
รายงานประจำปี 2563

เพื่อวันพุร่งนี้



ข้้อมููลท่ั่�วไปและข้้อมููลสำำ�ค่ัญอ่�น

ชื่่�อบริษัิัท	 บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)

ชื่่�อย่อ่หลัักทริพัย่	์ WP

เว็็บไซด์์	 www.wp-energy.co.th

เลัขทะเบยี่นบริษัิัท	 0107557000403

ทนุจด์ทะเบยี่น	 518,500,000 บ�ท

วั็นที�ก่อตัั้�ง	 24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557

ธุุริกิจหลััก	 จำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว LPG.

จำ�นว็นพนักง�นริว็ม		 350 คน

ที�ตัั้�งสำำ�นักง�นใหญ่	่ เลิขที� 1 อ็�ค�ริอี็สท์ วอ็เตอ็ริ ์ชั�น 15 ซอ็ยี่วิภ�วดีัริงัสติ 5 ถนนวิภ�วดีัริงัสติ แขวงจำอ็มพีลิ  
 เขตจำตจัุำกัริ กัรุิงเทพีมห�นคริ 10900

ท่ั่�ต่ั้�ง สำ�ข้� 
สำ�ข�ที� ปริะเภท ที�อย่่่

ส�ข�ที� 1 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 115 หม่ที่� 16 ต.บ�งปิะกัง อ็.บ�งปิะกัง จำ.ฉะเชงิเทริ�

ส�ข�ที� 2 โริงบริริจุำ เลิขที� 458/12 หม่ที่� 4 ต.น�เกัลืิอ็ อ็.บ�งลิะมงุ จำ.ชลิบุริี

ส�ข�ที� 3 โริงบริริจุำ เลิขที� 55 หม่ที่� 3 ถ.พีหลิโยี่ธินิ ต.คลิอ็งหน่�ง อ็.คลิอ็งหลิวง จำ.ปิทมุธิ�นี

ส�ข�ที� 4 โริงบริริจุำ เลิขที� 3/2 หมที่� 2 ซอ็ยี่หลัิงวัดัจำร่ิญริ�ษัฎริ ์ถ.เลีิ�ยี่งเมอื็ง (บ�ยี่พี�ส) ต.หว้ยี่กัะปิ ิอ็.เมอื็งชลิบุริ ีจำ.ชลิบุริี

ส�ข�ที� 5 โริงบริริจุำ เลิขที� 11 ซ.บ�งน�-ตริ�ดั 26 แขวง/เขต บ�งน� กัรุิงเทพีฯ

ส�ข�ที� 6 โริงบริริจุำ เลิขที� 85 หม่ที่� 4 ต.ลิ�ดัหลิมุแก้ัว อ็.ลิ�ดัหลิมุแก้ัว จำ.ปิทมุธิ�นี

ส�ข�ที� 7 โริงบริริจุำ เลิขที� 500 ถ.บ�งแค แขวง/เขต บ�งแค กัรุิงเทพีฯ

ส�ข�ที� 8 สถ�นบีริกิั�ริ เลิขที� 10/2 หม่ที่� 1 ต.บ�งแก้ัว อ็.บ�งพีลีิ จำ.สมทุริปิริ�กั�ริ

ส�ข�ที� 9 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว/ 
โริงบริริจุำ

เลิขที� 226 หม่ที่� 17 ต.ท่�พีริะ อ็.เมอื็งขอ็นแก่ัน จำ.ขอ็นแก่ัน

ส�ข�ที� 10 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 286 หม่ที่� 1 ต.บ�งจำะเกัริง็ อ็.เมอื็งสมทุริสงคริ�ม จำ.สมทุริสงคริ�ม

ส�ข�ที� 11 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 73/1 หม่ที่� 10 ต.เวียี่งต�ลิ อ็.ห�้งฉตัริ จำ.ลิำ�ปิ�ง

ส�ข�ที� 12 สถ�นบีริกิั�ริ เลิขที� 111 หม่ที่� 1 ต.วังมะน�ว อ็.ปิ�กัท่อ็ จำ.ริ�ชบุริี

ส�ข�ที� 13 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 101 หม่ที่� 10 ต.บ�้นแฮดั อ็.บ�้นแฮดั จำ.ขอ็นแก่ัน

ส�ข�ที� 14 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 115/1 หม่ที่� 16 ต.บ�งปิะกัง อ็.บ�งปิะกัง จำ.ฉะเชงิเทริ�

ส�ข�ที� 15 โริงบริริจุำ เลิขที� 19/2 หม่ที่� 4 ต.หนอ็งหน�ม อ็.เมอื็งลิำ�พีน่ จำ.ลิำ�พีน่

ส�ข�ที� 16 โริงบริริจุำ เลิขที� 1 หม่ที่� 4 ต.ดัอ็นแก้ัว อ็.แมร่ิมิ จำ.เชยีี่งใหม ่

บุุคัคัลอ้�งอิง
น�ย่ทะเบยี่นหลัักทริพัย่์ บริษัิัท ศน่ย์ี่ริบัฝ�กัหลัิกัทริพัีย์ี่ (ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั 

ผู้่�สำอบบญั่ชื่ี บริษัิัท ไพีร้ิซวอ็เตอ็ริเ์ฮ�สค์เ่ปิอ็ริส์ เอ็บเีอ็เอ็ส จำำ�กััดั

	 1. น�งส�วธิติินนัท์ แว่นแก้ัว ผู้่ส้อ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ตเลิขที� 9432 แลิะ/หรืิอ็ 
2. น�ยี่พีสิฐิ ท�งธินกัลุิ ผู้่ส้อ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ตเลิขที� 4095 แลิะ/หรืิอ็ 
3. น�งส�วนนัทิกั� ลิิ�มวิริยิี่ะเลิิศ ผู้่้สอ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ตเลิขที� 7358

ที�ปริกึษั�กฎหม�ย่ บริษัิัท เอ็สอ็�ร์ิพีพีี ีจำำ�กััดั 

ที�ปริกึษั�ท�งด์��นก�ริเงิน บริษัิัท หลัิกัทรัิพียี่ ์ฟินินัซ�่ จำำ�กััดั



09 10 12
ขอ้็มล่ิสำ�คัญท�งกั�ริเงิน ส�ริจำ�กัปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ ส�ริจำ�กัปิริะธิ�นกัริริมกั�ริบริหิ�ริ

14 16 17
คณะกัริริมกั�ริ วิสยัี่ทัศน ์พัีนธิกิัจำ กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงแลิะพีฒัน�กั�ริที�สำ�คัญ

19 20 34
นโยี่บ�ยี่แลิะภ�พีริวมกั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำ ลัิกัษัณะกั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำ ปิจัำจัำยี่คว�มเสี�ยี่ง

ภาพรวมธุุรกิิจ

38 39 40
ขอ้็มล่ิหลัิกัทรัิพียี่แ์ลิะผู้่ถื้อ็หุน้ โคริงสริ�้งกั�ริถือ็หุน้ขอ็งบริษัิัท 

แลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่
โคริงสริ�้งริ�ยี่ได้ัขอ็งบริษัิัท 
แลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่แยี่กัต�มปิริะเภทขอ็งริ�ยี่ได้ั

42 43 56
นโยี่บ�ยี่กั�ริจ่ำ�ยี่เงินปินัผู้ลิ โคริงสริ�้งกั�ริจัำดักั�ริ ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัเกีั�ยี่วกัับกัริริมกั�ริแลิะผู้่บ้ริิห�ริ

73
ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัเกีั�ยี่วกัับหัวหน�้ตริวจำสอ็บภ�ยี่ในขอ็งบริษัิัท

กิารบริหารกิารจัดกิาร

74 87 90
กั�ริกัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริ นโยี่บ�ยี่คว�มริบัผู้ดิัชอ็บต่อ็สงัคม 

แลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม
กั�ริควบคมุภ�ยี่ในแลิะ 
กั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่ง

94 97
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกััน ริ�ยี่ง�นคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 

ปิริะจำำ�ปิ ี2563

กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร

100 101 116
ริ�ยี่ง�นคว�มรัิบผิู้ดัชอ็บขอ็ง 
คณะกัริริมกั�ริต่อ็ริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน

กั�ริวิเคริ�ะหแ์ลิะคำ�อ็ธิบิ�ยี่ 
ขอ็งฝ�่ยี่จัำดักั�ริ

ริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่ส้อ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ต

120
งบกั�ริเงิน

ข้้อมูลทางกิารเงิน

สำ�รบุ่ญ
ร�ยง�นประจำำ�ป ี2563

บุริษ่ัทั่ ด่ับุบุลิวพ่ี เอ็นเนอร์ย่�จำำ�ก่ัดั (มูห�ชน)
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แสำวงห�ทั่�งเล่อกั
คิัดัค้ันนว่ตั้กัรรมูด้ัวย

เพ่ี�อยกัระด่ับุคุัณค่ั�ทั่�งธุุรกิัจำอย่�งไมู่หยุดันิ�ง

“พีล่งแห่ง
 คัว�มูเป็นไปได้ัใหมู่ๆ”
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เร�ข่้บุเคัล่�อนด้ัวย

เพ่ี�อก้ั�วสู่ำกั�รเป็นผูู้้นำ�ในกัลุ่มูบุริษ่ัทั่ พีล่งง�นอย่�งคัรบุวงจำร 
ด้ัวยพีล่งง�นสำะอ�ดั เพ่ี�อคุัณและโลกัข้องเร�

“พีล่งแห่งคัว�มูมุู่งมู่�น
 และคัว�มูคิัดัสำร้�งสำรรค์ั”
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“พีล่งข้อง
      คัว�มูคิัดับุวกั”

เร�พีร้อมูเค่ัยงข้้�ง, แบุ่งปัน, ผู้ล่กัด่ัน
ทุั่กัช่วิตั้ทุั่กัเวล� ให้เดิันไปพีร้อมูก่ันในว่นน่�และว่นข้้�งหน้�
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

รายได้แยกตามส่วนงานของธุรกิจ ปี 2563

รายได้รวม ปี 2563

กำไรข้ันต้น

EBITDA

กำไรสุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2562 25632561 2562 25632561

2562 25632561 2562 25632561

2562

2563

2561

โรงงาน
อุตสาหกรรม

ลูกค้าพาณิชย์ ร้านค้าก๊าซ

1,151 670
สถานีบริการ

2,145
โรงบรรจุก๊าซ

5,770 435 1,618
Supply Sale

และอื่นๆ

566
645675 1,2941,295

992

641
734830

167
289

321

14,978

14,466

12,072
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ข้้อมููลสำำ�ค่ัญทั่�งกั�รเงินโดัยสำรุป

