนดใหระบุผลการซอมบำรุงวาอยูภายใน
ระยะเวลาทีกำหนดหรือไม รวมถึงระบุถึง
สาเหตุกรณีทีมีการซอมลาชากวากำหนด และ
ระยะเวลาทใีชซอมบำรงุท้ังหมดในแบบฟอรม 

บริษัทแจงแกไขแบบฟอรมใบแจงซอม โดย
กำหนดใหระบุผลการซอมบำรุงวาอยูภายใน
ระยะเวลาทีกำหนดหรือไม รวมถึงระบุถึง
สาเหตุกรณีทีมีการซอมลาชากวากำหนด 
และระยะเวลาทีใช ซ อมบำรุงทั ้งหมดใน
แบบฟอรมครบถวนแลว 
ดำเนินการแกไขแลวเรียบรอย แบบฟอรม
เริ่มใชเมื่อเดือนตุลาคม 2564 

ระบบบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพยถาวร 

คลังน้ำมนั ศรสีะเกษ 

แบบฟอรมเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จร ับเงิน ระบุ
ขอความวา TAXINVOICE/RECEIPTซึ่งการระบุชื่อเอกสาร
ใบกำกับภาษีในโปรแกรม Dynamics 365 ไมนาจะถูกตอง 
โดยใบกำกับภาษีควรระบุเปน Tax Invoice 

ต่ำ 

ควรปรึกษาผูพัฒนาระบบแกไขแบบฟอรม
ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมใหถูกตองเปน Tax 
Invoice/Receipt 

บริษัทไดแกไขแบบฟอรมใบกำกับภาษีจาก
โปรแกรมใหถูกตองเปนTax Invoice/ 
Receipt ในระบบแลวเรียบรอย 
ดำเนินการแกไขแลวเรียบรอย เมื ่อเดือน
ตุลาคม 2564 

หมายเหตุ : อางอิงสิ้นสุด รายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ออดิท เฮาส จำกดั ที่เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 4/2564 (ไมรวมรายละเอียดที่จะเขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี1/2565) 

- แนวทางในการจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงท่ีกำหนดขึ้นตามรายงานการตรวจสอบภายในขางตน ซึ่งจดัทำโดยผูตรวจสอบภายในใช เกณฑในการวดัระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
ต่ำ = มีผลกระทบนอยตองบการเงิน 
กลาง = มีผลกระทบปานกลางตองบการเงิน 

  สูง = มีผลกระทบคอนขางมากตองบการเงิน 
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9.1.3 ความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในของบริษัท 
สำหรับผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษทั แกรนท ธอนตัน 
จำกดั (“GRANT”) ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจำป 
2561 2562 และ 2563 ไดใหความเห็นในรายงานการ
สอบบัญชีวา บริษัท มิไดมีขอบกพรองทางระบบบัญชีที่
เปนสาระสำคัญแตอยางใด  
 
โดยการตรวจสอบงบการเงินประจำป 2562 และ 2563 
ของผูตรวจสอบบัญชี ไมพบความเสี่ยงและขอบกพรอง
ของระบบควบคมุภายในจึงไมมีการจัดทำ Management 
Letter ประจำป 2562 และ 2563 นอกจากนี้ทางผูสอบ
บัญชีไดรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทป 
2562 และ 2563 ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติมวา
ไม พบสิ ่งผ ิดปกติใดท ี ่เก ี ่ยวของกับการทุจร ิตและมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินบรษิัท  
  
9.1.4 หวัหนางานตรวจสอบภายใน 
บร ิษ ัทม ีนโยบายวาจ างผ ู ตรวจสอบภายในซึ ่ ง เปน
บ ุคคลภายนอก  (Outsource)  โดยในการประ ชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2561 และการประชุม
คณะกรรมการบริษ ัท คร ั ้งที ่  6/2561 เม ื ่อว ันท ี ่  12 
พฤศจิกายน 2561 ที ่ประชุมไดมีมติอนุมัติการวาจาง
บร ิษ ัท ออดิท เฮ าส  จำกัด เปนผู ตรวจสอบภายใน  
(Internal audit : IA) ของบริษัทประจำป 2561-2562 
ในปตอมาโดยที่ประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
คร้ังที่ 4/2562 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง
ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และประชุม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื ่อวันท่ี  
13 พฤศจกิายน 2563 ไดมีมติตอสัญญาการวาจางบริษัท 
ออดิท เฮาส จำกัด เปนผู ตรวจสอบภายในของบริษัท 
ประจำป 2563 และ 2564 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษทั ออดิท 
เฮาส จำกัด ไดมอบหมายใหกับนายธนา วงศแสงนาค 
ตำแหนงกรรมการผูจัดการ เปนผูรับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัตหินาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท  

 
 
 
 
 
 

 

 
9.1.5 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท 
ออดิท เฮาส จำกัด แลวเหน็วามีความรูความสามารถและ
ประสบการณที ่เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่การเปนผู
ตรวจสอบภายใน เนื ่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงานและไดเขารับการอบรมที่
เหมาะสมอีกทั้งยังไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทจึง
สามารถตรวจสอบและนำเสนอขอแนะนำใหแกบริษัท ได
อยางอิสระและเปนกลาง (คุณสมบัติของผูดำรงตำแหนง
หัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ ) 
โดย บริษัทยังไดจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในเพื่อทำหนาที่
ประสานงานกับผ ู ตรวจสอบที ่ว าจ างจากภายนอก 
(outsource) ดวย 
 
ทั้งนี้  การพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอนหรือโยกยายผู
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะตองผานการคัดเลือกและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผูตรวจสอบภายในที่
ผานการพิจารณาแลวแกที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการวาจางรวมถึงการเจรจาตอรองใน
เรื่องคาใชจายที่เกี ่ยวของ โดยสัญญาวาจางผูตรวจสอบ
ภายในดังกลาวจะสิ ้นสุด ณ สิ้นป 2564 ซึ ่งจากการ
พิจารณาของที ่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 
4/2564 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา ไดมี
มติใหทำสัญญาการวาจางบริษัท ออดทิ เฮาส จำกัด เพื่อ
เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำป 2565 ตอไป 
รวมทั ้งมีการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
2565  โดยผูตรวจสอบภายในจะเขาตรวจระบบควบคุม
ภายในของบร ิษ ัทให ครอบคล ุมท ุกระบบงาน ซึ่ ง
ประกอบดวยการเขาตรวจที่สำนักงานใหญ กรุงเทพฯ ใน
ไตรมาส 1 และ 2 ป 2565, การเขาตรวจที ่คลังน้ำมัน 
จังหวัดขอนแกนในไตรมาส 3 ป 2565 และการตรวจที่
คลังน้ำมัน จังหวัดศรีสะเกษในไตรมาส 4 ปพ.ศ. 2565 
ตามลำดับ  
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9.2 รายการระหว่างกัน 
9.2.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PTC”) ที่มีการทำรายการกับบริษัท 
บริษัทมีการทำรายการกับบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหวา่งกันท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมถึงการทำรายการกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสมัพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งที่มีการทำรายการระหว่างกันในงวดปี งวดปี
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

1. นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ - เป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
- เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 7,930,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
- เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 13.21 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
เป็นผู้ถือหุ้นใน MTS โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน USD 100 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท 

2. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ์ - เป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจของบริษัท 
- เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 7,930,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
- เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 13.21 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน USD 100 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท 

3. นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ - เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 54,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
- เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTS โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

เป็นผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน USD 100 
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

4.นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ - เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
- เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท 
เป็นผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
เป็นผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน USD 100 

5.บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต
จำกัด (“VOT”) 

- VOT เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
ประกอบธุรกิจรับจ้างขนส่งน้ำมนัเชื้อเพลิง 

- เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก VOT มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน VOT จำนวน 6 ท่าน 
6.บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด
(“MTO”) 

- MTO เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกอบ
ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน  

- เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุน้ของ PTC เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นใน MTO จำนวน  6 ท่าน 
7.บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จำกัด
(“MTS”) 

- MTS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกอบ
ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน 

- เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุน้ของ PTC เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นใน MTS จำนวน  3 ท่าน 
8.บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด
(“MTD”) 

- MTD เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกอบ
ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน  

- เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุน้ของ PTC เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นใน MTD จำนวน 5 ท่าน 
9.บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์
จำกัด(“PGP”) 

- PGP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะ วางสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณ  

- เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP จำนวน 3 ท่าน 
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9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับงวดปแีละงวดไตรมาสสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 
1. รายการซ้ือ-ขายสินค้าและให้บริการ-รับบริการตามธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกจิปกติ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 
2563 (บาท) 

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 (บาท) 

เหตุผลและความจำเป็น 

VOT 

VOT(ต่อ) 

ค่าบริการรถน้ำมัน 
88,000 110,000 

เนื่องจากบริษัทมีการสอบเทียบมิเตอร์ (Calibrate) ทุก 2 ปี และมีการซ่อมท่อน้ำมัน 
จึงมีการเช่ารถน้ำมันจาก VOT มาเพื่อเก็บน้ำมันในระหว่างที่ถ่ายน้ำมันออกจากคลัง
เพื่อทำการสอบเทียบมิเตอร์  โดยในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มี
ค่าบริการรวม 88,000 บาทและ 110,000 บาทตามลำดับ ซึ ่งบริษัทได้มีการสอบ
เทียบเคียงกับอัตราว่าจ้างรถขนส่งน้ำมันและเง่ือนไขการค้าจากบุคคลภายนอก  

ค่าทำบัตรรถน้ำมัน 1,682.28 - 

เนื่องจาก VOT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาส่งน้ำมันใน
คลังของบริษัทนั้น มีการขอทำบัตรประจำรถตามระเบียบการเข้าพื้นที่คลังของบรษิัท 
ซึ่งมีอัตราค่าทำบัตรใบละ 186.92 บาท (ไม่รวม VAT) โดยในปี 2563 มีการทำบัตร
ประจำรถทั้งหมด  9 ใบ มูลค่าเท่ากับ 1,682.28 บาทและในงวด 9 เดือนแรกของปี 
2564 ไม่มีการทำรายการนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ อัตราค่าทำบัตรประจำรถดังกล่าวเป็น
อัตราที่บริษัทประกาศใช้กับผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทุกรายที่จะเข้ามาในพื้นที่คลังของ
บริษัท 

ค่าปรับน้ำมันหกล้นและ
ค่าปรับถาดรองน้ำมัน 

4,672.90 1,869.16 

ในปี 2563 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 พนักงานขับรถของ VOT ไม่ทำการปดิ
วาล์วหน้าท่อก่อนทำการย้ายช่องสูบทำให้มีน้ำมันหกล้น ทางบริษัทจึงได้ปรับคา่น้ำมัน
หกล้นดังกล่าวกับ  VOT เท่ากับ 4,672.89 บาทและ 1,869.16 บาท (ไม่รวม VAT)  
ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทประกาศใช้กบัผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทุกรายที่เข้ามาในพื้นที่คลัง
ของบริษัท  

เจ้าหนี้การคา้ - ค่าบริการรถ
น้ำมัน 
- ยอดต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดปลายงวด 

- 
88,000.00 

(88,000.00) 
- 

- 
110,000.00 

(110,000.00) 
- 

เป็นยอดคงค้างค่าบริการรถน้ำมันข้างต้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 30 
กันยายน 2564 รายการดังกล่าวได้มีการชำระกันเป็นที่เรียบร้อย 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 
2563 (บาท) 

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 (บาท) 

เหตุผลและความจำเป็น 

MTS 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

1,200.00 1,260.00 กรรมการมีการทดรองจ่ายค่าน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยราคาน้ำมันดังกล่าวเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าเดียวกับลูกค้า
ภายนอกท่ัวไป 