หนว่ยี่ : ล้ิ�นบ�ท

2561 2562 2563

ข�อมล่ัสำำ�คััญ่ท�งก�ริเงิน

ริ�ยี่ได้ัริวม 14,978 14,466 12,072

กัำ�ไริขั�นต้น 830 734 641

กัำ�ไริก่ัอ็นหกััดัอ็กัเบี�ยี่ภ�ษีัค่�เสื�อ็ม 675 645 566

กัำ�ไริสทุธิิ 321 289 167

สนิทริพัียี่ร์ิวม 5,715 6,049 6,271

หนี�สนิริวม 4,723 4,754 4,977

สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ 992 1,295 1,294

อัตั้ริ�สำว่็นท�งก�ริเงินที�สำำ�คััญ่

อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้น (%) 5.64% 5.18% 5.40%

อั็ตริ�กัำ�ไริก่ัอ็นหกััดัอ็กัเบี�ยี่ภ�ษีัค่�เสื�อ็ม (%) 4.51% 4.46% 4.69%

อั็ตริ�กัำ�ไริสทุธิ ิ(%) 2.15% 2.00% 1.38%

กัำ�ไริต่อ็หุน้ (บ�ท/หุน้) 0.62 0.56 0.33

อั็ตริ�สว่นสภ�พีคล่ิอ็ง (เท่�) 2.08 1.93 2.14

อั็ตริ�สว่นหนี�สนิต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ (เท่�) 4.76 3.67 3.85

อั็ตริ�สว่นหนี�สนิที�มภี�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ (เท่�) 0.21 0.14 0.44

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนจำ�กัสินทริพัียี่ ์(%) 7.09% 7.17% 3.80%

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนผู้่้ถือ็หุน้ (%) 38.65% 30.40% 12.88%



(น�ยี่จุำลิจิำตต์ บุณยี่เกัต)ุ
ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ

บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)

“ในกั�รเป็นผูู้้นำ�ธุุรกิัจำพีล่งง�น
ระด่ับุภููมิูภู�คัด้ัวยนว่ตั้กัรรมูกั�ร
บุริกั�รท่ั่�เป็นเลิศ เพ่ี�อตั้อบุสำนอง
คัว�มูต้ั้องกั�รข้องผูู้้บุริโภูคัได้ั

อย่�งท่ั่�วถึึง”



11รายงานประจำำาป ี2563 •

สำ�รจำ�กัประธุ�นกัรรมูกั�ร

เริยีี่น ท่�นผู้่ถื้อ็หุน้

ในปิี 2563 กั�ริริะบ�ดัขอ็งโควิดั-19 ส่งผู้ลิให้เกิัดัวิกัฤตเศริษัฐกิัจำทั�วโลิกั ริวมทั�งในปิริะเทศไทยี่ที�มี GDP 
ติดัลิบถ่งร้ิอ็ยี่ลิะ 6.1 จำำ�นวนนกััท่อ็งเที�ยี่วจำ�กัต่�งปิริะเทศลิดัลิงเหลืิอ็เพียีี่ง 6.7 ล้ิ�นคนจำ�กั จำ�กั 39.9 ล้ิ�นคน 
ในปิ ี2562 ภ�คกั�ริสง่อ็อ็กัยี่งัชะลิอ็ตัว อี็กัทั�งธุิริกิัจำม�กัม�ยี่ทยี่อ็ยี่ปิดิัตัว แลิะกัำ�ลัิงซื�อ็ทั�งในแลิะต่�งปิริะเทศ
ลิดัลิง ทำ�ใหบ้ริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) ริวมทั�งค่่ค้�ขอ็งบริษัิัทฯ ต่�งได้ัริบัผู้ลิกัริะทบอ็ยี่�่ง
หลีิกัเลีิ�ยี่งไม่ได้ัจำ�กักั�ริหดัตัวขอ็งภ�คอุ็ตส�หกัริริมในปิริะเทศ จ่ำงทำ�ให้ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นส่วนหน่�งขอ็ง 
บริษัิัทฯ ไมเ่ปิน็ไปิต�มที�ค�ดัหวังไว้ อ็ยี่�่งไริก็ัต�ม บริษัิัทฯ ยี่งัคงส�ม�ริถริกััษั�อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนได้ัเปิน็ที�
น่�พีอ็ใจำ เนื�อ็งจำ�กันโยี่บ�ยี่กั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำด้ัวยี่คว�มริอ็บคอ็บแลิะลิงทุนอ็ยี่่�งริะมัดัริะวัง พีริ้อ็มปิริับตัว
ใหส้อ็ดัคล้ิอ็งกัับสถ�นกั�ริณอ์็ยี่�่งเหม�ะสมอ็ย่ี่เ่สมอ็ ริวมทั�งกั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริต้นทนุได้ัอ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิภิ�พี

ในปิ ี2563 บริษัิัทฯ ยี่งัคงมอัี็ตริ�ผู้ลิกัำ�ไริที�แข็งแกัริง่ โดัยี่ริะหว่�งปิสี�ม�ริถจ่ำ�ยี่ปินัผู้ลิริะหว่�งกั�ลิในอั็ตริ� 
0.25 บ�ท/หุ้น สำ�หริับผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นในปิี 2562 หลัิงจำ�กัมีกัำ�ไริสะสมเปิ็นคริั�งแริกั แลิะในปิี 2564 
บริิษััทฯ ยี่ังคงมุ่งมั�นบริิห�ริง�นอ็ยี่่�งมีปิริะสิทธิิภ�พีเพืี�อ็ตอ็บแทนผู้่้ถือ็หุ้นที�ให้คว�มมั�นใจำ แลิะสนับสนุน 
บริษัิัทฯ ตลิอ็ดัม� 

 ตลิอ็ดัริะยี่ะเวลิ�ที�ผู้่�นม� บริิษััทฯ ได้ัยี่่ดัถือ็นโยี่บ�ยี่ที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั 
(มห�ชน) กัำ�หนดัไว้ คือ็ กั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำด้ัวยี่คว�มซื�อ็สัตย์ี่ โปิร่ิงใส แลิะมุ่งเน้นคว�มสำ�เร็ิจำในกั�ริบริริลุิ
วัตถุปิริะสงค์ต�มวิสัยี่ทัศน์ “ในกั�ริเป็ินผู้่้นำ�ธุิริกิัจำพีลัิงง�นริะดัับภ่มิภ�คด้ัวยี่นวัตกัริริมกั�ริบริิกั�ริที�เปิ็น
เลิิศ เพีื�อ็ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริขอ็งผู้่้บริโิภคได้ัอ็ยี่�่งทั�วถ่ง” ซ่�งในปิ ี2564 นี� บริษัิัทฯ ยี่งัคงมุง่มั�นส�นต่อ็
นโยี่บ�ยี่ดัังกัล่ิ�ว แลิะเตริยีี่มคว�มพีริอ้็มเพีื�อ็ก้ั�วส่ก่ั�ริเปิน็ผู้่น้ำ�ในธุิริกิัจำ ด้ัวยี่กัลิยุี่ทธิก์ั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำแบบ
คริบวงจำริ คริอ็บคลิมุทั�งต้นนำ� กัลิ�งนำ� แลิะปิลิ�ยี่นำ� ควบค่่ไปิกัับกั�ริมอ็งห�ธุิริกิัจำใหม ่ๆ เพีื�อ็เติมเต็มแลิะ
ต่อ็ยี่อ็ดั ทั�งนี� คณะกัริริมกั�ริแลิะผู้่บ้ริหิ�ริมคีว�มเชื�อ็มั�นว่� ธุิริกิัจำจำะส�ม�ริถเติบโตได้ัอ็ยี่�่งมั�นคงในริะยี่ะ
ยี่�ว แลิะขอ็ขอ็บคณุท่�นผู้่ถื้อ็หุน้ ค่่ค้� แลิะผู้่เ้กีั�ยี่วขอ้็งทกุัฝ�่ยี่ที�ใหก้ั�ริสนบัสนนุอ็ยี่�่งแขง็ขนัม�โดัยี่ตลิอ็ดั

ผู้มในฐ�นะขอ็งปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ ใคริข่อ็ขอ็บคณุผู้่ถื้อ็หุน้ นกััลิงทนุ ลิก่ัค้�ผู้่ม้อุี็ปิกั�ริะคณุทุกัท่�น พีนัธิมิตริ
ท�งธุิริกิัจำ ริวมถ่งพีนักัง�นทุกัท่�น ตลิอ็ดัจำนผู้่้มสีว่นเกีั�ยี่วข้อ็งทุกัฝ่�ยี่ ที�มอ็บคว�มเชื�อ็มั�นแลิะคว�มไว้ว�งใจำ
แก่ับริษัิัทฯ ด้ัวยี่ดีัเสมอ็ม� 



สำ�รจำ�กัประธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ั่�บุริห�ร

เริยีี่น ท่�นผู้่ถื้อ็หุน้

ในปิี 2563นี� นับเปิ็นปีิแห่งคว�มท้�ท�ยี่เปิ็นอ็ยี่่�งม�กั เนื�อ็งจำ�กักั�ริริะบ�ดัขอ็งโควิดั-19 ซ่�งเปิ็น 
ปิริ�กัฏกั�ริณ์ที�ไมเ่คยี่เกิัดัข่�นม�ก่ัอ็น ได้ัสง่ผู้ลิกัริะทบอ็ยี่�่งยี่ิ�งใหญต่่อ็ทุกัภ�คสว่นขอ็งเศริษัฐกิัจำแลิะสังคม 
แลิะกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งธุิริกิัจำเกืัอ็บทั�งหมดั ทั�งในปิริะเทศไทยี่ แลิะทั�วโลิกั ซ่�งต่�งจำำ�เปิ็นต้อ็งปิรัิบตัว
เพีื�อ็คว�มอ็ย่่ี่ริอ็ดั โดัยี่ธุิริกิัจำพีลัิงง�นเป็ินหน่�งในหลิ�ยี่ๆ ธุิริกิัจำที�ได้ัริับผู้ลิกัริะทบโดัยี่ตริงจำ�กัสถ�นกั�ริณ์ 
ดัังกัล่ิ�ว อ็ยี่�่งไริก็ัต�ม ในทกุัวิกัฤตยี่งัมโีอ็กั�สริอ็อ็ย่ี่เ่สมอ็ บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ริย์ี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) ได้ั 
ดัำ�เนนิกั�ริปิริบัตัวอ็ยี่�่งทันท่วงที ทั�งกั�รินำ�เทคโนโลิยี่มี�ใช ้กั�ริแสวงห�ตลิ�ดัใหมเ่พีื�อ็ชดัเชยี่ตลิ�ดัที�ห�ยี่ไปิ 
หรืิอ็แม้แต่กั�ริพียี่�ยี่�มคิดัค้นสินค้�ใหมที่�แตกัต่�งจำ�กัเดิัมเพีื�อ็สร้ิ�งยี่อ็ดัข�ยี่แลิะผู้ลิกัำ�ไริ สง่ผู้ลิให้บริษัิัทฯ 
ส�ม�ริถดัำ�ริงอ็ย่ี่ไ่ด้ัในชว่งวิกัฤตินี� 