MTO 1,300.00 7,040.00 

MTD 1,100.00 - 

นายวีรพล บูรพพัฒ
นพงศ์ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

- ยอดต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

- 
29,322.71 

(29,322.71) 
- 

- 
- 
- 
- 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางกรรมการบริษัทได้ทดรองจ่ายแทนไป
ก่อนแล้วจึงนำมาเบิกกับบริษัทภายหลัง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท มีรายการในปี 2563 คือรายการทดรองจ่ายค่ารับรองของคุณวีรพล 
บูรพพัฒนพงศ์ ทดรองจ่ายค่ารับรอง เมื่อกันยายน 2563  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการซื้อ-ขายสินค้าและให้บริการ-รับบริการตามธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการประกอบตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการคิดราคาสินค้าและบริการที่
ราคาตลาด ณ ขณะนั้น จึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล และมีราคาและเง่ือนไขการค้าที่เทียบเคียงกันได้กับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป 

2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ งวดปีสิ้นสุด 31 

ธันวาคม 2563 
(บาท) 

งวดสิ้นปีสิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2564 

(บาท) 

เหตุผลและความจำเป็น 

PGP รายได้ค ่า เช ่าและรายได ้ค่า
สาธารณูปโภค 

82,500.00 102,000.00 รายได้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเนื่องมาจากบริษัทได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของ
สำนักงานใหญ่ที่ไม่ได้มีการใช้งาน พื้นที่ 12.70 ตารางเมตร ให้เป็นสำนักงานของ PGP  
โดยในปี 2563 มีการคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 6,500 บาท และค่าสาธารณูปโภคอกีเดือน
ละ 1,000 บาท รวมเป็น 7,500 บาทต่อเดือน หรือ คิดเป็น 590.50 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน และในปี 2564 ได้มีการปรับอัตราค่าเช่าเป็นเดือนละ 7,500 บาทและค่า
สาธารณูปโภคอีกเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 8,500 บาทต่อเดือน หรือ คิดเป็น 
669.50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยราคาดังกล่าวเป็นอัตราที่สูงกว่าที่บริษัทจา่ยค่า
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ งวดปีสิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2563 

(บาท) 

งวดสิ้นปีสิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2564 

(บาท) 

เหตุผลและความจำเป็น 

เช่าและค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าของสำนักงาน
บริเวณใกล้เคียง โดยเป็นรายการที่ไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นรายการให้เช่าโดยแบ่งพื้นที่ท่ีบริษัทไม่ได้มีการใช้งานให้ PGP เช่าเป็นสำนักงานออฟฟศิ โดยมีการคิดราคาค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่สูงกว่า
ต้นทุนท่ีบริษัทจ่ายไป ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแต่อย่างใด จึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล 
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3. รายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
ในปี 2563 และในปี 2564  ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น
แต่อย่างใด 
 

4. รายการค้ำประกันเงินกู ้
รายการที่กรรมการและผู ้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้ง
กิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่
บริษัท 
ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการและผู้ถือ
หุ้นของบริษัท รวมทั้งกิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้นมีการค้ำ
ประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้ 
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี 10.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดย 
นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ 
และนายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ โดยมีวงเงินคงเหลือที่
สามารถเบิกใช้ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
10.00 ล้านบาท 
2. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินใน
ประเทศ 3 วงเงิน ทั ้ง 3 วงเงิน ค้ำประกันโดย นาย
ทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์, 
นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒ-นพงศ์, และนายวีรพล บูรพพัฒ
นพงศ์ 

2.1 วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี 10.00 ล้านบาท 
บริษัทฯมีวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกใช้ได้ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 10.00 ล้านบาท 
2.2 วงเงินสินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน 15.00 ล้าน
บาท บริษัทฯมีวงเงินคงเหลือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 15.00 ล้านบาท 
2.3 วงเงินสินเชื่อวงเงิน L/G 10.00 ล้านบาท 
บริษัทฯมีวงเงินคงเหลือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินเหลือ 9.0 
ล้านบาท ซึ่งวงเงินที่ใช้ไป 1.00 ล้านบาท เป็น
การทำสัญญาค้ำประกันไฟฟ้าของคลังขอนแก่น 
0.50 ล้านบาทและของคลังศรีสะเกษ อีก 0.50 
ล้านบาท 

3. วงเงินกู้ระยะยาว 330.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดย 
นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดาอร บูรพพัฒนพงศ์, 
นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, MTO, MTS, MTD, และ 
VOT โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 ได้ชำระเต็มจำนวนแลว้
อยู่ระหว่างไถ่ถอนหลักประกัน 
4. วงเงินกู้ระยะยาว 330.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดย 
นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์, นางสุดาอร บูรพพัฒพงศ์ 
และนายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ โดยมีภาระหนี้ที่ต้อง 
 

 
ชำระคืน ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
150.04 ล้านบาท  

ทั้งนี ้วงเงินกู ้ที ่ 1 และ 4 มีหลักประกันคือ ที่ดินและ
อาคารของคลังน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษ และเครื่องจักร 
กรรมสิทธ์ิของบริษัทเป็นหลักประกัน สำหรับวงเงินกู้ที่ 2 
มีหลักประกันคือ ที่ดินและอาคารของทั้งคลังน้ำมันที่
จ ังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่นและเครื ่องจ ักร 
กรรมสิทธ์ิของบริษัทเป็นหลักประกัน สำหรับวงเงินกู้ที่ 3 
มีหลักประกันคือ ที ่ด ินและอาคารของคลังน้ำมันที่
จังหวัดขอนแก่น กรรมสิทธ์ิของบริษัทเป็นหลักประกัน 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการที ่กรรมการและผู ้ถ ือหุ ้นของบริษัท รวมทั้ง
กิจการส่วนตัวของผู ้ถือหุ ้น ค้ำประกันวงเงินกู ้ให้แก่
บริษัทนั้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยกรรมการ ผู ้ถือหุ้น 
และกิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้เข้าค้ำประกันวงเงิน
สินเชื่อให้แก่บริษัท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่าง
ใด 
 
9.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกัน 
บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
เข ้าทำรายการระหว ่างก ัน ซ ึ ่ งได ้ผ ่านมติท ี ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 
2561 โดยหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้เสียบริษัทได้กำหนดมาตรการขั้นตอนการ
อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิอาทิ 
การซ ื ้ อ -ขายส ินค ้ าและการให ้บร ิการ  เป ็นต้น  
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ 

เหตุผลและความจำเป็นต ่อการทำรายการ
ดังกล่าว  
การมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็น
ธรรม  

การไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียง
กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไปหรือ 
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การทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบุคคลทั ่วไปหรือการทำรายการใน
ลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ  

 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาในการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหต ุผล
และความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตร
มาสและจะปฏ ิบ ัต ิ ให ้ เป ็นไปตามกฎหมายว ่าด ้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ 
คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี ่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติ
และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น 
รายการเก ี ่ยวกับทรัพย์ส ินหรือบริการหรือ
รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเปน็
ผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและ
ความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ 
คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยว
โยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี
สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัท
และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกับบริษัท 
บริษัทจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตาม
หล ัก เกณฑ ์และว ิ ธ ี การท ี ่ ส ำน ักงาน ทาง
คณะกรรมการกำกับหลักทร ัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด 
กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 ซ ึ ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให ้บริษัท 
ทราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้ 

มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในสัญญาใดๆ ที ่บร ิษ ัททำขึ้น
ระหว ่างรอบป ีบ ัญชี  โดยจะระบุ
ข ้อเท ็จจร ิงเก ี ่ยวก ับล ักษณะของ
สัญญา ชื ่อคู ่ส ัญญาและส่วนได้เสีย
ของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี) 

 
ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทใน
เครือ โดยระบุจำนวนท้ังหมดที่เพ่ิมขึน้
หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้า
มี) 

 
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
นำส่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของตนเองให้กับสำนักงาน
เลขานุการบริษัทและรวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื ่อให้เกิดสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัต ิการ
ควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
 
9.2.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็น
รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติซึ ่งมีเงื ่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการ
ระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือ 
เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ 
ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์  
 
ทั ้งน ี ้  หากมีรายการระหว่างกันที ่จำเป ็นต ้องได ้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื ่อง
รายการท ี ่ เ ก ี ่ ย ว โย งก ันบร ิ ษ ั ทจะดำ เน ินการ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเปน็
และความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั ้น ทั ้งนี้  
บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้แก่
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยาม ก.ล.ต. ยกเว้นเป็นไป
ตามระเบียบของบร ิษ ัทที ่ เก ี ่ยวกับการให้สว ัสดิการ
พนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงาน
หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่
บริษัทถือหุ ้นอยู ่ตามสัดส่วนการถือหุ ้นและสำหรับใน
อนาคตในกรณีที ่บริษัทมีความต้องการเงินลงทุนหรือ
เง ินท ุนหม ุนเว ียนในการประกอบธ ุรก ิจ บร ิษ ัทจะ
ดำเนินการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุนและการกู้ยืมจาก
แหล่งเง ินทุนภายนอกให้เพียงพอก่อน หากมีความ
จำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยาม ก.ล.ต บริษัทจะปฏิบัติ 
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ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนด
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยรายการระหว่างกันที่อาจจะคงมีการทำ
รายการต่อไปในอนาคตได้แก่ 
1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทหรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการธุรกิจ
ปกติ เช่น รายการว่าจ้างรถน้ำมันเพื ่อการสอบเทียบ
มิเตอร์หรือซ่อมท่อน้ำมัน รายการค่าทำบัตรประจำตัว 
รายการค่าปรับน้ำมันหกล้น เป็นต้น และรายการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ คือ รายการแบ่งพื ้นที ่บางส่วนของ
สำนักงานใหญ่ที่ไม่ได้มีการใช้งานให้ PGP เช่า เป็นต้น ซึ่ง
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใน
กรณีทีห่ากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตาม
ข ้อกำหนดของตลาดหล ักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ำ ก ั บ ต ล า ด ท ุ น แ ล ะ ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทำกับคู ่ส ัญญาทั ่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกดิ
การถ่ายเทผลประโยชน์และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้
ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเง่ือนไขที่
สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมและเป็นข้อตกลงทางการที่
ได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว 
2. รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน 
บริษัทคาดว่าภายหลังจากบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะเจรจากับสถาบันการเงิน
เพื่อดำเนินการปลดภาระค้ำประกันของกรรมการและผูถ้อื
หุ้น รวมไปถึงทรัพย์สินและกิจการของกรรมการและผู้ถือ
หุ้นของบริษัท อย่างไรก็ดีการอนุมัติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของสถาบันการเงินดังกล่าว 
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   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 
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เอกสารแนบ 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PTC) 

รายการเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคมุ ผู้ที่ได้รับมอบหมายใหร้ับผดิชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี 
และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 4 ทรัพยสินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบตัิการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกจิและข้อพึงปฏิบัติในการ
ทำงาน 

5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

5.2 จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน 

5.3 นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น 

5.4 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5.5 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

5.6 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.7 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

5.8 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.9 กฎบัตรคณะกรรมการรบริหาร  

เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

เอกสารแนบ 7 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ของกรรมการและผู้บริหาร 



เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี 

และเลขานุการบริษัท 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดา
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

- ปริญญาเอก สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัย Florida 
International University 
- ปริญญาโท สาขา การเงิน 

มหาวิทยาลัย Florida 
International University 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขา บัญชี (เกียรตินิยม

อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 36/2003 
- Audit Committee Program 

(ACP) รุ่น  4/2005 
- The Role of Chairman (RCM) รุ่น 

27/2012 
- หลักสูตร พัฒนาผู ้บริหารระดับสูง

ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่น 11/2010 

58 ไม่มี ไม่มี 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

บจก.มูฟฟาสต์ Platform หรือช่องทางการ
ขายสินค้าออนไลน์ 

2564-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

องค์กรในการพัฒนาความ
เป็นมืออาชีพของกรรมการ
และส่งเสริมให้เกิดการ
กำกับดูแลกิจการท่ีดีใน
ประเทศไทย 

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ค็อปเปอร์ไวด์ ขายปลีกคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2560-ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กำกับและดูแลนโยบาย 
การเงินของชาติ 