โดัยี่นับตั�งแต่ก่ัอ็ตั�งบริิษััทฯ แลิะจำดัทะเบียี่นเข้�ซื�อ็ข�ยี่ในตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์แห่งปิริะเทศไทยี่ในปิี 2561 
เปิน็ต้นม� บริษัิัทฯ มุง่มั�นต่อ็ยี่อ็ดักั�ริพีฒัน�อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง มอ็งห�โอ็กั�สใหม่ๆ  อ็ยี่�่งไมห่ยุี่ดัยี่ั�ง ตลิอ็ดัจำน
ดัำ�เนนิแนวท�งกั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริต้นทนุอ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิภิ�พี โดัยี่ในปิ ี2563 บริษัิัทฯ ปิริะสบคว�มสำ�เริจ็ำ
ในกั�ริขยี่�ยี่ธุิริกิัจำไปิยี่งัธุิริกิัจำอื็�นที�ไมเ่กีั�ยี่วขอ้็งกัับ LPG เพีื�อ็กัริะจำ�ยี่คว�มเสี�ยี่ง โดัยี่ได้ัเข�้ไปิลิงทนุในธุิริกิัจำ
อ็�ห�ริ ด้ัวยี่กั�ริเข�้ถือ็หุน้ 50% ในบริษัิัท วันเดัอ็ริฟ์ิ่�ดั โฮลิดิั�ง ผู้�่นบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิช่ั�น แลิะค�ดัหวัง 
ว่�กั�ริลิงทุนในธุิริกิัจำใหม่นี�จำะช่วยี่เพีิ�มอั็ตริ�กัำ�ไริโดัยี่ริวมได้ัในอ็น�คต สำ�หรัิบผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็ง
ธุิริกิัจำ LPG ซ่�งเปิน็ธุิริกิัจำหลัิกั ยี่งัคงบริริลิเุปิ��หม�ยี่ที�ตั�งไว้ แลิะส�ม�ริถริกััษั�สว่นแบง่กั�ริตลิ�ดัเปิน็อั็นดัับ 2  
ขอ็งปิริะเทศไว้ได้ัเหมือ็นเดิัม ด้ัวยี่สัดัส่วน 18% ทั�งนี� โดัยี่อ็�ศัยี่กั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริที�ดีั มีกั�ริปิริับเปิลีิ�ยี่น 
กั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำต�มแนวโนม้ตลิ�ดัที�เปิลีิ�ยี่นไปิ สง่ผู้ลิใหป้ิจัำจุำบนับริษัิัทฯ มฐี�นะกั�ริเงิน ผู้ลิกั�ริดัำ�เนนิง�น 
แลิะเงินทนุที�แขง็แกัริง่แลิะมั�นคง พีริอ้็มเดิันหน�้สริ�้งกั�ริเติบโตต่อ็ไปิอ็ยี่�่งยี่ั�งยี่นื 

ด้ัวยี่คว�มตั�งใจำ ผู้ส�นกัับคว�มทุ่มเทในกั�ริทำ�ง�นขอ็งทกุัฝ�่ยี่ บริษัิัทฯ ได้ัมุง่เนน้กั�ริพีฒัน�กั�ริบริกิั�ริ เพืี�อ็
สริ้�งคว�มพี่งพีอ็ใจำให้กัับค่่ค้�ในทุกัภ�คธุิริกิัจำ ขณะเดีัยี่วกััน ก็ัให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริกัำ�กัับดั่แลิกิัจำกั�ริที�ดีั 
กั�ริดัำ�เนนิง�นภ�ยี่ใต้ธิริริม�ภิบ�ลิอ็ยี่�่งเคริง่คริดัั ด้ัวยี่กั�ริดัำ�เนนิง�นอ็ยี่�่งโปิริง่ใส เป็ินธิริริม ควบค่่ไปิกัับ
กั�ริด่ัแลิชุมชน สงัคมแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม อั็นเปิน็ริ�กัฐ�นที�สำ�คัญเพีื�อ็กั�ริเติบโตในอ็น�คตอ็ยี่�่งมั�นคงแลิะยี่ั�งยี่นื 

สำ�หริบัปิ ี2564 นี� บริษัิัทฯ จำะยี่งัคงเดิันหน�้ขยี่�ยี่ธุิริกิัจำเพีื�อ็เสริมิสริ�้งผู้ลิปิริะกัอ็บกั�ริใหดี้ัยี่ิ�งข่�น โดัยี่เสริมิ
คว�มแขง็แกัริง่ขอ็งธุิริกิัจำหลัิกั คือ็ แบรินด์ั “เวิลิด์ัแก๊ัส” ตลิอ็ดัจำนมุง่เนน้กั�ริพีฒัน�ธิรุิกิัจำที�มอี็ย่ี่ ่เพีื�อ็ต่อ็ยี่อ็ดั
แลิะเสริมิศกััยี่ภ�พีในสว่นขอ็งริ�ยี่ได้ัแลิะกัำ�ไริใหม้คีว�มแขง็แกัริง่ม�กัยี่ิ�งข่�น 

ในน�มขอ็งผู้่้บริิห�ริขอ็ขอ็บคุณท่�นผู้่้ถือ็หุ้น ผู้่้ริ่วมทุน ค่่ค้� ลิ่กัค้� พีนักัง�น แลิะผู้่้ที�เกีั�ยี่วข้อ็งทุกัฝ่�ยี่  
ที�สนับสนุนกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งบริิษััทฯ ด้ัวยี่ดีัเสมอ็ม� บริิษััทฯ พีริ้อ็มเดิันหน้�ผู้ลัิกัดัันธุิริกิัจำให้เติบโต  
ฟินัผู้�่อุ็ปิสริริคน�นบัปิริะกั�ริ พีริอ้็มสร้ิ�งคว�มแขง็แกัริง่ แลิะยี่ด่ัมั�นในหลัิกัจำริริยี่�บริริณ บริริษััทภิบ�ลิ แลิะ 
กั�ริพัีฒน�อ็ยี่่�งยี่ั�งยี่ืนเพีื�อ็สร้ิ�งคว�มพี่งพีอ็ใจำส่งสุดัให้กัับผู้่้ถือ็หุ้น แลิะมุ่งส่่กั�ริเป็ินผู้่้นำ�ในธุิริกิัจำพีลัิงง�น
ริะดัับภม่ภิ�คด้ัวยี่นวัตกัริริมกั�ริบริกิั�ริที�เปิน็เลิิศ สอ็ดัคล้ิอ็งกัับวิสยัี่ทัศนข์อ็งอ็งค์กัริ
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(น�งส�วชมกัมลิ พีุม่พีนัธุิม์ว่ง)
ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ

บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)

สำำ�หร่บุปี 2564 น่� บุริษ่ัทั่ฯ 
จำะย่งคังเดิันหน้�ข้ย�ยธุุรกิัจำ 

เพ่ี�อเสำริมูสำร้�งผู้ลประกัอบุกั�ร 
ให้ด่ัยิ�งขึ้�น โดัยเสำริมูคัว�มู
แข็้งแกัร่งข้องธุุรกิัจำหล่กั  
ค่ัอ แบุรนด์ั “เวิลด์ัแก๊ัสำ”



21

4

3

65

คัณะกัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่

ภาพรวมธุุรกิิจ

1.	 นายจุุลจิุตต์	บุุณยเกตุ
ปริะธุ�นกริริมก�ริ	/	กริริมก�ริอิสำริะ

2.	 นางนิศกร	ทััดเทีัยมรมย์
ปริะธุ�นกริริมก�ริตั้ริว็จสำอบ	/	กริริมก�ริอิสำริะ

3.	 นายกนกศักดิ�	ปิ่่� นแสง
กริริมก�ริ	/		ปริะธุ�นกริริมก�ริบริหิ�ริ

4.	 นางสร้อยทิัพย์	ไตรสุทัธิิ์�
ปริะธุ�นกริริมก�ริสำริริห�แลัะกำ�หนด์ค่ั�ตั้อบแทน	/	
กริริมก�ริตั้ริว็จสำอบ	/	กริริมก�ริอิสำริะ

5.	 นายบุวร	วงศ์สินอุดม
กริริมก�ริ	/	กริริมก�ริบริหิ�ริ

6.	 นางสาวชมกมล	พุ�มพันธ์ุิ์ม�วง
กริริมก�ริ	/	กริริมก�ริบริหิ�ริ	/	กริริมก�ริสำริริห�แลัะ	
กำ�หนด์ค่ั�ตั้อบแทน	/	ปริะธุ�นเจ��หน��ที�บริหิ�ริ
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8

11

7

10

9

12

7.	 นายชัชวาลย์	เจีุยรวนนท์ั
ปริะธุ�นกริริมก�ริบริหิ�ริคัว็�มเสำี�ย่ง	/	กริริมก�ริ	/	
กริริมก�ริบริหิ�ริ

8.	 นายสง�า	รัตนชาติชูชัย
กริริมก�ริ	/	กริริมก�ริบริหิ�ริ	/		กริริมก�ริสำริริห�แลัะ	
กำ�หนด์ค่ั�ตั้อบแทน

9.	 นางลัขณานันท์ั	ลักษมีธิ์นานันต์
กริริมก�ริตั้ริว็จสำอบ	/	กริริมก�ริอิสำริะ

10.	นายสมชาย	คููวิจิุตรสุวรรณ
กริริมก�ริอิสำริะ	/	กริริมก�ริบริหิ�ริคัว็�มเสำี�ย่ง

11.	 นายรังสรรค์ู	ศรีวรศาสตร์
กริริมก�ริอิสำริะ	/		กริริมก�ริบริหิ�ริคัว็�มเสำี�ย่ง

12.	นายเกษมสิทัธิิ์�	ปิ่ฐมศักดิ�
กริริมก�ริ
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วิส่ำยท่ั่ศน์
เป็นผูู้้นำ�ในธุุรกิัจำ 

พีล่งง�นระด่ับุภููมิูภู�คั 
ด้ัวยนว่ตั้กัรรมู 

กั�รบุริกั�รท่ั่�เป็นเลิศ

พ่ีนธุกิัจำ
1.- บริหารงานโดยยึดหลักิธุรรมาภิบาลตามมาตรฐาน
สากิล-ต่อยอดความสำาเร็จทางธุุรกิิจอย่างมั�นคง

2.- ข้ยายธุุรกิิจพลังงานไปต่างประเทศ

3.- พัฒนาศักิยภาพองค์กิรอย่างต่อเน่�อง-เสริมสร้าง
บุคลากิรให้มีคุณภาพ

4.- ร่วมม่อกัิบกิลุ่มพันธุมิตรทางธุุรกิิจเพ่�อกิารเติบโต 
อย่างมั�นคง

5.- มองหาช่่องทางใหม่ๆ-ในกิารดำาเนินธุุรกิิจและ 
พัฒนากิารให้บริกิาร
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กั�รเปล่�ยนแปลงและพ่ีฒน�กั�รท่ั่�สำำ�ค่ัญ