2558-ปัจจุบัน ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ราชบัณฑิตสภา ส่วนราชการอิสระมีหน้าท่ี
ค ้ นคว ้ า ว ิ จ ั ย และบำรุ ง
ว ิชาการด ้านต ่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-  หลักสูตร Role of Nomination 
and Compensation Committee 
(NCC) รุ่น 12/2011 

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. บางกอกโพสต์ ผลิตและจำหน่าย
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
หนังสือ 

2548-ปัจจุบัน ศาตราจารย์ ภาควิชาการเงิน  
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

2560 - 2564 ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2557- 2564 คณะอนุกรรมการ 
วินิจฉัยการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

องค์กรของรัฐท่ีทำหน้าท่ี
กำกับดูแลและพัฒนาตลาด
ทุนของประเทศไทย 

2557 - 2562 คณะอนุกรรมการจัดทำ
บันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) 

สำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรของรัฐท่ีทำหน้าท่ี
บริหาร พัฒนา เพิ่มมูลค่า
รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์
ของรัฐ 

2554 - 2562 คณะอนุวุฒยาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ 

สถาบันการศึกษาภาครัฐ 

2558 - 2560 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. บริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ 

บริหารทรัพย์สินด้อย
คุณภาพของภาครัฐ 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2557 - 2560 ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย  

บริษัทประกันภัย 

2557 - 2560 ประธานกรรมการ บมจ. ผลธัญญะ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความปลอดภัย      
อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

2551 - 2560 ประธานกรรมการ บจก.ออสสิริส ฟิวเจอร์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา
การลงทุน 

2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

- ปริญญาเอก สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัย Florida 
International University 
- ปริญญาโท สาขา การเงิน 

มหาวิทยาลัย Florida 
International University 
- ปริญญาตรี สาขา การเงิน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 
- Director Accreditation Program 

(DAP) พ.ศ 2560 รุ่นท่ี 142/2017 

42 ไม่มี ไม่มี 2564-ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการเงิน 
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี  

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
บริษัท 

บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

2561- 2563 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพ
เพอร์ตี้ 

ให้บริการท่ีปรึกษาและให้
คำแนะนำปัญหาทางธุรกิจ 

2560 – 2561 ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / 

บจก. สยามนุวัตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริษัท 

2556 – 2560 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริษัท 

บจก.ออสสิริส ฟิวเจอรส์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา
การลงทุน 

3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน 

- ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมอุตสา
หการ มหาวิทยาลัย Lamar 
University 

- ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสา
หการ มหาวิทยาลัย Lamar 
University 

- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม 
เครื่องกล จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 12 (วปรอ. 
4212) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

- Standard Executive Program, 
Stanford University 
- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 42/ 2004 

72 ไม่มี ไม่มี 2561-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ 

บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์
ซีส์ 

ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้น
ในบริษัทอื่น 

2557 - 2562 กรรมการ/ ประธาน
(สำรอง) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

บจก.ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศ
ไทย) 

ธนาคาร 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- Finance for Non-Finance 
Director (FN) รุ่นท่ี 9/2004 
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 
(NCGC) 
- Roles of Compensation 
Committee (RCC) รุ่นท่ี 10/2553 

4. นายทัศนุ  ชุติกานนท์
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ปริญญาโท สาขา กฎหมายภาษี  
มหาวิทยาลัย  Queen Mary, 
University of London 
- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 154/2018 

40 ไม่มี ไม่มี 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วี 2 โลจิสติกส์ ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต์ (NGV) 

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที แอนด์ ซี แอสโซซิ
เอท 

บริการติดตั้งหินสังเคราะห์ 

2560-ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยนักกฎหมายอาวุโส 

บจก. เคนเนดี้ (ประเทศ
ไทย) 

ท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย 

2560 – 2562 กรรมการ บจก. มาสเตอร์พีซ ครีเอทีฟ 
ซาลอน 

ร้านตัดผม 

2559 – 2560 นักกฎหมาย บจก. เบเคอร์ แมคเคนซี ท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายยิ่งวัฒน์  ทรัพย์อำไพกุล
- กรรมการ 

- ปริญญาโท สาขา การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสา

หการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Diploma, University of 

International Business and 
Economics 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 156/2018 

40 ไม่มี ไม่มี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น เครื่องสำอาง 

2550-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจก.วรรธนาอินดัสเทรียล นำเข้าและจัดจำหน่าย
อุปกรณ์ขนถ่ายท่ีใช้ใน
โรงงานและโกดัง 

6. นายวีรวัฒน์  บูรพพัฒนพงศ์
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
- รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีสาย

วางแผนองค์กร 
- กรรมการ 
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการบริหาร 

- ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 
- ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- Director Certification Program 

(DCP) รุ่นท่ี 217/2016 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 121/2015 

38 1.93 บุตรของคุณ 
ทวีวัฒน์ บูรพพัฒ
นพงศ์ และคุณสุดา
อรบูรพพัฒนพงศ์ 
พี่ชายคุณวีรพล 
บูรพพัฒนพงศ์และ
พี่ชายคุณวีรยา 
บูรพพัฒนพงศ์ 

2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
/รักษาการประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายวางแผน
องค์กร / กรรมการ/ 
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ ประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ.พรเีมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โกรไวเดอร์ 
แคปปิตอล 

Holding Company 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ ระยอง 
จำกัด 

สถานีบริการน้ำมัน 

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ รับเหมาก่อสร้าง งาน
อุโมงค์ระบายน้ำและท่อ
ร้อยสายไฟใต้ดิน 

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ โชคชัย สถานีบริการน้ำมัน 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ บ้าน
นา 

สถานีบริการน้ำมัน 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ สีดา สถานีบริการน้ำมัน 

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ สถานีบริการน้ำมัน 

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วี 2 โลจิสติกส์ ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต์ (NGV) 

2564-ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก.พลังงานยั่งยืน

เกษตรกรไทย 
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สระบุรี พาวเวอร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 

2564-ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก.แกมม่าบีม 

ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮ
ลด้ิงที่ได้ลงทุนในธุรกิจ
การเงินเป็นหลัก 

2564 -ปัจจุบัน 
กรรมการ 

บจก.ทันแนลลิงค์ รับขุดเจาะ ก่อสร้างท่อร้อย
สายไฟฟ้า 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)        

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2548 - 2562 
กรรมการผู้จัดการ 

บจก.วีรยาออยล์ ทราน
สปอร์ต 

ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 

2557 - 2562 
กรรมการ 

บจก.แม็กซิม่า แมเนจเมนท์ ให้คำปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการ 

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อัลบาทรอส อินเตอร์
เทรด 

ขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

2557-ปัจจุบัน 
กรรมการ 

บจก. พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ รับเหมาก่อสร้าง งาน
อุโมงค์ระบายน้ำและท่อ
ร้อยสายไฟใต้ดิน 

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ โชคชัย สถานีบริการน้ำมัน 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ บ้าน
นา 

สถานีบริการน้ำมัน 

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ สีดา สถานีบริการน้ำมัน 

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วี 2 โลจิสติกส์ ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต์ (NGV) 

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมูทองออยล์ สถานีบริการน้ำมัน 
2564-ปัจจุบัน 

กรรมการ 
บจก.พลังงานยั่งยืน
เกษตรกรไทย 

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สระบุรี พาวเวอร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แกมม่าบีม ประกอบธุรกิจของบริษัท 

โฮลดิ้งท่ีได้ลงทุนในธุรกิจ
การเงินเป็นหลัก 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โวลต์มิล ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮ
ลด้ิงที่ได้ลงทุนในธุรกิจ
การเงินเป็นหลัก 

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทันแนลลิงค์ รับขุดเจาะ ก่อสร้างท่อร้อย
สายไฟฟ้า 

7. นายเกรียงศักดิ์  เตียวศิริทรัพย์
- ประธานเจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ปริญญาตรี   สาขา วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Director Accreditation Program 
รุ่นท่ี 152/2018 

58 0.73 ไม่มี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ /
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการ 

บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

8. นางสาวพัทธยา  โง้วสกุล
- ประธานเจ้าหน้าท่ีสายบัญชีและ

การเงิน 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- นักลงทุนสัมพันธ์ 

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี
คลองหก  
- CFO’s Orientation Course for 
New IPOs รุ่นท่ี 4/2563 (FOR NEW 
IPOs)  

44 ไม่มี ไม่มี 2562-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสาย
บัญชีและการเงิน 
/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / นักลงทุนสัมพันธ์ 

บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2560 - 2562 ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารสายการเงิน 

บมจ. เอเจ แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี 

นำเข้าและจำหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

2556 - 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารสายการเงิน 

บมจ. อุตสาหกรรมไทย
บรรจุภัณฑ์ 

ผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต
และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ 

9. นายกัมพล เอกธนพงศกร
- ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น 

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎธัญบุรี 

44 ไม่มี ไม่มี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน
ขอนแก่น 

บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิการศึกษา อาย ุ

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นางสาววิลาวัลย์  กุนอก
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การ
บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- CFO’s Orientation Course for 
New IPOs รุ่นท่ี 4/2563 (FOR NEW 
IPOs) 

37 ไม่มี ไม่มี 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2556 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
การเงิน 

บมจ.รถไฟฟ้า (ประเทศ
ไทย) 

ผลิตและจัดจำหน่าย
รถไฟฟ้า 

11. นางกุลนิษฐ์  สีเหล่ียมงาม
- เลขานุการบริษัท 

-  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- Fundamental Practice for 
Corporate Secretary (FPCS29) 

-  Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นท่ี 105/2020 

40 ไม่มี ไม่มี 2562-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์
ปอเรชั่น 

ให้บริการคลังรับ เก็บผสม 
และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำเร็จรูป 

2555 – 2562 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ.โรงพยาบาลเอกชล โรงพยาบาล 
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2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
2.1. จัดทำและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี ้

(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานประชุม
กรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท 
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น 

2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู ้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม
มาตรา 89/14 ให ้ประธานกรรมการบร ิษ ัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น 
2.3 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
2.4 นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือ
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้ 

(1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการ
ดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
(2) ทำหน้าที ่ ในการดำเนินการจัดประชุม ให้กับ
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
(3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น 
สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลและสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
(4) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
(5) หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น 

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา C 
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิส์วัสดิ์ AC,II 
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ II 
4. นายทัศนุ ชุติกานนท์ II 
5. นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล I 
6. นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ CEO , I , III 
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ M , I , III 
8. นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ์ M , I ,III 
9. นางสาวพัทธยา โง้วสกุล M , III 
10. นายกัมพล เอกธนพงศกร M 
11. นางสาววิลาวัลย์  กุนอก M 

หมายเหต ุ : C = ประธานกรรมการ, AC = กรรมการตรวจสอบ, CEO = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร,MD= กรรมการผู้จดัการ, 
M = ผู้บริหาร, I = กรรมการ, II = กรรมการอิสระ, III = กรรมการบรหิาร 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
-ไม่มี- 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
(Outsource) 

บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกดั 
ที่อยู่ 19 ซอยลาดพร้าว 120  ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. : 02–530–6887-90 
อีเมล์ : audit19@truemail.co.th  

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายธนา วงศ์แสงนาค 
กรรมการผู้จดัการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- Master of Accounting, Utah State University, USA 
- ประกาศนียบตัรช้ันสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วุฒิบัตร/ประกาศนยีบัตร 
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA : Certified Internal Auditor) 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant) 

ประสบการณ์การทำงาน - พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกดั 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

จัดโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Operation Auditing   
- Audit Project Management  
- Internal Quality Assessment 
- Facilitating Results Using CSA 
- การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) 

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
- การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
- การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ 

จัดโดย ศาลภาษีอากรกลาง 
- ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร 
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ทรัพยสินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 
One Report  
1. หัวข้อ “ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” หน้า 37
2. หัวข้อ “เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร” หน้า 38
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัน้ำมัน
ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่ 3 ตามมาตรา 17 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมัน จังหวัดขอนแก่นและคลังน้ำมัน จังหวัดศรี
สะเกษ โดยมีระยะเวลา 24 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64   
4. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ดีบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนท่ีดจีากการลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจทีส่นับสนุนธุรกิจหลักของ
บริษัทหรืออาจเป็นธรุกิจอื่นท่ีมีอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะตอ้งมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ
ของบริษัทและกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานท่ีทำหน้าที่กำกับดูแล 

บริษัทจะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ 
เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัทร่วมนั้นๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออก
เสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ การ
ส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือข้อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว 
5. หัวข้อ “สรุปสัญญาท่ีสำคัญของบริษัท” หน้า 41
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อ
พึงปฏิบัติในการทำงาน 

5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

5.2 จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน 

5.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5.4 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5.5 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

5.6 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.7 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

5.8 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.9 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัท 
เนื่องด้วยบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้
เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน  
 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงมีการ
กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance 
Code (CG Code) ซึ ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวดและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 
 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมี
หน้าที่สำคัญในการพิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและค่านิยมของบริษัท รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ทิศ
ทางการดำเนินงาน เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ประโยชน์และหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั ่งยืนและจะติดตาม 
ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แ ละ
เป้าหมาย  
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบต่างที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด โดยประเมินจากสภาวะการดำเนินงานของบริษัท จากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจจะกระทบต่อองค์กรและวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงการคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจรติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายต่างๆ ของบริษัท 
 
หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation)  
คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียสังคมโดยรวมส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรควบคู่อยู่ในกระบวนการ
การตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลกัการกำกับดูแลกิจการที่
ด ี
 
ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประ เมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
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นอกจากนี้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที ่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 
ตลอดจนกำกับดูแลใหม้ีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานของทั้งองค์กร 
 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต.
กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้
ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนดก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความ
น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ กรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งในการบริหารบริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมี
นโยบายให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่
โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 
คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจน
จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด 
นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏบิตัิ
ตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
  
หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 
Management) 
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รวมถึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังให้
ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีแผนการสบืทอดตำแหน่งท่ีสำคัญของบริษัท (Succession 
Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไปตามที่ระบุใน
นโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน 
 
ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
ประชุมค่าตอบแทนรายไตรมาส ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนโบนัสซึ่ง
พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นสำคัญ  
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สำหรับในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  
หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรก ิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 
Responsible Business)  
คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมพร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพใน
การตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและ
ขยายตลาดในอนาคต มีการดูแลและรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) นอกจากนี้คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะ
ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัท 
 
ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมอง
ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญพร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจอยา่ง
ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอ
ภาคและเป็นธรรมซึ่งรวมถึง 
 ผู้ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะ
พัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึง
สิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ 
 ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและ
ไว้วางใจโดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อปัญหาและ
ความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจและมี
หน้าท่ีรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อเง่ือนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด 

 คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน เพื่ อให้การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น 
ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมายและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและ
ชุมชนและมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 
 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทฯประกอบธุรกิจอย่างเปดิเผยโปร่งใสและไมส่รา้งความได้เปรยีบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 
 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน 
(Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
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นอกจากการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการของลูกค้า และสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญ 
คณะกรรมการจึงมีส่วนในการกำกับดูแลการใช้ทรัพยากร โดยการออกนโยบายต่างๆ เพื่อให้ผู ้บริหาร พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม  
 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) 
คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั ่นใจว่าบริษัท มี ระบบการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในที ่จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมี
คุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
ส่วนได้เสีย รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยและการจัดการของข้อมูล ที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
และกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแล
สนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ ในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) 
 
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้ 

1. โยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2. นโยบายการทำรายการระหวา่งกัน 

 3. นโยบายหลักเกณฑ์และการจดัทำรายงานการมสี่วนได้เสีย 
 4. นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง 
 5. นโยบายการป้องกันและการดูแลการนำข้อมลูภายในบริษัทไปใช้ประโยชนส์่วนตน 
 6. นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 
 7. นโยบายการแจ้งเบาะแสและขอ้ร้องเรียน 
 8. นโยบายการรักษาความลับของบริษัทและคู่คา้ 
 9. นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 10. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 11. จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการทำงาน (Code 0f Conduct) 
 12. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือการเลีย้งรับรอง 
 13. นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 14. อำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Level of Authorities) 
 15. นโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
 16. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิด
การนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสและ
กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน 
การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้อง
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ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หาก
มี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/
หรือแสดงความคิดเห็นและเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงท่ีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 
บริษัท กำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้ 
 1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ภายในบริษัท 
 2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง 
  2.1 ผู้บังคับบัญชาท่ีตนเองไว้วางใจทุกระดับ 
  2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล 
  2.3 เลขานุการบริษัท 
  2.4 กรรมการตรวจสอบ 
  2.5 กรรมการบริษัท 
 3. ทางอีเมล์ 
  3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com 
  3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน: internal_audit@premiertankcorp.com   
  3.3 เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com  
 4. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premiertankcorp.com  
 5. ทางไปรษณีย์ ส่งโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ช้ัน 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 
ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าท่ีในการประสานงานรับ–ส่งเรื่อง ติดตามผลการ
สอบสวนและรวบรวมเรื่องโดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปและเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่อง
ดังกล่าวมีความมั่นใจว่าข้อมูลและเรื่องราวท่ีแจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่ผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียน ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทําหน้าท่ีตามความเหมาะสม 
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ถูกต้อง เพียงพอ ทั นเวลา 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการชำระหนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมประเมินฐานะทางการเงิน
ของกิจการ ซึ่งหากกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทางบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาและ
กลไกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ในการนี้ บริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแล
การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปีและรายงานประจำปีและ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
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กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้องไม่ทำให้สำคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของ
นักลงทุน 

 
หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders) 
 คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่า
เทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยสามารถเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอเป็นวาระการประชุมหากกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผล
ให้ที่ประชุมรับทราบ (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ การแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทจะดูแลให้การ
ดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท้ังทางการเงินและด้านอื่นท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ
และสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการ
เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปยังผู ้ถือหุ้น นักลงทุนและประชาชนทั่วไปผ่าน
สื่อมวลชนและสื่ออ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึงและตรงเวลา นโยบายฉบับนี้ 
กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง  
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จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน 
 

คำนิยาม ความหมาย 

บริษัทฯ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด(มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย 

กรรมการ กรรมการของบริษัทฯ 

ผู้บริหาร บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานขึ้นไป 

พนักงาน พนักงานของบริษัทฯ 

สมาชิกในครอบครัว บุพการี ญาติพี่น้อง คู่สมรส ผู้ที่อยูก่ินด้วยกันฉันสามภีรรยา 

จริยธรรมธุรกิจ 
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานอันจะนำ
องค์กรไปสู่การมีระบบการกำกับดูแลที่ดี 

ทรัพย์สิน 
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ ์ เอกสารสิทธิ ์ สิทธิบัตร 
ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ของบริษัทฯ 

ข้อมูลจำเพาะ 

ข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ทั ้งในปัจจ ุบ ันและอนาคต เป็นข้อม ูลที ่ร ู ้ในวงกำจัดและไม่พ ึงเป ิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและ
พนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลการให้บริการ  ข้อมูลทางบัญชี แผน
ธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน เป็นต้น 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึง ผู้
ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ทางธุรกิจและ
สังคมส่วนรวม เป็นต้น 

การยึดหลักนิติธรรม 
การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law) 

ความยุติธรรมและความมี
คุณธรรม 

การปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความเที่ยงตรงเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตโิดยอยูบ่นพ้ืนฐานของ
หลักความเป็นธรรมและคุณธรรม ( Fairness and Morality) 

ความโปร่งใส 
ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชน
ร ับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต ้กรอบระเบ ียบและกฎหมาย ( 
Transparency ) 

ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ จารีต
และศีลธรรมอันดีงาม (Integrity) 

ความสำนึกในหน้าท่ี 
การตระหนักในหน้าท่ีที่จะต้องปฏบิัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
(Responsibility) 
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คำนิยาม ความหมาย 

ความรับผิดชอบต่อผลของการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

การยอมรับผลจากการปฏิบัติหนา้ที่ ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability) 

ความมีวิสยัทัศน ์
การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะ
ยาวและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision ) 

ทุจริตคอรร์ัปชั่น 

การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใดโดยการเสนอสัญญามอบให้คำมั่น เรียกร้องหรือ
รับ (ในรูปตัวเงิน/สินทรัพย์) หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของ
รฐั หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและมีส่วนได้เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นที่ให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ 
โดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่
เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ 

การให้สิ่งของหรือประโยชน ์
การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของเงิน ทรัพย์สิน  สิ่งของ ที่มีนัยสำคัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นรางวัลหรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

การให้สินบน 
การเสนอใหห้รือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ตนเองหรือ
จากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าว ให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
หรือผิดจรรยาบรรณ 

ตลาดหลักทรัพยฯ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต. 

ประเพณีนิยม 
เทศกาล วันสำคัญหรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์และมี
ความสำคัญต่อสังคม 

   
1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
แนวทางการดำเนินธุรกิจ 
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ลงนาม
รับทราบหรือไม่ก็ตามหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งท่ีมีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ
ของบริษัทฯ  ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจเช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของผู้บริหารและ
พนักงาน 
วิสัยทัศน์ (Vision)   
“เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบพลังงานของประเทศบนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า” 
พันธกิจ (Mission)   
“เช่ือมโยงการส่งมอบพลังงานสู่ภมูิภาค ด้วยบริการทีต่อบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพสูง” 
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ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
“ PREMIER ” 
P : Passion for Excellence 
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย โดยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในธุรกิจ 

R : Reliability 
สร้างความไว้วางใจ มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ให้กับลูกค้า สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
E : Efficiency 
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีหรอืการคิดค้นนวัตกรรมเพือ่
นำมาพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไป 
M : Moving fast 
ขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว มองหาโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพ การต่อยอดธุรกิจเดิม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อให้
องค์กรเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน 
I : Integrity 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ถูกต้องตามตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
E : Environment and Safety 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต้องดำเนินธุรกิจโดยเน้นการเติบโตไปพร้อมกันกับสังคม ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
R : Responsibility  
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี องค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างเป็นธรรม 
 
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 
1.1 ยึดหลักนิติธรรม 
บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยกำหนดให้กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานจะต้องรับรู้ และรับทราบ
กฎระเบียบของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานและการทำงานของตน 

แนวทางปฏิบัต ิ
1.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบยีบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ ท้ังที่มีผลใช้บังคับและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ 
1.1.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง 
โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นการขโมย การจารกรรมหรือละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปดิเผยข้อมลูของคู่แข่ง ไม่
ว่าจะไดจ้ากลูกคา้หรือบุคคลอื่น 
1.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดย
ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

 
1.2 มีความโปร่งใส 
การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและสามารถ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด 
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แนวทางปฏิบัต ิ
1.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดำเนินงานเพื่อ
แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีมี
ความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด 
1.2.2 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขายหรือผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นหลีกเลี่ยงไม่ข้อง
เกี่ยวกับธุรกรรมจัดซื้อจัดจ้างนั้นหรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการทำรายการ
ระหว่างกัน 
1.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทเรื่องอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท 
อย่างเคร่งครัด 
1.2.4 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับคู่ค้าและ/หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของคู่ค้า 
1.2.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และ/หรือไม่นำข้อมูลความลับของ
บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
1.2.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความ
โปร่งใส เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น ตลอดจนบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น 

 
1.3 ต้ังมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 
บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนิน
ธุรกิจอีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินและให้โอกาสเท่า
เทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนาหรือเพศ 
 
 แนวทางปฏิบัต ิ

1.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏบิัติต่อผูม้ีสว่นได้เสียในการดำเนินธุรกจิ
การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ควรยึดถือหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของบริษัทฯ 
1.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องบริหารงานด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น 
โดยการตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดๆ ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ทั้งหลาย 
1.3.3 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ในข้อกำหนดการจ้างงาน                        
รวมถึงการสรรหาบุคลากรพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง การ
โอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้าง
งาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็น
ต้น 
1.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อตรงและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
หรือฉ้อโกงลูกค้า 
1.3.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ให้แจ้งต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 
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1.4 การให้ความสำคัญต่อลูกค้า 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนพัฒนา
ทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีท่ีสุดแก่ลูกค้า 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
1.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ต้องรู้และทำความเข้าใจการให้บริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้
ข้อมูล เง่ือนไขของการให้บริการแต่ละธรุกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้าไดร้ับทราบโดยถูกต้องครบถ้วน 
 
1.4.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการที่ดทีี่สุดแก่ลกูค้าเสมอและพร้อมตอบข้อซักถามของลูกค้า รวมทั้ง
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำและติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า 
1.4.3 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอการ
ให้บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งต้องสนใจ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
และสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
1.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพให้เกียรติลูกค้าและใช้วาจาที่สุภาพกับ
ลูกค้า 
1.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้าให้ความสำคัญต่องานบรกิารและปฏิบัติ
อย่างเต็มทีอ่ันส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 
1.4.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของลูกค้า 

 
1.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ จัดให้มรีะบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยการจดัการอยา่งโปร่งใส เท่าเทียมและ
เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผูล้งทุน ผู้มสีว่นได้เสียและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
แนวปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่
กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 8 หมวดได้แก่   

(1) ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
(3) เสริมสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
(4) สรรหาและพัฒนาผู้บรหิารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
(5) ส่งเสรมินวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 
(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
(7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
(8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
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2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมก่อให้เกิดความเช่ือมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลที่
ดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่าง
ครบถ้วน 
(2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิดกัน 
(3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
(4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถตรวจสอบพบได้
โดยไม่ชักช้ารวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับให้ความเป็นธรรม หากเกิดกรณี
ดังกล่าวขึ้น 
(5) รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก 
และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแล มิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมสี่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตนและกระตุ้นให้
มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยัง
ครอบคลุมไปถงึบริษัทย่อย (ถ้ามี) ผู้ร่วมทุนและคู่ค้า 
(3) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด  
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 
(4) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่ างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่
เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่
เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัทศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
(5) บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ 
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งทำแทนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะของตน 
(6) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัต ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั ่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู ้บังคับบัญชาของตนไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี ่ยงการวิพากย์วิจารณ์
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นหรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากร
ของบริษัทฯ จะเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ  
ปราศจากอคติและรับฟังด้วยเหตุและผล 
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(7) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ใน
หน้าที่อย่างเต็มที่ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทไปในทางอื่น
นอกจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ 
(8) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตน
เหมาะสมกับหน้าท่ีการงาน ธรรมเนียมท้องถิ่นโดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ 
(9) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด  
แต่ห้ามใช้ช่ือของบริษัทฯ และตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด 
(10) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น  
(11) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจของผู้ อื่นก่อให้เกิด
ความเป็นปฏิปักษ์หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทัฯ 
หรือต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม  
การอนาจารและการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการสัมผัส 

 
4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรมมคีุณภาพและมี
ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล  
ทันต่อสถานการณ์มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
(2) บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเช่ือในคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ 
(3) บริษัทฯ มุ ่งมั ่นพัฒนาความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ ความปลอดภัยของลูกค้านั ้นมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
รณรงค์และอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยสำหรับลูกค้าอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง 

 
5. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมมีภาระในการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ 
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญ
กับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่
ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปอย่าง
ทันสถานการณ์ 
(2) บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทาง
สังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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(3) บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อ ความ
เสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุดสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร 
(4) บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดขึ้นในบุคลากรของ
บริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้า ที่มีเจตจำนงเดียวกับบริษัทฯ ใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง  
(5) บริษัทฯ จะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ 
กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริง 
หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าได้นำไปใช้อย่างมีประสิท ธิภาพ
และประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริงและการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน   

 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ  
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนิน
ชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวมบริษัทสนับสนุนมี
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื ่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล 
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
(2) บริษัทฯ จะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายจากการละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ 
อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ 
(3) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
บุคลากรของบริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจใน
นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม 
(4) บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(5) หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัยหรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้
บุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไปห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด  
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7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ นำแนวคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ 
ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งศึกษา 
พิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้านเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที ่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม 
(3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลาโดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการ
ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การ
สร้างผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 

8. การจัดทำรายงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรบัผิดชอบต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้เสีย
ทุกฝ่าย 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและสังคม 
(2) จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้องและจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง
ข้อมูลโดยสะดวก 
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นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริต การเรียกรับสินบน
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
โปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้อง
รับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้ 
1. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับ เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือบุคคลผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องโดยทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้หรือรับ
ว่าจะให้รวมทั้งการรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ
บริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นโยบายการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปช่ันครอบคลมุถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

2.2 แนวปฏิบัติที่ดี 
2.2.1 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
2.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

2.2.2.1 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบรษิทัฯ 
โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างท่ีบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ 
2.2.2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแอบแฝงทั้งส่วนตน ครอบครัวและพวกพ้องกับ
บริษัทฯ เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทฯ หรือแข่งขันกับบริษัทฯ 
2.2.2.3 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.2.2.4 ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้
ได้ทางซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบ
ธุรกิจ 

2.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้มีระบบการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความโปร่งใสและมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในการ
ดำเนินงาน โดยมีการติดตามดูแล 
2.2.4 บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องการแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจะให้ความเป็น
ธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี ่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะในข้อ 2.4  
2.2.5 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพจิารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดๆ ไว้และโทษตามกฎหมายหากการกระทำน้ันผิดกฎหมาย 
2.26 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกท่ีดี 
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2.3 ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการ 
2.3.1 การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู ่มือ 
“จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มระเบีย บ คู่มือ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีบริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไปนี้ 
2.3.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้ให้ ครอบคลมุทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 
2.3.3 กำหนดให้มีการประเมินความเสีย่งต่อการเกดิทุจรติคอร์รัปช่ันท่ัวท้ังองค์กร 
2.3.4 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสีย่งกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวงัในเรื่องต่อไปนี ้

2.3.4.1 การรับสิ่งของ/การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติไวด้ังนี้ 
2.3.4.1.1 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานรับ ขอรับ เรี่ยไร ของขวัญ การเลี้ยง
รับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า เจ้าหนี้หรือผู้
มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่
พึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่
เกิน 3,000 บาทและ/หรือมีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล  
หรือระหว่างองค์กร โดยกำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทน
องค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด แต่หากสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท กำหนดให้ผู้บริหารระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นและนำส่งต่อ
เลขานุการบริษัทภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น 
(2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ ่งของสามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับ
องค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น 
(3) ในการดำเนินการตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานหรือ
บุคคลที่บริษัทฯมิได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดย
เด็ดขาด ท้ังนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

2.3.4.1.2 การให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด  
(1) การให้สิ่งของกำหนดให้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึง
ปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
กำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้หากมีความจำเป็นหรือเพื่อความ
เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า ซึ่งจำเป็นต้องให้เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า
มากกว่า 3,000 บาทนั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนาม
อนุมัติโดยพิจารณาในมูลค่าตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป 
(2) เพื ่อหลีกเลี ่ยงการนำไปสู ่การให้สินบนบริษัทฯ กำหนดให้มีการสำรวจและ
ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการนำไปสู ่การทุจริตและ
กำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของ
หรือประโยชน์อ่ืนใด 

2.3.4.2 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน 
การให/้รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค  
หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามอนุมัติในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นกรณีไป 
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2.3.4.3 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง  
บริษัทฯ ดำเนินธรุกิจด้วยความเปน็กลางทางการเมือง โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองและเคารพ/
สนับสนุนใหผู้้มสี่วนไดเ้สีย ใช้สิทธิเสรภีาพของตนภายในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทฯจะวางตัวเป็นกลาง 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.3.4.3.1 การใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมีตามกฎหมาย ต้องกระทำในนามตนเองและต้องไม่ให้ 
ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการกระทำในนามบริษัทฯ 
2.3.4.3.2 เมื่อต้องแสดงออกในนามบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและแสดงอาการหรือลักษณะ
ให้เห็นได้ว่าเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือนักการเมืองผู้หนึ่งผู้ใด 
2.3.4.3.3 ไม ่นำทร ัพยากรของบร ิษ ัทฯ เช่น เง ินทุน บุคลากร สถานที ่ไปใช้สนับสนุน                   
พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
2.3.4.3.4 ไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนใดๆ แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง 
2.3.4.3.5 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลาทำงานในเรื ่องที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเกิดความแตกแยกหรือขาดความสามัคคีในการทำงาน 
2.3.4.3.6 ไม่หาเสียงหรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ  

2.3.4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจดัจ้าง 
ห้ามให้สินบน เรียกร้องหรือเรียกรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ  
หรือหน่วยงานท่ีดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ 
2.3.4.5 เพื่อสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการดำเนินธุรกิจ 
บริษัทฯได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้/รับ ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาส อื่นใดให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งนโยบายหรือเจตจำนง
ในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  
2.4 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสการทุจรติคอร์รัปช่ันเพื่อนำไปสู่ 
(1) การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(2) แก้ไข/ปรับปรุง ด้านบริหารจดัการ 
(3) การพัฒนา/ฝึกอบรม 
ผ่านช่องทางหลักดังน้ี 

1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ภายในบริษัทฯ 
2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง 

2.1 ผู้บังคับบัญชาท่ีตนเองไว้วางใจทุกระดับ 
2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล 
2.3 เลขานุการบริษัท 
2.4 กรรมการตรวจสอบ 
2.5 กรรมการบริษัท 

3. ทางอีเมล 
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com  
3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน : internal_audit@premiertankcorp.com 
3.3 เลขานุการบริษัท :  company_secretary@premiertankcorp.com  

4. เว็บไซต์บริษัทฯ : www.premiertankcorp.com  
 

http://www.premiertankcorp.com/
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5. ทางไปรษณีย์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ช้ัน 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 
ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ-ส่งเรื่อง ติดตามผลการ
สอบสวนและรวบรวมเรื่อง โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งได้แก่ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปและเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่อง
ดังกล่าวมีความมั่นใจว่าข้อมูลและเรื่องราวท่ีแจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่หัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู ้ถ ูกร้องเร ียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู ้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทําหน้าท่ีตามความเหมาะสม 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะไม่ลด
ตำแหน่งลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม 
 
2. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม 
บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีข้อพึงปฏิบตัิสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี ้

2.1 มีภาวะผู้นำ 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำท่ีเหมาะสมและประพฤติตนเปน็
ที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานรวมทั้งมีจิตสำนึกในหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นท่ีเชื่อถือและยอมรับต่อสังคม 
2.1.2 กรรมการและผู ้บริหาร ต้องจัดหาและนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้เพื่อลดขั ้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งมีการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นธุรกิจที่
ยั่งยืนและเป็นผู้นำทางธุรกิจ 
2.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตอ้งดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียน/ร้องทุกขข์องผู้มีส่วนได้เสีย  
หรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
2.1.4 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำในหมู่พนักงานอีกทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ 
2.1.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 
 

2.2 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ 
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แนวทางปฏิบัต ิ
2.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากอคติ ไม่ใช้
อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น 
2.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  ต้องไม่จงใจทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จ  รวมทั้งต้องไม่จงใจ
ปิดบังหรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
2.2.3 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้มี
ประส ิทธ ิผลตามที ่กำหนดไว ้ตามระเบียบข้อบังค ับรวมทั ้งไม ่กระทำหรือชักจ ูงเพื ่อนร ่วมงาน  
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพ่ือกิจกรรมอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2.2.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  