ภาพรวมธุุรกิิจ

ด้ั�นเก่ั�ยวก่ับุทุั่นและจำำ�นวนหุ้น

	 พฒัน�ก�ริที�สำำ�คััญ่ในปี	2561

วันที� 1 กัมุภ�พีนัธ์ิ 2561 หลัิกัทรัิพียี่ข์อ็งบริษัิัท (WP) กัลัิบเข�้ 
ซื� อ็ข�ยี่ในตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่ โดัยี่อ็ย่่ี่ในกัลิุ่มอุ็ตส�หกัริริม
ทรัิพียี่�กัริ หมวดัพีลัิงง�นแลิะส�ธิ�ริณ่ปิโภค ด้ัวยี่ทุน 
จำดัทะเบยีี่น 518,500,000 บ�ท

 พฒัน�ก�ริที�สำำ�คััญ่ในปี	2562

ด้ัวยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริิษััท คริั�งที� 1/2562 วันที� 
17 มกัริ�คม 2562 ได้ัมมีติอ็นมุติัใหเ้พีิ�มทนุในบริษัิัท ดัับบลิิวพี ี 
แก๊ัส จำำ�กััดั ซ่�งเป็ินบริษัิัทย่ี่อ็ยี่ขอ็งบริษัิัท โดัยี่บริษัิัทย่ี่อ็ยี่ดัังกัล่ิ�ว 
จำะอ็อ็กัหุน้ส�มัญเพีิ�มทนุจำำ�นวน 17,000,000 หุน้ มล่ิค่�หุน้ที�
ตริ�ไว้ หุน้ลิะ 10 บ�ท คิดัเป็ินจำำ�นวน 170,000,000 บ�ท

 พฒัน�ก�ริที�สำำ�คััญ่ในปี	2563

ด้ัวยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริิษััท คริั�งที� 3/2563 วันที� 
25 มนี�คม 2563 ได้ัมมีติอ็นมุติัใหเ้พีิ�มทนุในบริษัิัท ดัับบลิิวพี ี 
โซลิ่ซั�นส์ จำำ�กััดั ซ่�งเป็ินบริิษััทย่ี่อ็ยี่ขอ็งบริิษััท	 โดัยี่บริิษััทย่ี่อ็ยี่ 
ดัังกัล่ิ�วจำะอ็อ็กัหุน้ส�มัญเพิี�มทนุจำำ�นวน 2,100,000 หุน้ มล่ิค่�หุน้ 
ที�ตริ�ไว้ หุน้ลิะ 10 บ�ท คิดัเปิน็จำำ�นวน 21,000,000 บ�ท
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ด้ั�นเก่ั�ยวก่ับุกั�รดัำ�เนินธุุรกิัจำ

 	พฒัน�ก�ริที�สำำ�คััญ่ในปี	2561

• วันที� 19 กัันยี่�ยี่น 2561 บริษัิัทฯ ได้ัลิงน�มในสญัญ�ว่�จ้ำ�ง 
ก่ัอ็สริ้�งคลัิงเก็ับแลิะจ่ำ�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวบ�งปิริะกัง 
เฟิส 3 โดัยี่มีขน�ดัคว�มจุำ 9,500 ตัน เพีื�อ็ใช้ริอ็งรัิบนโยี่บ�ยี่
กั�ริฝ�กัสำ�ริอ็งที�กัำ�หนดัให ้ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริฝ�กัสำ�ริอ็งเพิี�ม
ข่�นจำ�กั 1% เป็ิน 2% ในปีิพี.ศ. 2564 แลิะเมื�อ็กั�ริก่ัอ็สริ�้ง
แล้ิวเสริจ็ำ บริษัิัทจำะมคีลัิงเก็ับแลิะจ่ำ�ยี่ก๊ั�ซที�มขีน�ดัคว�มจุำ 
ริวมเปิน็ 18,489 ตัน

• ด้ัวยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริิษััท คริั�งที� 11/2561 
เมื�อ็วันที� 29 ตลุิ�คม 2561 ได้ัมมีติอ็นมุติัให้บริษัิัท ดัับบลิิวพีี  
แก๊ัส จำำ�กััดั ซ่�งเป็ินบริิษััทยี่่อ็ยี่ขอ็งบริิษััท เข้�ลิงทุนใน
บริษัิัท ไทยี่แก๊ัส คอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั คิดัเปิน็สดััสว่นริอ้็ยี่ลิะ 
80 ขอ็งทุนจำดัทะเบยีี่นขอ็ง	บริษัิัท ไทยี่แก๊ัส คอ็ร์ิปิอ็เริชั�น 
จำำ�กััดั ริวมทั�งสิ�นเป็ินเงิน 168,800,256 บ�ท โดัยี่เมื�อ็วันที� 
27 กัมุภ�พัีนธ์ิ 2562 บริิษััทได้ัเข�้ถือ็หุน้ในบริิษััท ไทยี่แก๊ัส 
คอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั ในสดััสว่นริอ้็ยี่ลิะ 80 เริยีี่บร้ิอ็ยี่แล้ิว

	 พฒัน�ก�ริที�สำำ�คััญ่ในปี	2562

• ด้ัวยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริิษััท คริั�งที� 10/2562  
ณ วันที� 24 ตุลิ�คม 2562 มีมติอ็นุมัติให้บริิษััทฯ เข�้ซื�อ็ 
กิัจำกั�ริโริงบริริจุำ ทั� ง  7  แห่ ง ด้ัวยี่ม่ลิ ค่� เ งินลิงทุน 
170,000,000 บ�ท เพีื�อ็เพีิ�มศกััยี่ภ�พีในกั�ริแขง่ขนั เพีิ�ม
ยี่อ็ดัข�ยี่ แลิะขยี่�ยี่ตลิ�ดัไปิยัี่งผู้่บ้ริโิภคโดัยี่ตริงม�กัข่�น

• บริษัิัทฯ ได้ัริบัริ�งวัลิริะดัับโลิกั “Best LPG Distributors 
2019” จำ�กันิตยี่ส�ริ International Finance (IFM 
Awards) ปิริะเทศอั็งกัฤษั แลิะริ�งวัลิ Asia Corporate 
Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES 
Awards 2019) จำ�กั MORS Group เพีื�อ็ยี่กัยี่อ่็งคว�มสำ�เร็ิจำ
ขอ็งอ็งค์กัริทวีปิเอ็เชียี่ ที�เป็ินแบบอ็ย่ี่�งในกั�ริเติบโตอ็ย่ี่�ง
มั�นคงแลิะยี่ั�งยืี่น ซ่�งบริษัิัทฯ เปิน็บริษัิัทพีลัิงง�นคริบวงจำริ 
เพียีี่งริ�ยี่เดีัยี่วจำ�กัปิริะเทศไทยี่ที�ได้ัริบัมอ็บริ�งวัลิในส�ข�
นี� ทำ�ให้บริิษััทฯ เป็ินที�ร่ิ้จัำกัในภ่มิภ�คเอ็เชียี่แลิะในริะดัับ
ส�กัลิม�กัยี่ิ�งข่�น

• บริิษััทฯ ได้ัผู้่�นกั�ริริับริอ็งม�ตริฐ�นอุ็ตส�หกัริริมสีเขียี่ว 
ริะดัับ 3 จำ�กักัริะทริวงอุ็ตส�หกัริริม ในเริื�อ็งกั�ริบริิห�ริ
จัำดักั�ริสิ�งแวดัล้ิอ็มอ็ยี่�่งเป็ินริะบบ เปิน็กั�ริเนน้คว�มมุง่มั�น 
เปิ็นอ็ยี่่�งดีั เนื�อ็งจำ�กับริิษััทฯ มีคว�มมุ่งมั�นที�จำะดัำ�เนิน
ธุิริกิัจำภ�ยี่ใต้หลัิกั�ริกัำ�กัับด่ัแลิกิัจำกั�ริที�ดีั แลิะดัำ�เนนิธุิริกิัจำ 
อ็ยี่่�งมีคุณธิริริมควบค่่กัับกั�ริมีส่วนริับผิู้ดัชอ็บต่อ็สังคม 
ชุมชน แลิะ สิ�งแวดัล้ิอ็ม แลิะ ผู้่เ้กีั�ยี่วขอ้็งกัับบริษัิัทฯ อ็ยี่�่ง
จำริงิจัำง

	พฒัน�ก�ริที�สำำ�คััญ่ในปี	2563

• ด้ัวยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริิษััท คริั�งที� 3 /2563  
วันที� 25 มนี�คม 2563 ได้ัมมีติอ็นมุติัใหบ้ริษัิัท ดัับบลิิวพี ี 
โซล่ิซั�นส์ จำำ�กััดั ซ่�งเปิ็นบริิษััทยี่่อ็ยี่ขอ็งบริิษััทเข้�ลิงทุน
ริว่มกัับบริษัิัท วันเดัอ็ริฟ์ิ่�ดั อิ็นเตอ็ริเ์นชั�นแนลิ จำำ�กััดั ก่ัอ็ตั�ง
บริษัิัท วันเดัอ็ริฟ์ิ่�ดั โฮลิดิั�ง จำำ�กััดั เพีื�อ็ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำด้ั�น
อ็�ห�ริ คิดัเปิน็สดััสว่นริอ้็ยี่ลิะ 50 ขอ็งทุนจำดัทะเบยีี่นขอ็ง 
บริษัิัท วันเดัอ็ริฟ์ิ่�ดั โฮลิดิั�ง จำำ�กััดั

• บริษัิัทฯ ได้ัริบัริ�งวัลิริะดัับโลิกั “Best Renewable Energy 
(LPG) Efficient Provider ” จำ�กั Global Banking and 
Finance Awards แลิะ ริ�งวัลิ “Most Innovative CSR 
Initiative” จำ�กั International Finance Awards (IFM 
Awards) ต่อ็เนื�อ็งเป็ินปีิที� 2 เพืี�อ็ยี่กัยี่่อ็งคว�มสำ�เร็ิจำขอ็ง
อ็งค์กัริ ที�เปิน็แบบอ็ยี่�่งในกั�ริเติบโตอ็ยี่�่งมั�นคงแลิะยี่ั�งยี่นื 
แลิะยี่กัยี่่อ็งคว�มมุ่งมั�นที�จำะดัำ�เนินธุิริกิัจำภ�ยี่ใต้หลัิกักั�ริ 
กัำ�กัับดั่แลิกิัจำกั�ริที�ดีั แลิะ ดัำ�เนินธุิริกิัจำอ็ยี่่�งมีคุณธิริริม
ควบค่่กัับกั�ริมีส่วนรัิบผู้ิดัชอ็บต่อ็สังคม ชุมชน แลิะ 
สิ�งแวดัล้ิอ็ม 