 
2.3 ปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
ระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน    
ทางลบต่อช่ือเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืนหรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ 
นโยบาย ประกาศหรือคำสั่งของบริษัทฯ รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา 
2.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครองไม่ว่าเพื่อการใช้เอง 
เพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อบุคคลอื่นใด 
2.3.3 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ต้องใช้ระบบการสื ่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความ
รับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญหรือส่งเสริมให้เกิด
ความไม่เป็นมิตรในสถานท่ีทำงาน 
2.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิด
กฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทำให้
เกิดความเสียหาย อับอาย ลดความน่าเช่ือถือหรือทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง 
2.3.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มกีาร
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำนักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
2.3.7 กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ขัน้ตอนและแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและจัดส่งไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมสำเนารายงานการ
มีส่วนได้เสีย และรายการต่อประธานกรรมการ และประธานตรวจสอบภายในทราบภายใน 7 วันทำการ 
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
2.3.8 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน 
และภายหลังจากการที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 24 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทฯ กำหนดให้
เลขานุการบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ดังกล่าว  
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2.3.9 ในกรณีที ่กรรมการและผู้บริหาร มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ให้ยื ่นรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
นั้นตามแบบฟอร์มที่ ก.ล.ต. กำหนด  
2.3.10 กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนิน
กิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 
2.4 รักษาทรัพย์สิน 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อ
กิจการของบริษัทฯ เท่านั้นและไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือในทางมิชอบ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบยีบบังคับด้านความปลอดภัย
ของบริษัทฯ ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2.4.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืมหรือจำหน่ายจ่ายโอน 
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่
ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใดก็ตาม 
2.4.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรมหรือทำลายทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ 
2.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการ
ภายนอกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ 
2.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยเหลือหรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือปกป้อง
เครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 
 

2.5 ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล บุคคล
มีความเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือเสนอแนวคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการทำงาน 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.5.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน อันเป็นการก่อให้เกิดความ
แตกแยกสามัคคีและพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
2.5.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงาน หาก
พบหรือทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงานในระหว่างผู้ร่วมงาน ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ทันท ี
2.5.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเป็นผู้มีวินัยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือ
ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
2.5.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษา 
ฐานะหรือสถานะอื่นใดท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็นปัจเจก
ชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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2.6 เป็นพลเมืองดี 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.6.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.6.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ประพฤติตนเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น พูดจาลวนลามเพศตรง
ข้าม กระทำตนเป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์
ขณะปฏิบัติงานหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เห็นว่าเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม 
2.6.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่พกพาอาวุธมาทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2.6.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิด
กฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงต่อประเทศ 
2.6.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทฯ  

 
2.7 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.7.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่
ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
2.7.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ดำเนินธุรกิจ/
กิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
2.7.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบัง
ทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ 

 
2.8 ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะของบริษทัไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.8.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน 
ลอบฟัง ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาที่สาธารณะผ่านเครื่องสื่อสารหรือสนทนากับสมาชิกใน
ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่นได้ 
2.8.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดการ จัดเก็บและแยกแยะราบละเอียดข้อมูลจำเพาะให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 
2.8.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจำเพาะของบริษัทฯ ต่อผู้ที่ไม่มีสิทธิรับรู้ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจ
ดำเนินการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2.8.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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3. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
บริษัทฯ กำหนด ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบทำความ
เข้าใจปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” นี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติ
ตามสมัครใจและไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น 
 
กรรมการและผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใตส้าย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างจริงจัง 
 
บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้มีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดและหากมีการกระทำท่ีเช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไป 
 
บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี โดยให้เลขานุการ
บริษัทฯ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
 
4.การลงโทษทางวินัย 
หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ถือเป็น
การกระทำผิดวินัยในกรณีเช่นนี้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” 
 
5.บทส่งท้าย 
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับนี้ เป็นวินัยซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจและ
ยึดมั่นปฏิบัติและไม่อนุญาตให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน
การทำงาน” ฉบับนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในทางปฏิบัติกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงาน ควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสม
ต่อไป 
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นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. บทนำ 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการเรื่อง
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
2. หลักการ 
การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการทำรายการใดๆ ที่
บริษัททำกับผู้มีอำนาจหรือผู ้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู ้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s length basis) 
 
3. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสรมิสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็น
นโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่ง
อาจเกิดจาก 

• การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น 
• การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
• การทำรายการกับบริษัท 
• การทำธุรกิจท่ีแข่งกับบริษัท  
• ฯลฯ   

 
ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องทำรายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การทำรายการ
นั้นๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

3.1บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืมหรือค้ำประกันแก่กรรมการหรือกิจการที่กรรมการผู้ถือหุ้นเกิน 50% เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสวัสดิการของบริษัท 
3.2 กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
3.3 กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการ
ทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
3.4 กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็น
รายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 
3.5 กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่างๆ ที่บริษัททำข้ึนให้บริษัททราบ 
3.6 กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ 
3.7 การทำรายการต่างๆ เช่น ซื้อ ขายทรัพย์สิน เป็นต้น กรรมการกับบริษัทต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน 
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3.8 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมี
กรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง 
3.9 กรรมการ ผู ้บริหารและบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี ่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ 

 
นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง  
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
1. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัท รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล 
คณะกรรมการบริษัทจึงต้องทำหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นสำคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการและผู้ถือหุ้น 

 
บริษัทได้สรุปหลักการสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการใช้เป็นหลักและ
แนวปฏิบัติในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 
3. ขอบเขต 
มีผลใช้กับคณะกรรมการบริษัทของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
 
4. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

4.1 องค์ประกอบ 
(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่
กำหนดไว ้
(3) คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและ
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
(4) คณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศและ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
(5) กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

4.2 คุณสมบตัิของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ “โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทจะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่) และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

(1) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมีความตั้งใจและ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
 
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อ่ืนใด 
(3) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 
(4) ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
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บริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 
นอกจากน้ีกรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนดก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทจดทะเบียน 
3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการ
กระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็น
การหลอกลวง ฉ้อฉลหรือทุจริต 
4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัท 
5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำ
ความผิดตามข้อ 3)  
6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 
(duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของ
กิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าวของบุคคลอื่น 
7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่นหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น  
8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนหรือมีหรือ
เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น 
9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคญัหรอื
ปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื ่นต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทำในนามของตนเองหรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น 
10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ ยงกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนที่ตนเป็น
หรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เช่ือมั่นในตลาดทุนโดยรวมหรือความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทน้ัน 
11) เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต 
12) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 
4.3การดำรงตำแหน่ง 

1) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกและแต่งตั ้งกรรมการคนหนึ ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
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2) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยเสียงข้าง
มาก 
3) ในการที่ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 
4) ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่
ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ
บริษัทข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง 
1) กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัตหิรือมลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 
อน่ึง กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะ
มีผลนับตั้งแต่วันท่ีต้นฉบับใบลาถึงบริษัท 

4.5 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทได้ 
 

5. บทบาทคณะกรรมการบริษัท 
5.1 ด้านปฏิบัติการ 

1) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษทั 
เนื ่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่บริหารงาน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาวนำเสนอแก่คณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะติดตามดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงต้องจัด
ให้มีแผนระยะสั้นแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้และจัดให้มีแผนระยะยาวแสดงถึง
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษัท รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและนำผลการดำเนินงานที่เบี่ยงเบนนำเสนอต่อคณะกรรมการและกำหนด 
 
ให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป โดย
คำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  
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  2) การกำหนดนโยบาย 
คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสัน้
และระยะยาวไปปฏิบัติ สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในด้านการดำเนินกิจการและใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื ่อสารระหว่างคณะกรรมการฯและฝ่ายบริหาร นโยบายควรยืดหยุ ่นและสามารถปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้ครอบคลุมงานธุรกิจ เมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายสำหรับ
บริษัทแล้ว ควรจัดให้มีการชี้แจงหรือมีระบบการถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกันและทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีการทบทวน
ปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3) การคัดเลือก ถอดถอนและอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ในการพิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดขอบเขตของหน้าที่ และ
อำนาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารให้ชัดเจนและประเมินผลการปฏบิัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ซึ่งควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และปัจจัยชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม คณะกรรมการฯควรสื่อสารให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงความคาดหวัง พร้อมแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา 
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดอำนาจที่ทำ
ใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 
 
ส่วนในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ถอดถอนประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร เพื ่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู ้ถือหุ ้นรวมถึงจัดให้มี
กระบวนการจัดเตรียมบุคลากรเพื ่อทดแทนในตำแหน่งสำคัญๆ ที ่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ 
(Succession Plan) นอกจากนี้หน้าที่ที ่มีความสำคัญของคณะกรรมการฯ อีกประการคือการจัดทำ
หลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในการ
กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ นั้น
จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในส่วนของกรรมการจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในส่วนที่ต้องมีการสอบทาน
หรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฯควรกำหนด
วัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจนและเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการฯควร
กำหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนท้ังด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอนุญาต
ให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เปน็ไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 
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คณะกรรมการฯควรกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
เสนอต่อคณะกรรมการฯเป็นประจำ เพื่อติดตามการดำเนินงานท่ีได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ 

5.2 ด้านกำกับดูแล 
1) การดำเนินงานของฝ่ายบรหิาร 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจำวันแก่ฝ่ายบริหาร แต่คณะกรรมการฯยงัมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ให้ดำเนินไปภายใต้
กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด เพื่อให้
สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการฯควรทราบถึงสภาวะการดำเนินงานของบริษัท
อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และควรหาความรู้
เกี ่ยวกับแนวโน้มเกี ่ยวกับธุรกิจเพื ่อให้สามารถปรับเปลี ่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 
2) การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้นรวมทั้งจัดการ
ให้มีระบบและเครื ่องมือในการบริหารความเสี ่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน คณะกรรมการควรให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ฝ่าย
บริหารนำไปปฏิบัติ ทำการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็นประจำซึ่งคณะ
กรรมการฯอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าท่ีดังกล่าว 
3) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย 
คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางการและนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ระบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที ่บกพร่องได้อย่าง
ทันท่วงที นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณารายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและมีหน้าที่กำหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ควรจัดให้มีระบบการติดตามและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม มาตรฐานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในอย่าง
สม่ำเสมอ 
4) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการสื่ อสารกัน
ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
สำคัญๆ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์  ดังนั้น คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า
ข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยนั้นถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ 
 

5.3 ด้านอื่นๆ 
1) กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการฯ การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจ
อนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  ให้มี
ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
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(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องไดม้ติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
(3) นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การทำ แก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี ่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีสำคัญ 
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นหรือลดมูลค่าหุ้น 
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยหรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพจิารณากลั่นกรองรายการทีต่้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี ้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการ
ของบริษัท 
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 
- พิจารณาจดัสรรเงินกำไรบริษัท 
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดมิที่ต้องออกตามวาระ 
- เสนอรายชื่อผูส้อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนท่ีต้องขอ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
- เรื่องอื่น ๆ  

(5) คณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี ้
- มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึน้ 
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบรษิัทในเครือ โดยระบุจำนวนท้ังหมดที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง 
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6. อำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
6.1 อำนาจการลงนาม 
เนื่องจากบริษัทเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถลงนามเพื่อทำนิติกรรมต่างๆ ได้เอง บริษัทจะแต่ งตั้งให้กรรมการท่านใด
ท่านหนึ่งและหรือหลายท่านเป็นผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อทำนิติกรรมผูกพันบริษัท
กับบุคคลภายนอกโดยจดเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
 