• บริษัิัทฯ ได้ัริบัเข�้ริว่มกิัจำกัริริมกั�ริริณริงค์ลิดัสถิติอุ็บติัเหตุ
จำ�กักั�ริทำ�ง�นใหเ้ปิน็ศน่ยี่ ์(Zero Accident Campaign) 
ที�ส่งเสริิมให้สถ�นปิริะกัอ็บกิัจำกั�ริมีคว�มมุ่งมั�นในกั�ริ
ปิ�อ็งกัันกั�ริเกิัดัอุ็บัติเหตุจำ�กักั�ริทำ�ง�น บนพืี�นฐ�น
แนวคิดัที�ว่�อุ็บัติเหตุที�มีส�เหตุเกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับกั�ริทำ�ง�น
ส�ม�ริถปิ�อ็งกัันได้ั โดัยี่กั�ริลิดัสถิติกั�ริปิริะสบอั็นตริ�ยี่
ในสถ�นปิริะกัอ็บกิัจำกั�ริให้เปิ็นศ่นย์ี่ ผู้่�นกั�ริว�งแผู้น
แลิะบริิห�ริจัำดักั�ริคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ อ็�ชีวอ็น�มัยี่ แลิะ
สภ�พีแวดัล้ิอ็มในกั�ริทำ�ง�นอ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง ยี่ังผู้ลิให้เกิัดั
วัฒนธิริริมคว�มปิลิอ็ดัภัยี่เพีื� อ็แริงง�นปิลิอ็ดัภัยี่แลิะ
สขุภ�พีอ็น�มยัี่ดีั
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ภาพรวมธุุรกิิจ

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) (“บริิษััท”) เป็ิน
บริิษััทซ่�งเกิัดัข่�นจำ�กักั�ริควบริวมบริษัิัทต�มพีริะริ�ชบัญญติับริษัิัท
มห�ชนจำำ�กััดั พี.ศ. 2535 แลิะที�แก้ัไขเพิี�มเติม ริะหว่�งบริษัิัท เวิลิด์ั
แก๊ัส (ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั กัับ บริษัิัท ปิคินิค คอ็ร์ิปิอ็เริชั�น จำำ�กััดั 
(มห�ชน) ซ่�งจำดัทะเบียี่นควบริวมบริิษััทแลิะจำดัทะเบียี่นจัำดัตั�ง
บริษัิัท ข่�นเมื�อ็วันที� 24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557 แลิะได้ัริบัม�ซ่�งทริพัียี่ส์นิ 
หนี� สิทธิิ หน้�ที� แลิะคว�มริับผู้ิดัชอ็บทั�งหมดัขอ็งทั�งสอ็งบริิษััท 
ดัังกัล่ิ�วต�มผู้ลิขอ็งกัฎหม�ยี่ ปิัจำจุำบันบริิษััทมีทุนจำดัทะเบียี่น
จำำ�นวน 518,500,000 บ�ทโดัยี่แบ่งเปิ็นหุ้นส�มัญจำำ�นวน 
518,500,000 หุน้ แลิะ มทีนุชำ�ริะแล้ิวเปิน็จำำ�นวน 518,500,000 
บ�ท

บริษัิัท เปิน็ผู้่ค้้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว (LPG) ที�ได้ัริบัใบอ็นญุ�ตต�ม
ม�ตริ� 7 ขอ็งพีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543  

แลิะที�มีกั�ริแก้ัไขเพิี�มเติม (“ผู้่้ค้�ม�ตริ� 7”) ซ่�งธุิริกิัจำหลัิกัขอ็ง
บริิษััท คือ็กั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว (LPG) ภ�ยี่ใต้ 
เคริื� อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” มีเปิ��หม�ยี่ในกั�ริเปิ็นผู้่้นำ� 
ด้ั�นพีลัิงง�นคริบวงจำริโดัยี่มุง่เนน้กั�ริพีฒัน�ด้ั�นกั�ริบริกิั�ริ ผู้�่น
คว�มร่ิ้แลิะปิริะสบกั�ริณ์อั็นยี่�วน�น เพีื�อ็ยี่กัริะดัับปิริะสิทธิิภ�พี
กั�ริให้บริกิั�ริอ็ย่ี่�งต่อ็เนื�อ็ง โดัยี่มุง่เน้นศักัยี่ภ�พีในกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำ
ตั�งแต่ต้นนำ� (Upstream) จำนถ่งปิลิ�ยี่นำ� (Downstream) แลิะกั�ริ
ขยี่�ยี่ศกััยี่ภ�พีในกั�ริกัริะจำ�ยี่จุำดักัริะจำ�ยี่สนิค้�ใหค้ริอ็บคลิมุ เพีื�อ็
ให้ส�ม�ริถกัริะจำ�ยี่สินค้�คริอ็บคลุิมได้ัทุกัภ�คธุิริกิัจำ โดัยี่บริิษััทฯ 
มีคลัิงก๊ั�ซตั�งอ็ย่ี่่ในพืี�นที�ที�เปิ็นศ่นย์ี่กัลิ�งขอ็งแต่ลิะภ่มิภ�ค ซ่�ง
ส�ม�ริถริอ็งรัิบกั�ริสำ�ริอ็งก๊ั�ซ LPG ได้ัอ็ยี่่�งทั�วถ่ง แลิะส�ม�ริถ
ริอ็งริับคว�มต้อ็งกั�ริได้ัทุกัภ�คธุิริกิัจำ อั็นได้ัแก่ั สถ�นีบริิกั�ริก๊ั�ซ 
LPG, โริงบริริจุำก๊ั�ซ, ริ้�นค้�ก๊ั�ซ, กัลิุ่มพี�ณิชยี่กัริริมแลิะกัลิุ่ม
อุ็ตส�หกัริริม

นโยบุ�ยและภู�พีรวมูกั�รประกัอบุธุุรกิัจำ
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ภาพรวมธุุรกิิจ

ล่กัษัณะกั�รประกัอบุธุุรกิัจำ

1. ภู�พีรวมูข้องกั�รประกัอบุธุุรกิัจำ
จำำ�หน่�ยก๊ั�ซปิโตั้รเล่ยมูเหลว
บริิษััทปิริะกัอ็บธุิริกิัจำกั�ริค้�ก๊ั�ซ LPG ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� 
“เวิลิด์ัแก๊ัส” ซ่�งได้ัริบัใบอ็นุญ�ตให้เป็ินผู้่้ค้�นำ�มันต�มม�ตริ� 7 แห่ง
พีริะริ�ชบญัญติักั�ริค้�นำ�มนัเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�มกีั�ริแก้ัไข
เพีิ�มเติม สำ�หรัิบปิี 2562 บริิษััทมีส่วนแบ่งกั�ริตลิ�ดัต�มปิริิม�ณ
กั�ริจำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ LPG (ไม่ริวมปิิโตริเคมี) อ็ย่ี่่ที�ริ้อ็ยี่ลิะ 18.19  
(ปิ ี2562 : ร้ิอ็ยี่ลิะ 17.67) 

2. ล่กัษัณะข้องผู้ลิตั้ภู่ณฑ์์
ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััท คือ็ ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว (Liquified 
Petroleum Gas : LPG ) ส�ม�ริถแบ่งขน�ดัในกั�ริจำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ 
อ็อ็กัเปิน็ 2 ขน�ดัคือ็

1.	 ก�ริจำ�หน่�ย่ในแบบ	 ถัังบริริจุก๊�ซขน�ด์ใหญ่่	 (Bulk)  
หม�ยี่ถ่ง กั�ริบริริจุำก๊ั�ซ LPG ใสใ่นถังบริริจุำขน�ดัใหญซ่่�งตั�งอ็ย่ี่่
บนริถบริริทกุัก๊ั�ซ (เปิน็ริถเฉพี�ะที�ใช้บริริทกุัก๊ั�ซเท่�นั�น) โดัยี่
จำะบริริจุำในคริั�งลิะปิริิม�ณม�กั แลิะจำ�กันั�นจำะถ่�ยี่ก๊ั�ซ LPG  
ดัังกัล่ิ�ว ลิงใส่ถังบริริจุำขน�ดัใหญ่ (Bulk) ที�ตั�งอ็ย่ี่่ในบริิเวณ
ขอ็งลิก่ัค้� อั็นได้ัแก่ั สถ�นีบริกิั�ริก๊ั�ซ LPG ,โริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG 
แลิะโริงง�นอุ็ตส�หกัริริมขน�ดัใหญ่ที�มีคว�มจำำ�เปิ็นต้อ็งใช้
ก๊ั�ซ LPG ในปิริมิ�ณม�กั

2.	 ก�ริจำ�หน่�ย่แบบ	ถัังบริริจุก๊�ซขน�ด์ย่อ่ม	(	Cylinder	) หม�ยี่ถ่ง  
กั�ริบริริจุำก๊ั�ซ LPG ใส่ในถังบริริจุำขน�ดัย่ี่อ็ม โดัยี่ในปัิจำจุำบนั ถัง
บริริจุำก๊ั�ซขน�ดัยี่อ่็มขอ็งบริษัิัท มปีิริมิ�ตริบริริจุำทั�งสิ�น 4 ขน�ดั 
คือ็ ขน�ดั 4 กิัโลิกัริัม, 13.5 กิัโลิกัริัม, 15 กิัโลิกัริัม แลิะ 48 
กิัโลิกัรัิม จ่ำงทำ�ให้บริิษััท ส�ม�ริถตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริใช้
ง�นขอ็งกัลิุ่มลิก่ัค้�แต่ลิะกัลิุ่มได้ัอ็ยี่�่งเหม�ะสม 
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ทั�งนี�บริษัิัท มกีั�ริดัำ�เนนิกั�ริสง่มอ็บ กั�ริจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซบริริจุำถัง
ขน�ดัยี่อ่็มนี�อ็อ็กัเป็ิน 2 ลัิกัษัณะคือ็

•	 โริงบริริจุก๊�ซที�บริิษััทเป็นผู้่�ด์ำ�เนินก�ริเอง หม�ยี่ถ่ง 
บริิษััทจำะนำ�ก๊ั�ซ LPG บริริจุำลิงถังบริริจุำก๊ั�ซภ�ยี่ในโริง
บริริจุำก๊ั�ซซ่�งบริิษััทเปิ็นผู้่้ดัำ�เนินกั�ริเอ็ง ซ่�งปิัจำจุำบันมี
ทั�งหมดั 8 แห่ง แลิะจัำดัส่งให้กัลิุ่มลิ่กัค้�ต�มพีื�นที�แลิะ
คำ�สั�งซื�อ็

•	 โริงบริริจุก๊�ซที�บริิษััทไม่ได์� เป็นผู้่�ด์ำ�เนินก�ริเอง  
หม�ยี่ถ่ง กั�ริจัำดัจำำ�หน่�ยี่โดัยี่ค่่ค้�ขอ็งท�งบริิษััท อี็กั
ปิริะม�ณ 148 แห่งทั�วปิริะเทศ ส่วนใหญ่จำะตั�งอ็ย่ี่่พืี�นที� 
ภ�คตะวันตกั ภ�คตะวันอ็อ็กั แลิะภ�คกัลิ�ง โดัยี่ 
โริงบริริจุำดัังกัล่ิ�วจำะต้อ็งเป็ินผู้่ที้�ได้ัริบัก๊ั�ซ LPG จำ�กัท�ง
บริิษััทภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” แลิะเปิ็น 
ผู้่้มีใบอ็นุญ�ตมอ็บหม�ยี่ให้ดัำ�เนินกั�ริบริริจุำก๊ั�ซแทน
ท�งบริษัิัท เท่�นั�น 