6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท  
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ 
โดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความระมัดระวงัตามสมควร 
กรรมการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในระดับที่พึ ง
คาดหมายได้จากวิญญูชนพึงปฏิบัติและเมื่อได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นแล้ว กรรมการก็ไม่ต้อง
รับผิดเป็นการส่วนตัวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท 
2) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
กรรมการจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเหนือประโยชน์ส่วนตนรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นท้ังปวงโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใดหรือกลุม่ใดและไมเ่ข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรอื
กิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนกับบริษัท รวมถึงไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าท่ีหรือใช้ข้อมูลภายในท่ีได้รับมาในฐานะกรรมการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน
หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ หากตนมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท
ทำข้ึนกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 
3) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร 
กรรมการต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถทำหน้าที่
สอดส่องดูแลการจัดการกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผลและถือได้ว่ามีความระมัดระวัง
ตามสมควร 
4) หลักเกณฑ์ว่าด้วยหน้าที่ในการเข้าประชุมคณะกรรมการ 
การจัดการกิจการของคณะกรรมการจะดำเนินการด้วยวิธีประชุมคณะกรรมการ  ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่สำคัญของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน เว้นแต่มีการแสดงออกไว้โดยชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น 

อน่ึง ตามหลักและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

 
7. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

7.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครั้งต่อป ีณ จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง 
หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลาและสถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีกรรมการอย่างน้อย 2 คนสามารถร้องขอให้จัดประชุม บริษัทจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการฯภายใน 14 วันนับ
แต่วันท่ีได้รับการร้องขอ) 
7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้โดยในหนังสือเชิญประชุมควรแจ้งวาระที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน 
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7.3 มอบหมายหน้าทีล่งนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงนาม 
7.4 มอบหมายหน้าที่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้ลงนาม 
7.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ประธาน 
 
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีร องประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการสามารถเชิญ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามความ
จำเป็นและเหมาะสม 
7.6 การลงคะแนนเสียง : ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นมติที่ประชุม โดยในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่
สามารถช้ีขาดได้ให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวต้องงดออก
เสียงในเรื่องนั้น ๆ 
7.7 การจัดทำรายงานการประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สรุปรายงานการประชุมและเสนอให้ประธาน
กรรมการบริษัทพิจารณาและคณะกรรมการรับทราบ 

 
8. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกๆ ปี โดยให้กรรมการบริษัททุกท่านทำการ
ประเมินผลสำหรับช่วงปีที่ผ่านมาและรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทของปีถัดไป โดยบริษัทจัดให้มีแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (เอกสารภาคผนวก) เพื่อให้กรรมการบริษัททุก
ท่านได้ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิผลในการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 
 
9. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

9.1 คณะกรรมการบรษิัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตอ่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุ
ทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน 
นโยบายและแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของบริษัท 
9.2 คณะกรรมการบริษัท ควรมีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดีและไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอน ควรแจ้ง
เหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
9.3 คณะกรรมการบริษัท ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำและการ
เปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัทเสนอไว้ในรายงานประจำปี 
9.4 คณะกรรมการบริษัท ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำหนด 

 
10. การพัฒนา ฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัด
ประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝา่ยบรหิารเพื่อให้กรรมการบรษิัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งในด้านความเป็นมาลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรา้งการถือหุ้นและการจัดการและเรือ่งอื่นๆ ที่จำเป็น 
รวมทั้งนำเยี่ยมชมกิจการ 
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10.2 บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ
มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น 
หลักสูตร Director Accreditation Program ซึ ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น 
เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมและจัดให้เข้ารับการอบรม
ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
 

11. ภาคผนวก 
 แบบประเมินผลตนเองของกรรมการ 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึนและมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของทางการและนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือและมีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงมีระบบการถ่วงดุล คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงทำหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 
บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
3. ขอบเขต 
มีผลใช้กับกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
 
4. โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 องค์ประกอบ 
1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท 
2)คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน 
3) กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
4) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
อย่างน้อย 1 คน พอที่จะสามารถทำหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
5) ให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั ้งผู ้ที ่เหมาะสมมาทำหน้าที ่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2 คุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง 
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง 

4.3 การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง 
1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระของกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 
2) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้การกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้น
ยังเหลืออยู่ 
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
4) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องแจ้งความจำนงในการลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน 
5) เสียชีวิตถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบก่อนครบระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลา
เท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง 

5. บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.1 สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอโดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 
5.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
5.3 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปตลอดจน
พิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
5.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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5.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
5.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(charter) 
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.8 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของ
บริษัทในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
5.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการที่เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เสนอ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด
หลักทรัพย์ 
5.11 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
5.12 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณี
จำเป็น 
5.13 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.14 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้องปีละ 4 ครั้ง 
5.15 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี 
5.16 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
5.17 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอั นควร
สงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้นให้แก่สำนักงาน
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คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบัญช ี
 

6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี อย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เรียกประชุม 
6.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั ้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที ่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยู ่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบร่วมประชุมเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
6.3 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
6.4 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไมม่ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงช้ีขาด 
 

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทจัดให้มีแบบสอบทานการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านทุกสิ้น
ปี  ได้ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิผลในการกำกับดูแลการดำเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวมและจัดส่งคืนมายังบริษัทภายในระยะเวลาที ่กำหนดเพื ่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในที ่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป  
(เอกสารภาคผนวก แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง) 
 
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านผลการ
ดำเนินงาน นโยบายและแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของบริษัท 
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดีและไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอดถอน 
ควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) 
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการจัดทำ
และการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปี ซึ ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำหนด 
 

9. การพัฒนา ฝึกอบรมคณะกรรมการ 
9.1 เมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ประสานงานในการจัด
ประชุมระหว่างกรรมการบรษิัทคนใหม่และฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
 
9.2 บริษัท ทั้งในด้านความเป็นมาลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและเรื่องอื่นๆ ที่
จำเป็น รวมทั้งนำเยี่ยมชมกิจการ 
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9.3 บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อจัดให้มีการตั้งงบประมาณในส่วนน้ีไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เหน็ว่ามีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อ
กรรมการ เช่น หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program : ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามความประสงค์ใน
การเข้ารับการอบรมและจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

1. หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและมั่นใจว่าบริษัทได้มีการ
สรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่ีได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งจะทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อยรวดเร็ว 
 
บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนจากหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน 
 
3. ขอบเขต 
มีผลใช้กับกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  
 
4. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน 

4.1 องค์ประกอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนโดยกรรมการ
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดควรเป็นกรรมการอิสระ 
3) ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง 
4) ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นส่วนน้อยของจำนวนคณะกรรมการ 
5) ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง 

4.2 คุณสมบัต ิ
1) มีคุณธรรมและความรบัผิดชอบต่อผลงาน 
2) ตัดสินใจด้วยข้อมลูและเหตุผล  
 
3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคงและกล้าแสดงความเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ 
4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 
5) มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านท่ีต้องการเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ เช่น การ
บัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท 

4.3 การดำรงตำแหน่ง 
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท 
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2) เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่แทนโดยอยู่ใน
ตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน 

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง 
1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ 
ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม
ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่ 
2) ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยจะต้องแจ้งความจำนงในการลาออก
ต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล 
3) เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน 
4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
 

5. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
การสรรหา 

5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
5.2 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมี
ตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 
5.3 ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
5.4 เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
พ้นจากตำแหน่ง 
5.5 สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหา 
อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส 
5.6 ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การกำหนดค่าตอบแทน 
5.7 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
5.8 กำหนดค่าตอบแทนท่ีจำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมใิช่ตัวเงินของคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายบุคคล
ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่
คล้ายคลึงกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 
 
5.9 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 
5.10 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5.11 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
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5.12 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายที ่ได้พิจารณาไว้และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
5.13 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 
5.14 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที ่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ
พนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง 
5.15 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5.16 ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้
บรรลุตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม 
6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
6.4 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้อง
ไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ันๆ 
6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้โดยให้ 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม  
6.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่างๆ ให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบได้ 
 

7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
7.1 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน
และปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมี
หลักเกณฑ์ 
7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี 
 

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
8.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทนท่ีมีการประชุมต่อคณะกรรมการใน
เดือนถัดไป 
 
8.2 รายงานต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำป ี
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าบริษัทได้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในสภาวการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง 
 
บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริหารความเสี่ยงจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้
กรรมการบริหารความเสี่ยงใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 
3. ขอบเขต 
มีผลใช้กับกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) 
 
4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.1 องค์ประกอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน 

1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  
2) ให้ผู้บริหารผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับ
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.2 คุณสมบัติของกรรมการ 
1) มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี 
2) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี 
3) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม 
4) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5) สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างเพียงพอ 

4.3 การดำรงตำแหน่ง 
1) กรรมบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
2) เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจถูกแต่งตั้ง
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง 
1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้ว
ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความ
เสี่ยงต่อไป 
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2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

อน่ึง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันท่ีใบลาออกถึงบริษัท 
 

5. บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง
ด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 
5.2 กำหนดกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติให้
สามารถรับกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงน้ันๆ ขึ้น 
5.3 ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทและบริษัท
ย่อยทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2) ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 

5.4 ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อ
เกิดความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์และได้
นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น 
5.6 รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
5.7 ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
5.8 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมลูและประสานงานเกี่ยวกับความเสีย่งและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท 
5.9 สนับสนุนให้เกดิมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 
5.10 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 

6. อำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง สามารถขอรับคำปรึกษาจากท่ีปรกึษาหรือผู้เช่ียวชาญอสิระภายนอกโดยอาจมี
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเชิญพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ผู ้บริหารหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี ่ยวข้องเพื ่อสอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ 
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
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6.3 เมื่อมีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทกรรมการบริหารความ
เสี่ยง สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงานหรืออนุมัติการ
ดำเนนิการ 
6.4 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของ
กรอบการบริหารความเสี่ยง 
6.5 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและตรง
ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็นและคำแนะนำแก่คณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทเพื่อจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานในกรณีพบสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือ
พัฒนา 
 

7. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและอาจจัดการ
ประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร 
7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจำนวน
กรรมการจึงจะครบองค์ประชุม 
7.3 ในกรณีที ่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงไม่อยู ่ในที ่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้
กรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
7.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 
7.5 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่ร่วมในการ
แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ันๆ 
7.6 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมนำสง่เอกสาร
ประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
 

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประเมินผลการปฏิบัตงิานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่
เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
 
9. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

9.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะต้องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เช่น 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน 
- รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างป ี
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ เป็นต้น 

9.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 
โดยเปดิเผยรายละเอียด เช่น 

- จำนวนครั้งในการประชุม 
- จำนวนครั้งท่ีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงแตล่ะคนเข้าร่วมประชุม 
- ผลการปฏิบัตหิน้าท่ีตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการที ่ดีเป็นกลไกสำคัญที ่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที ่กำหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทและ
ตรวจสอบกลั่นกรองเรื ่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ตลอดทั้งทำหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 
บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
3. ขอบเขต 
มีผลใช้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท พรีเมยีร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
 
4. คุณสมบัติ 

4.1 คุณสมบตัิประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1) มีความรู้ด้านการบริหารและมคีวามสามารถในด้านการบริหารจดัการองค์กรเป็นอยา่งดี 
2) เป็นผู้ที่ได้รบัความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลติภณัฑ์และบริการของบรษิัทเป็นอย่างดี 
4) มีความเข้าใจหลักบริหารทีด่ี มวีิจารณญาณและทักษะในการตดัสินใจ สามารถวิเคราะห์ปญัหาและให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม 
5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคดิเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
6) สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทได้อย่างเพียงพอ 
7) มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์
ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

4.2 การดำรงตำแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
4.3 การพ้นจากตำแหน่ง 

1) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 
2) ลาออก 

 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
อนึ่ง กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่

วันท่ีต้นฉบับใบลาถึงบริษัท 
 
 
 



เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 หน้า 47 

5. บทบาทและหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.1 ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามกฎหมายต่างๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
5.2 ดูแล บริหาร ดำเนินงานและปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
5.3 บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่
กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 
5.4 กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทท่ีกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท 
5.5 มีอำนาจการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท 
โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้ 
5.6 กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของ
พนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลงไป 
5.7 เจรจาและเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยวงเงินสำหรับแต่ละ
รายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
5.8 ออกคำสั่งระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในบริษัท 
5.9 มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี ้เป็นไปตามอำนาจการอนุมัติและ
ดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
5.10 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
5.11 อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
5.12 ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้โดยการมอบอำนาจ
ช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/
หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจ
ช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 

6. การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรประเมินผลตามการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
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รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการของ พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (“บร ิษ ัทฯ”) เป ็นผ ู ้แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ ์ด้านบัญชี ด้าน
การเงิน ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร จึงมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่สอบทานความ
น่าเชื ่อถือของรายงานทางการเงินตาม ข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทร ัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงชัยชุนหจินดา 
และ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในป ี  2564 (1 มกราคม 2564–31 ธ ันวาคม 2564) 
คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทาน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน ประสิทธิผลของการดำเนินงานและการ
บริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ของรายงานทางการเงิน
และการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของ บริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบเข้า 

รายนาม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด 

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัตหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 
2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่
ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความ
ร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการตรวจสอบ
และความเป็นอิสระจากการชี้นำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบ
บัญชีชี ้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ในการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและได้ดำเนินงาน
อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดย
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี ในปี 2564 ได้ดังนี้ 
1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ประจำปี 
2564 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือร่วมกับผู้บริหาร ผู้
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบ
ทานประเด็น เกี ่ยวกับนโยบายการบัญชีที ่สำคัญการ
เปลี ่ยนแปลงในรอบปีที ่ผ ่านมาผลกระทบในอนาคตที่
อาจจะเกิดขึ้นและรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ
และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดท่ีอาจ
มีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ 
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2564 
ซึ่งจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ 
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละ
ระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ 
ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความ
เชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้าง
หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในและกำหนดอัตราบุคลากรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานตามที ่กำหนดใน
แผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที ่ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในเพื ่อนำไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้ 
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มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง ปฏิบัติงานท่ี
ดีและเป็นสากล 
3.สอบทานการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการ กำกับดูแล
ก ิ จ ก า รท ี ่ ด ี แล ะน โยบายต ่ อต ้ านการคอร ์ ร ั ป ช่ัน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 
2564 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะ
กระทบต ่อ การดำเน ินการตามนโยบายต่อต ้านการ
คอร์รัปช่ัน 
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการ บริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ มี
ประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความ
เสี ่ยง ที่อาจเกิดขึ ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี ่ยงด้านการ
บริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด 
และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการดำเนินการตาม
มาตรการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้น
และระยะยาวซึ ่งผลการสอบทานพบว่าการดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตาม
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
5.สอบทานการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบา และดำเนินกิจการ
ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. 
และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่
พบข้อบ่งชี ้ ที ่ทำให้เชื ่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ ยวกับการไม่
ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด 
ระเบียบ และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 
2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบ บัญชีโดย
พิจารณาจากความเป ็นอ ิสระ ความร ู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทน 
ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอ ต่อ 
 

คณะกรรมการบริษัท เพื ่อพิจารณาและขออนุมัติต ่อที่
ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมัติให้นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
2875 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ์ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ นางสาวศรัณญา อัคร
มหาพาณิชย์ ผ ู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที ่ 9919 หรือ 
นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
10853 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ
และรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ 
7. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ 
ทานรายการที ่เกี ่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) เรื ่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี ่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน เป็นการดำเนินการตาม เงื ่อนไขทางการค้าปกติ
ทั ่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็น
ธรรม สมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ ตลท. 
กำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติและมี
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ  
8. การรายงานการปฏิบัต ิงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของ คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบ
การเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้งและ
จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำปี 1 มกราคม 2564–31 ธันวาคม 2564 
ตามหลักเกณฑ์ที ่ ตลท. กำหนด ทั้งนี ้ในรอบปีที ่ผ่านมา 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือ สงสัยว่าจะมี 
9. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที ่เป็นข้อบ่งชี ้ว ่าเป็น 
รายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 
ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่าง
ใด 
สร ุปในภาพรวมปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ 
ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินใน
สาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื ่อถือได้ โดยจัดทำขึ ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอและในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้
จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. 
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อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างครบถ้วน 
รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี ่ยงที่เพียงพอ 
เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที ่มีประสิทธิผลและ 
โปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็น
อิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิผล
    

 
 
 
 

(ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิส์วัสดิ์) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบร ิษัท 
จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้ 
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ (กรรมการอิสระ) ดำรง
ตำแหน่งประธานกรรมการ 
2. นายทัศนุ ชุติกานนท์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ 
3. นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ (กรรมการบริหาร)  ดำรง 
ตำแหน่งกรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติ
หน้าที ่ตามที ่ได ้ร ับมอบหมายอย่างเต ็มที ่ด ้วยความ
ระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ ่งได ้ผ ่านการการ
พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับในปี 
2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มี
การประชุม 1 ครั้ง โดยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ สรุปดังต่อไปนี้  
1. พิจารณากรอบวงเงินค่าตอบแทนประจำปีของผู้บรหิาร 
และพนักงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม 
2. พิจารณาแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี 
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ดำรงตำแหน่งกรรมการบร ิษ ัทตามหล ักเกณฑ ์และ
กระบวนการในการสรรหาของบริษัท โดย 

3.1 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น 
3.2 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทน
ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั ้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 2 
ท่าน โดยได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที ่จะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด 
4. ดูแลให้กรรมการบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย ่อยต ่ างๆ และประธานเจ ้าหน ้ าท ี ่บร ิหารได ้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 
5. กำหนดแนวทางการประเม ินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี 
6. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของ
กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะตลาด 
7. ทบทวนนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน Board Skill Matrix รวมถึง
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 
กล ่าวโดยสร ุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2564 กรรมการบริษัท 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลที ่มีความรู ้ ความสามารถ 
ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่
แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผล
การดำเนินงานของบริษัทโดยรวม 

 
 
 
 
 

( ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 
คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีระบบการบริหาร
ความเสี ่ยงที ่เพียงพอ เหมาะสม ซึ ่งจะช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้  ใน
สภาวการณ์ที ่มีการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันที่
ร ุนแรง คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงประกอบด้วย 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อย

กว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน  ปัจจุบัน
มีกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังสิ้น 6 คน  
สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไป
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงโดยได้นำ
หล ักการบร ิหารความเส ี ่ยงองค ์กร (Enterprise Risk 
Management : ERM) ตามแนวทางและกรอบการบริหาร
ความเสี ่ยงของ COSO ซึ ่งเป็นแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป มาใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

 
ในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสีย่ง
เข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 

ผศ.ดร.สักกาคม มณีนพ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/ ท่ีปรึกษา 4/4 
นายทัศนุ ชุติกานนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 
นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 
นายเกรียงศักดิ์  เตียวศิริทรัพย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 
นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 
นางสาวพัทธยา  โง้วสกุล กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 
 
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความ
เส ี ่ ยงอย ่ างครบถ ้ วน ตามท ี ่ ได ้ ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังต่อไปนี้ 
1. กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร 
และระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงความเส ี ่ยง
ประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องไปกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
2. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
ในแต่ละเรื ่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตามและป้องกันความ
เสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติให้
สามารถรองรับกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงน้ันๆ 
3. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้งความ
เสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี ่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี ่ยงด้าน
การเงินและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  

4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบาย
บริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง 
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมต ่อเหต ุการณ์และได ้นำ ไปปฏิบ ัต ิอย ่างมี
ประสิทธิภาพ  
5. แต่งตั ้งคณะทำงานบริหารความเสี ่ยงเพื ่อทำหน้าที่
รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝ่ายงาน รวมถึง
รายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความเสีย่ง 
โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยง การจัดลำดับ
ความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความ
เสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการติดตามความคืบหน้า
ของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงให้มีความ
ถูกต้องเหมาะสมโดยคณะทำงานบริหารความเสี ่ยงให้
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบไตรมา
สละ 1 ครั้ง 
6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี ่ยง 
และสิ่งที ่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที ่กำหนดตามความเหมาะสมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี  
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2564 รายงานความคืบหน้าให ้คณะกรรมการบร ิษัท
รับทราบ จำนวน 4 ครั้ง 
7. ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร ใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

 
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง 
ซึ่งในปี 2564 มีจำนวน 4 ครั้ง 
9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ผศ.ดร.สักกาคม  มณีนพ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร  

 
คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 
และตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตลอดทั้งทำหน้าที่
ตามที ่คณะกรรมการบริษ ัทฯ มอบหมายเพื ่อให ้การ
ดำเน ินการเป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค ์ของบร ิษ ั ทฯ 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารจากสายงาน ปี 2564 มีกรรมการบริหารจำนวน 4 
คน สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนั้น 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติ
หน้าที ่ตามที ่ได ้ร ับมอบหมายรวมทั ้งสิ ้น 11 ครั ้ง เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงาน
ต่างๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการและงบประมาณ 
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้น 
งานที ่อยู่ภายใต้หน้าที ่ความรับผิดชอบและ/หรือเป็น
อำนาจของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้
พิจารณากลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
ทั้งนี้ ในปี 2564 มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 10/11 
นายเกรียงศักดิ์  เตียวศิริทรัพย์ กรรมการบริหาร 11/11 
นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร 11/11 
นางสาวพัทธยา  โง้วสกุล กรรมการบริหาร 11/11 

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน ตามที่
ได ้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุป
สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกล
ยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
พิจารณาความเหมาะสมของแผนธ ุรก ิจพร ้อมทั ้ งให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร 
และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี ่ยวกับงบประมาณ
ประจำปีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกเดือน  
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้าง
องค์กร ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
และพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหนง่ตาม
โครงสร้างก่อนเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
ต่อไป 
4. ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการ
กำหนดการทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามนโยบายบรษิัทฯ 
ตามที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตลอดจน
ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ กำหนด 
6. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของ
ทุกสายงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
7. ดำเนินงานให้เป็นไปตามปกติธุรกิจที่ระบุไว้ในอำนาจ
อนุมัติและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้
อำนาจไว้ 
8. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาสและรายงานของผู้สอบบัญชี
เกี ่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ ่งรวมถึงงบการเงิน
ประจำปีและงบการเง ินรายไตรมาสในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบร ิหาร ได ้ปฏ ิบ ัต ิหน้าที ่ตามที ่ได ้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่อย ่ างรอบคอบ 
ระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของ 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ใน
การสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการ
บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สืบไป 
 
 
 
 

ในนามคณะกรรมการบริหาร 

 
 

นายวีรวัฒน์  บูรพพัฒนพงศ์ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 

จำนวนหุ้นทีถ่ือ 
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2564 

จำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี 2564 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

จำนวนหุ้นทีถ่ือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 

1. ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดา
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ - - - 

2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
- - - 

3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิต
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ,ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- - -

4. นายทัศนุ  ชุติกานนท์
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- - - 

5. นายยิ่งวัฒน์  ทรัพย์อำไพกุล
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการ - - - 

6. นายวีรวัฒน์  บูรพพัฒนพงศ์
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, รักษาการประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายวางแผนองค์กร, กรรมการ, 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
กรรมการบริหาร 

7,930,000 - 7,930,000 

7. นายวีรพล  บูรพพัฒนพงศ์
8. คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ, กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7,930,000 - 7,930,000 

8. นายเกรียงศักดิ์  เตียวศิริทรัพย์

คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการ, กรรมการ, 
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

3,000,000 - 3,000,000 

7. นางสาวพัทธยา  โง้วสกุล
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายบัญชีและการเงิน, 
กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และนักลงทุนสัมพันธ์ 

- - - 

8. นายกัมพล เอกธนพงศกร
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น - - - 

9. นางสาววิลาวัลย์  กุนอก
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - - - 



บริษัท พรีเมยีร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)
เลขที ่2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 15 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-318-4013   โทรสาร : 02-318-4014
www.premiertankcorp.com
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