โดัยี่กั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำโริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG นั�น โริงบริริจุำก๊ั�ซจำะต้อ็งได้ั
ริบัใบอ็นญุ�ตค้�ต่�ง (หนงัสอื็อ็นญุ�ตใหเ้ปิน็ตัวแทนค้�ต่�ง จำำ�หน�่ยี่ 
ก๊ั�ซปิโิตเลีิยี่มเหลิว) จำ�กัผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 ก่ัอ็น จ่ำงจำะส�ม�ริถอั็ดับริริจุำ
ก๊ั�ซ LPG ภ�ยี่ใต้เครืิ�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�ขอ็งผู้่้อ็อ็กัใบค้�ต่�งได้ัต�ม
กัฎหม�ยี่ แลิะห�กัต้อ็งกั�ริที�จำะริบับริริจุำก๊ั�ซ LPG ใหกั้ับตริ�สนิค้�อื็�น  
โริงบริริจุำนั�นก็ัจำะต้อ็งได้ัริบัคว�มยิี่นยี่อ็มจำ�กัผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 เดิัมก่ัอ็น 
จ่ำงจำะส�ม�ริถอั็ดับริริจุำกัับตริ�สินค้�ใหม่ได้ั อี็กัทั�งกั�ริปิริะกัอ็บ
กิัจำกั�ริโริงบริริจุำจำะต้อ็งมีใบอ็นุญ�ตก่ัอ็สร้ิ�งอ็�ค�ริจำ�กักัริมธุิริกิัจำ
พีลัิงง�น โดัยี่ต้อ็งตั�งอ็ย่ี่่ในเขตอุ็ตส�หกัริริมที�ท�งหน่วยี่ง�นริัฐ
อ็นญุ�ต 

บริษัิัทฯ มปีิริมิ�ณแลิะสดััสว่นถังบริริจุำก๊ั�ซ แยี่กัต�มปิริมิ�ตริ ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2563 ดัังนี�

ปริมิ�ตั้ริถััง 4	กิโลักริมั 13.5	กิโลักริมั 15	กิโลักริมั 48	กิโลักริมั ริว็ม

จำำ�นวน (ใบ) 2,095,672 580,716 3,398,362 360,958 6,434,342

สดััสว่น (%) 32.6% 9.0% 52.8% 5.6% 100.00%

กั�รข้นส่ำงก๊ั�ซปโิตั้รเล่ยมูเหลว
บริษัิัทฯ ริบัก๊ั�ซ LPG จำ�กัท�งผู้่ผู้้ลิิตโดัยี่ผู้�่นกั�ริขนสง่ 2 ชอ่็งท�งคือ็ ท�งเริอื็ แลิะท�งริถ 

•	 ก�ริขนสำ่งท�งเริอ่ บริิษััทจำะนำ�ก๊ั�ซที�ได้ัริับม�จำ�กัท�งผู้่้ผู้ลิิต ม�บริริทุกัลิงใส่เรืิอ็บริริทุกัก๊ั�ซ แลิะเดิันเรืิอ็ม�ที�ท่�เรืิอ็ซ่�งมีคลัิงก๊ั�ซ
ขอ็งท�งบริิษััทตั�งอ็ย่ี่่ จำ�กันั�นจ่ำงขนถ่�ยี่ก๊ั�ซผู้่�นท่อ็ขนส่งเพืี�อ็นำ�ก๊ั�ซไปิเก็ับที�คลัิงเก็ับก๊ั�ซขอ็งบริิษััท เพืี�อ็เตรีิยี่มนำ�ก๊ั�ซอ็อ็กัจัำดั
จำำ�หน�่ยี่ต่อ็ไปิ 

•	 ก�ริขนสำง่ท�งริถั บริษัิัทจำะนำ�ริถบริริทุกัก๊ั�ซไปิรัิบก๊ั�ซจำ�กัผู้่้ผู้ลิิต แลิะสง่ไปิยัี่งลิก่ัค้� โดัยี่ไมต้่อ็งนำ�ก๊ั�ซกัลัิบม�เก็ับไว้ที�คลัิงเก็ับก๊ั�ซ
ก่ัอ็นเหมอื็นกัับท�งเรืิอ็ 
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ปิจัำจุำบนับริษัิัทฯ มีคลัิงเก็ับก๊ั�ซ LPG ทั�งหมดั 5 แหง่ได้ัแก่ั

ลัำ�ดั์บ คัลัังก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็
ขน�ด์คัว็�มจุ	

(ตัั้น)
อัตั้ริ�ก�ริจ่�ย่สำง่สำดุ์	

(ตัั้นต่ั้อวั็น)
จำ�นว็นหวั็จ่�ย่	
(หวั็จ่�ย่)

1. คลัิงก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวบ�งปิะกัง อ็ำ�เภอ็บ�งปิะกัง 
จัำงหวัดัฉะเชงิเทริ�
เฟิส 1,2
เฟิส 3

4,315
 8,700 

7,800 18

2. คลัิงก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวบ�้นแฮดั อ็ำ�เภอ็บ�้นแฮดั จัำงหวัดัขอ็นแก่ัน 1,980 2,300 6

3. คลัิงก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวบ�งจำะเกัร็ิง อ็ำ�เภอ็เมือ็งสมทุริสงคริ�ม 
จัำงหวัดัสมทุริสงคริ�ม

1,800 5,000 13

4. คลัิงก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวห�้งฉตัริ อ็ำ�เภอ็ห้�งฉตัริ จัำงหวัดัลิำ�ปิ�ง 186 1,200 3

5. คลัิงก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวพีจิิำตริ จัำงหวัดัพีจิิำตริ 1,360 1,200 3

ริว็ม 18,341 17,500 43

ทั�งนี�กั�ริขนสง่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวท�งบกัขอ็งบริษัิัทสว่นใหญด่ัำ�เนนิกั�ริโดัยี่ EAGLE แลิะ PREMIER ซ่�งเปิน็บริษัิัทยี่อ่็ยี่ขอ็งบริษัิัทแลิะ
เปิ็นผู้่้ขนส่งก๊ั�ซ LPG ต�มม�ตริ� 12 ขอ็งพีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�มีกั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติม โดัยี่บริิษััทมี
จำำ�นวนริถขนสง่ก๊ั�ซ LPG ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2563 ดัังนี�

ริถับริริทกุหวั็ลั�ก
15	ตัั้น

35 ค่ัน

ริถับริริทกุห�งลั�ก
15	ตัั้น

36 ค่ัน

ริถับริริทกุ	10	ลั�อ
8	ตัั้น

73 ค่ัน

ร่ิปภ�พสำรุิปขั�นตั้อนก�รินำ�ก๊�ซ	LPG	ในปริะเทศม�บริริจุเพ่�อจำ�หน่�ย่ของบริษัิัท	เป็นดั์งนี�

โรงงานอุตสาหกรรม

คลังเก็บก๊าซ LPG

สถานีบริการก๊าซ

รถบรรทุกก๊าซ LPG

ลูกค้าพาณิชย์

ผู้บริโภค (ครัวเรือน)

โรงงานบรรจุก๊าซ LPG

ร้านค้า ก๊าซ LPG

โรงแยกก๊าซ / โรงกลั่น / โรงปิโตรเลียม
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3. กัลยุทั่ธ์ุทั่�งกั�รตั้ล�ดั 
และกัลุ่มูลูกัค้ั�
ปิัจำจุำบันผู้่้ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซ LPG ในปิริะเทศไทยี่ส่วนใหญ่
จำะใช้วัตถุดิับภ�ยี่ในปิริะเทศซ่�งมีคุณภ�พีอ็ย่ี่่ในริะดัับเดีัยี่วกััน  
ถังบริริจุำก๊ั�ซที�ใช้บริริจุำก๊ั�ซได้ัริับกั�ริผู้ลิิตม�จำ�กัโริงง�นซ่�งมีอ็ย่่ี่
เพียีี่งไมกี่ั�แหง่ในปิริะเทศไทยี่ จ่ำงส�ม�ริถสรุิปิได้ัว่� ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็ง 
ผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 ทุกัริ�ยี่แทบไม่มีคว�มแตกัต่�งกัันม�กันักั อ็ยี่่�งไริ
ก็ัต�มอุ็ตส�หกัริริมนี�มุ่งเน้นไปิยี่ังกั�ริแข่งขันท�งด้ั�นกัลิยุี่ทธิ์
ท�งกั�ริตลิ�ดัแลิะกั�ริบริกิั�ริริวมถ่งคว�มน�่เชื�อ็ถือ็ในตัวผู้่ค้้� 

นโยี่บ�ยี่กั�ริตลิ�ดัในภ�พีริวมขอ็งบริิษััท ได้ัแก่ั กั�ริมุ่งเน้นด้ั�น
กั�ริพีฒัน�ด้ั�นกั�ริบริกิั�ริเพีื�อ็ยี่กัริะดัับปิริะสทิธิภิ�พีกั�ริใหบ้ริกิั�ริ
อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง คริบวงจำริตั�งแต่ต้นนำ�จำนถ่งปิลิ�ยี่นำ�บนพีื�นฐ�นขอ็ง
คณุภ�พีคว�มปิลิอ็ดัภัยี่สง่สดุัภ�ยี่ใต้กัฎหม�ยี่กัฎริะเบยีี่บม�ตริฐ�น
แลิะขอ้็บงัคับอ็ยี่�่งเคริง่คริดัั

โดัยี่บริิษััทฯ เน้นกั�ริมุง่เน้นกัริะจำ�ยี่สินค้�ไปิยัี่งกัลิุ่มลิก่ัค้�โริงบริริจุำ
ซ่�งเปิน็โริงบริริจุำส�ข�แลิะโริงบริริจุำตัวแทนขอ็งบริษัิัทฯควบค่ไ่ปิกัับ
กั�ริขยี่�ยี่ตลิ�ดัในสว่นขอ็งลิก่ัค้�พี�ณชิยี่ ์ริ�้นค้� สถ�นบีริกิั�ริแลิะ
โริงง�นอุ็ตส�หกัริริมที�มีคว�มต้อ็งกั�ริใช้ LPG ในปิริิม�ณส่ง โดัยี่
มีจุำดัมุ่งหม�ยี่เพีื�อ็จำะสริ้�งโคริงข่�ยี่ลิ่กัค้�ขอ็งบริิษััทฯ ให้มีคว�ม
มั�นคงซ่�งจำะสง่ผู้ลิใหบ้ริิษััทฯส�ม�ริถเพีิ�มยี่อ็ดัข�ยี่ได้ัอ็ยี่�่งยี่ั�งยี่นืใน
ริะยี่ะยี่�ว โดัยี่ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดักัลิยุี่ทธ์ิด้ั�นกั�ริตลิ�ดัแลิะบริกิั�ริสำ�หรัิบ
กัลิุ่มลิก่ัค้�แต่ลิะปิริะเภทขอ็งบริษัิัทฯ มดัีังนี�

• โรงบุรรจุำก๊ั�ซ

เนื�อ็งด้ัวยี่ถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG ขอ็งบริษัิัทฯภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� 
“เวิลิด์ัแก๊ัส” เปิน็ที�ร่ิจั้ำกัแลิะเปิน็ที�นยิี่มขอ็งผู้่บ้ริโิภค อี็กัทั�งท�งบริษัิัทฯ  
ได้ัมถัีงบริริจุำก๊ั�ซ LPG ขน�ดัต่�งๆไว้ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริต�ม
คว�มเหม�ะสมขอ็งผู้่้ใช้จ่ำงทำ�ให้มีผู้่้สนใจำเข้�ม�ลิงทุนเพืี�อ็เปิ็น
ตัวแทนอั็ดับริริจุำก๊ั�ซ LPG ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส”  
อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง สง่ผู้ลิให้เกิัดักั�ริกัริะจำ�ยี่ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ ซ่�ง
ขยี่�ยี่ตัวไปิส่่ผู้่บ้ริโิภคอ็ย่ี่�งกัว้�งขว�งแลิะต่อ็เนื�อ็ง โดัยี่ท�งบริิษััทฯ  
ใหบ้ริกิั�ริชว่ยี่เหลืิอ็ทั�งท�งด้ั�นเทคนิค ด้ั�นกั�ริพิีจำ�ริณ�คว�มเป็ิน
ไปิได้ัท�งธุิริกิัจำในกั�ริก่ัอ็สริ้�ง โริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG ด้ั�นกั�ริตริวจำ
สอ็บคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ต�มกัฎหม�ยี่ริวมไปิจำนถ่งกั�ริช่วยี่เหลืิอ็ห�
ริ�้นค้�ก๊ั�ซ LPG จัำดัอ็บริมพีนกััง�นบริริจุำก๊ั�ซ LPG อ็ยี่�่งสมำ�เสมอ็
เพีื�อ็ให้พีนักัง�นบริริจุำก๊ั�ซ LPG แลิะผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริเกิัดัคว�มร่ิ้
คว�มเข้�ใจำในกั�ริใช้ก๊ั�ซ LPG แลิะวิธิีกั�ริใช้ก๊ั�ซ LPG อ็ยี่่�งถ่กั
ต้อ็งแลิะปิลิอ็ดัภัยี่

• สำถึ�น่บุริกั�รก๊ั�ซ

ด้ัวยี่ปิริิม�ณคว�มต้อ็งกั�ริก๊ั�ซ LPG ขอ็งลิ่กัค้�ปิริะเภทสถ�นี
บริิกั�ริก๊ั�ซ LPG เปิ็นกัลิุ่มลิ่กัค้�ที�มีกั�ริเติบโตที�ลิดัลิง แข่งขัน
ค่อ็นข�้งสง่ ท�งบริษัิัทฯจ่ำงจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซ LPG ในริ�ค�เหม�ะสมให้
ลิก่ัค้�ส�ม�ริถมีผู้ลิกัำ�ไริแลิะดัำ�เนินธุิริกิัจำได้ั ดัังนั�น เพีื�อ็บริษัิัทฯ จำะ

ส�ม�ริถจ่ำงใจำให้ลิ่กัค้�กัลิุ่มนี�ไว้ว�งใจำใช้บริิกั�ริกัับบริิษััทฯ เปิ็นตัว
เลืิอ็กัอั็นดัับแริกั ท�งบริษัิัทฯจ่ำงใหค้ว�มสำ�คัญด้ั�นกั�ริบริกิั�ริ ทั�ง
ด้ั�นกั�ริจัำดัสง่ที�ตริงเวลิ� แลิะคว�มถ่กัต้อ็งขอ็งปิริิม�ณที�จัำดัสง่ใน
แต่ลิะคริั�ง ริวมถ่งกั�ริบริกิั�ริที�สภุ�พีจำ�กัเจ้ำ�หน�้ที�ทกุัคนในอ็งค์กัริ

• โรงง�นอุตั้สำ�หกัรรมู

สำ�หริบักัลิุม่ลิก่ัค้�โริงง�นอุ็ตส�หกัริริม บริิษััทฯ ได้ัริบัคว�มไว้ว�งใจำ
จำ�กัล่ิกัค้�ชั�นนำ�ในกัลุ่ิมอุ็ตส�หกัริริม เนื�อ็งจำ�กัก๊ั�ซ LPG เปิ็นที�
นยิี่มใชใ้นกัริะบวนกั�ริผู้ลิิตในอุ็ตส�หกัริริมต่�งๆ บริษัิัทฯ พีร้ิอ็มให้
บริิกั�ริอ็ยี่�่งคริบวงจำริ คลิอ็บคลิมุในทกุักัริะบวนกั�ริทำ�ง�นตั�งแต่
กั�ริอ็อ็กัแบบติดัตั�ง ไปิจำนถ่งกั�ริบริกิั�ริหลัิงกั�ริข�ยี่ ริวมถ่งบริิษััทฯ
จำะมีกั�ริลิงทุนในอุ็ปิกัริณ์แลิะกั�ริติดัตั�งริะบบกั�ริจ่ำ�ยี่ก๊ั�ซ LPG 
ให้กัับลิ่กัค้�ที�มีปิริิม�ณกั�ริใช้ในปิริิม�ณม�กั โดัยี่มีกั�ริทำ�สัญญ�
ซื�อ็ข�ยี่ก๊ั�ซ LPG ริะยี่ะยี่�วกัับบริิษััทฯ มีม�ตริฐ�นในกั�ริจัำดัห�
ผู้ลิิตภัณฑ์์แลิะบริกิั�ริที�ส�ม�ริถตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริขอ็งลิก่ัค้�
แลิะจัำดัใหม้กีั�ริขนสง่ที�ตริงเวลิ� โดัยี่บริษัิัทฯ จำะเนน้คว�มปิลิอ็ดัภัยี่
ขอ็งลิ่กัค้�แลิะบริิกั�ริหลัิงกั�ริข�ยี่ที�มีปิริะสิทธิิภ�พี ตลิอ็ดัจำนเน้น
กั�ริสริ�้งคว�มสมัพีนัธิอั์็นดีักัับค่่ค้�ขอ็งบริษัิัทฯ

• ลูกัค้ั�พี�ณิชย์

เนื�อ็งด้ัวยี่ในปัิจำจุำบันบริิษััทฯ มีกั�ริข�ยี่ผู้ลิิตภัณฑ์์ให้กัับลิ่กัค้�
พี�ณิชยี่์ริ�ยี่ใหญ่หลิ�ยี่ริ�ยี่ แลิะบริิษััทฯ มีคว�มสัมพีันธิ์อั็นดีักัับ
กัลิุ่มลิก่ัค้�พี�ณชิย์ี่ขน�ดัใหญอื่็�นๆ อี็กัหลิ�ยี่กัลิุ่ม ปิริะกัอ็บกัับกัลิุ่ม 
ลิ่กัค้�พี�ณิชย์ี่โดัยี่ส่วนใหญ่เป็ินลิ่กัค้�ที�มีคว�มต้อ็งกั�ริใช้ LPG 
ในปิริิม�ณส่งดัังนั�นบริิษััทฯ จ่ำงเล็ิงเห็นโอ็กั�สแลิะมีนโยี่บ�ยี่ที�จำะ
ขยี่�ยี่ฐ�นลิก่ัค้�ในกัลิุ่มดัังกัล่ิ�ว โดัยี่เฉพี�ะกัลิุ่มลิก่ัค้�ที�มเีคริอื็ข�่ยี่
ศน่ยี่ก์ั�ริค้� ริ�้นอ็�ห�ริโริงแริม แลิะ/หริอื็โริงพียี่�บ�ลิ แลิะมคีว�ม
สัมพัีนธ์ิที�ดีักัับบริิษััทฯ แลิะยัี่งมิได้ัใช้ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่
บริษัิัทฯ มนีโยี่บ�ยี่ที�จำะจ่ำงใจำใหล้ิก่ัค้�พี�ณชิยี่ก์ัลิุ่มดัังกัล่ิ�วไว้ว�งใจำ
แลิะเปิลีิ�ยี่นม�ใชบ้ริกิั�ริกัับบริษัิัทฯ ด้ัวยี่กั�ริใหบ้ริกิั�ริที�มมี�ตริฐ�น
ส่ง ซ่�งได้ัแก่ักั�ริจัำดัส่งสินค้�ตริงเวลิ�แลิะมีคว�มถ่กัต้อ็งในด้ั�น
ปิริมิ�ณ ริวมถ่งกั�ริบริกิั�ริที�สภุ�พีจำ�กัเจ้ำ�หน�้ที�ทกุัคนในอ็งค์กัริ

• ร้�นค้ั�ก๊ั�ซ

นอ็กัจำ�กับริิษััทฯ จำะให้คว�มสำ�คัญในม�ตริฐ�นขอ็งถังบริริจุำ 
ก๊ั�ซ LPG แต่ลิะใบที�จำะต้อ็งได้ัริับกั�ริรัิบริอ็งต�มม�ตริฐ�นที�กัริม
ธุิริกิัจำพีลัิงง�นกัำ�หนดัริวมถ่งม�ตริฐ�นในกั�ริซ่อ็มบำ�รุิงถังบริริจุำ
ก๊ั�ซ LPG ที�บริษัิัทฯ พียี่�ยี่�มพีฒัน�แลิะปิรัิบปิรุิงใหเ้กิัดัคณุภ�พีที�สง่
ข่�นเริื�อ็ยี่ๆ เพีื�อ็สริ�้งคว�มพีง่พีอ็ใจำแก่ัผู้่บ้ริโิภคส่งสุดัแล้ิวนั�น อี็กัหน่�ง
สิ�งที�ท�งบริษัิัทฯ ให้คว�มสำ�คัญอ็ยี่�่งเท่�เทียี่มกััน คือ็กั�ริสร้ิ�งคว�ม
สัมพีันธิ์ที�ดีักัับริ้�นค้�ก๊ั�ซภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส”  
โดัยี่บริิษััทฯ ให้คว�มช่วยี่เหลืิอ็ในกั�ริให้ข้อ็ม่ลิที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับ
ข่�วส�ริแลิะข้อ็กัฎหม�ยี่ต่�งๆ ริวมถ่งให้คำ�ปิริ่กัษั�เกีั�ยี่วกัับกั�ริ
ขอ็ใบอ็นญุ�ตสะสมก๊ั�ซจำ�กัหนว่ยี่ง�นท้อ็งถิ�นที�ริ�้นค้�นั�นตั�งอ็ย่ี่่
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ล่กัษัณะข้องกัลุ่มูลูกัค้ั�และช่องทั่�งกั�ร
จำำ�หน่�ย
ธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซ LPG ขอ็งบริิษััทฯมีกั�ริจำำ�หน่�ยี่ให้กัับลิก่ัค้� ขอ็งบริษัิัท 
ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” ส�ม�ริถแบ่งอ็อ็กัเปิ็น 
กัลิุ่มใหญ่ๆ  ได้ัดัังนี�

1.	 กลัุ่มโริงบริริจุก๊�ซ	ได้ัแก่ั ผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริอุ็ตส�หกัริริมริ�ยี่ยี่อ่็ยี่ 
ที�มีหน้�ที� เปิ็นตัวแทนบริริจุำก๊ั�ซ LPG ลิงถังบริริจุำก๊ั�ซ 
(Cylinder) ที�มเีคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” เพีื�อ็กัริะจำ�ยี่
สินค้�ให้กัับริ้�นค้�ก๊ั�ซ หลัิงจำ�กันั�น ริ้�นค้�ก๊ั�ซจำะจำำ�หน่�ยี่
ใหกั้ับคริวัเริอื็น หริอื็ กัลิุ่มลิก่ัค้�พี�ณชิยี่ต่์อ็ไปิ โดัยี่บริษัิัทเปิน็
เจ้ำ�ขอ็งเคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�ดัังกัล่ิ�ว

2.	 กลัุ่มสำถั�นบีริกิ�ริก๊�ซ ได้ัแก่ั สถ�นบีริกิั�ริที�เปิดิัจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซ 
LPG ใหแ้ก่ัริถยี่นต์ปิริะเภทที�ใช้ก๊ั�ซ LPG เปิน็เชื�อ็เพีลิิง

3.	 กลัุ่มโริงง�นอุตั้สำ�หกริริม ที�ใช้ก๊ั�ซ LPG เปิ็นเชื�อ็เพีลิิง เชน่ 
กัลิุ่มผู้่ผู้้ลิิตชิ�นสว่นสขุภัณฑ์์ เซริ�มิกั แลิะอุ็ตส�หกัริริมที�ต้อ็ง
ใชพ้ีลัิงง�นคว�มร้ิอ็นในกั�ริผู้ลิิตสินค้�ที�อุ็ณหภม่คิงที�

4.	 กลัุ่มลั่กคั��พ�ณิิชื่ย่์ ได้ัแก่ั ศ่นยี่์กั�ริค้� ริ้�นอ็�ห�ริ โริงแริม  
แลิะโริงพียี่�บ�ลิที�ใช้ก๊ั�ซ LPG เป็ินเชื�อ็เพีลิิงในกั�ริปิริะกัอ็บ
อ็�ห�ริ 

5.	 กลัุ่มริ��นคั��ก๊�ซ ได้ัแก่ั ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริที�ริับถังบริริจุำก๊ั�ซ 
(Cylinder) ที�มีเคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” ที�บริริจุำก๊ั�ซ 
LPG แล้ิวจำ�กัโริงบริริจุำก๊ั�ซแลิะจำำ�หน่�ยี่ให้กัับครัิวเรืิอ็นหรืิอ็
กัลิุ่มพี�ณิชย์ี่ต่อ็ไปิ โดัยี่บริษัิัทเป็ินเจ้ำ�ขอ็งเคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�
ดัังกัล่ิ�ว

กัลิุ่มโริงบริริจุำก๊ั�ซ กัลิุ่มลิ่กัค้�พี�ณิชย์ี่ กัลิุ่มริ้�นค้�ก๊ั�ซ แลิะกัลิุ่ม
โริงง�นอุ็ตส�หกัริริมที�ใชก๊้ั�ซ LPG จำำ�นวนม�กั มกััจำะสั�งซื�อ็ก๊ั�ซ LPG  
ล่ิวงหน้�เป็ินริ�ยี่เดืัอ็น ส่วนกัลิุ่มสถ�นีบริิกั�ริแลิะกัลิุ่มโริงง�น
อุ็ตส�หกัริริมที�ใชก๊้ั�ซ LPG ในปิริมิ�ณไมม่�กันกัั มกััจำะสั�งซื�อ็ก๊ั�ซ 
LPG ล่ิวงหน�้เปิน็ริ�ยี่สปัิดั�ห ์ท�งบริษัิัทฯ จำะจัำดัสง่ก๊ั�ซ LPG ให ้
กัับลิก่ัค้�โดัยี่ใช้บริษัิัทขนสง่ทั�งที�เปิน็บริษัิัทยี่อ่็ยี่ขอ็งบริษัิัท (ซ่�งคือ็  
EAGLE แลิะ PREMIER) แลิะบริิษััทที�เปิ็นผู้่้ขนส่งภ�ยี่นอ็กัเปิ็น 
ผู้่ใ้หบ้ริกิั�ริ

ตั้�ริ�งแสำด์งสำดั์สำว่็นปริมิ�ณิข�ย่ก๊�ซ	LPG	
แย่กตั้�มปริะเภทลัก่คั��ปริะจำ�ปี	2563

รวม 
724,825 

ตััน

48.67%
โริงบริริจุำก๊ั�ซ 
352,801 ตัน

14.94%
Supply Sales 
แลิะอื็�นๆ 
108,323 ตัน

18.50%
สถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซ 
134,057 ตัน

9.35%
โริงง�นอุ็ตส�หกัริริม 
67,723 ตัน

5.05%
ลิก่ัค้�พี�ณิชยี่ ์
36,625 ตัน

3.49%
ริ�้นค้�ก๊ั�ซ 
25,296 ตัน

ตั้�ริ�งแสำด์งสำดั์สำว่็นริ�ย่ได์�จ�กก�ริจำ�หน่�ย่	
ของบริษัิัท	แย่กตั้�มปริะเภทลัก่คั��	ปริะจำ�ปี	2563

รวม 
11,789 
ล้้านบาท

18.19%
สถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซ 
2,145 ล้ิ�นบ�ท

9.76%
โริงง�นอุ็ตส�หกัริริม 
1,151 ล้ิ�นบ�ท

5.69%
ลิก่ัค้�พี�ณชิยี่ ์
670 ล้ิ�นบ�ท

3.69%
ริ�้นค้�ก๊ั�ซ 

435 ล้ิ�นบ�ท

13.72%
Supply Sales  
แลิะอื็�นๆ 
1,618 ล้ิ�นบ�ท 48.95%

โริงบริริจุำก๊ั�ซ 
5,770 ล้ิ�นบ�ท



25รายงานประจำำาป ี2563 •

4. ภู�วะอุตั้สำ�หกัรรมูก๊ั�ซ
ปโิตั้รเล่ยมูเหลว
ในอุ็ตส�หกัริริมก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวมีกั�ริแบ่งกิัจำกัริริมท�งธุิริกิัจำ
อ็อ็กัเปิน็ 3 ริะดัับ คือ็

1.	 อุตั้สำ�หกริริมขั�นตั้�น คือ็อุ็ตส�หกัริริมที�ผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริดัำ�เนนิ
กิัจำกั�ริเกีั�ยี่วกัับธุิริกิัจำกั�ริสำ�ริวจำ แลิะขุดัเจำ�ะนำ�มันแลิะ 
ก๊ั�ซธิริริมช�ติจำ�กัแหล่ิงธิริริมช�ติ เพีื�อ็นำ�ม�จัำดัเก็ับ แลิะ
ส่งมอ็บให้ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริในขั�นกัลิ�งนำ�ไปิใช้เปิ็นวัตถุดิับใน
กัริะบวนกั�ริกัลัิ�นแลิะแยี่กัปิริะเภทผู้ลิิตภัณฑ์์ให้เหม�ะสม
กัับกั�ริใช้ง�น หริือ็ส่งมอ็บให้ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริโริงไฟิฟิ��แลิะ
อุ็ตส�หกัริริมในปิริะเทศซ่�งสว่นใหญข่นสง่โดัยี่ท�งท่อ็

2.	 อุตั้สำ�หกริริมขั�นกลั�ง คือ็อุ็ตส�หกัริริมที�ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริดัำ�เนิน
กิัจำกั�ริเกีั�ยี่วกัับธุิริกิัจำในขั�นกัลิ�งจำะมีหน้�ที�แยี่กัก๊ั�ซอ็อ็กัเป็ิน
ปิริะเภทต่�งๆ ตลิอ็ดัจำนปิริบัแต่งคณุภ�พีขอ็งก๊ั�ซใหเ้หม�ะสม 
กัับคว�มต้อ็งกั�ริขอ็งลิ่กัค้� ก๊ั�ซที�ได้ัจำ�กัขั�นตอ็นนี�ม�จำ�กั
หลิ�ยี่แหล่ิงผู้ลิิตในอุ็ตส�หกัริริมพีลัิงง�น เชน่ โริงกัลัิ�นนำ�มนั 
โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ แลิะโริงง�นปิิโตริเคมี โดัยี่ผู้ลิิตภัณฑ์์
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวที�ได้ันำ�ไปิใช้เปิ็นวัตถุดิับในอุ็ตส�หกัริริม 
ปิโิตริเคมีแลิะกั�ริบริโิภคใช้เปิน็เชื�อ็เพีลิิง

3.	 อุตั้สำ�หกริริมขั�นปลั�ย่	 (ก�ริจัด์จำ�หน่�ย่) คือ็อุ็ตส�หกัริริม
ที�ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริดัำ�เนินกิัจำกั�ริเกีั�ยี่วกัับธุิริกิัจำกั�รินำ�ก๊ั�ซจำ�กั
ผู้่้ผู้ลิิตในขั�นกัลิ�งหริือ็นำ�เข้�ก๊ั�ซจำ�กัต่�งปิริะเทศ ม�จัำดัเก็ับ 
บริริจุำลิงถัง แลิะกัริะจำ�ยี่สนิค้�ไปิยี่งักัลิุ่มลิก่ัค้�ปิริะเภทต่�งๆ 

อุตั้สำ�หกัรรมูกั�รค้ั�ก๊ั�ซปโิตั้รเล่ยมูเหลว
ในประเทั่ศไทั่ย
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว (ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว –  Liquefied Petroleum 
Gas) หม�ยี่ถ่ง ก๊ั�ซโพีริเพีน หริอื็ก๊ั�ซ บวิเทน อ็ยี่�่งใดัอ็ยี่�่งหน่�ง หริอื็
สอ็งอ็ยี่�่งผู้สมกัันเปิน็สว่นใหญ ่ โดัยี่เปิน็ผู้ลิิตภัณฑ์์ปิโิตริเลีิยี่มที�ได้ั
จำ�กักัริะบวนกั�ริแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ (Gas Separating Process) 
แลิะกัริะบวนกั�ริกัลัิ�นนำ�มันดิับ (Refining Process) โดัยี่ก๊ั�ซจำะ
ถ่กัอั็ดัตัวให้อ็ย่่ี่ในสภ�พีขอ็งเหลิวภ�ยี่ใต้คว�มดัันที�ส่ง แลิะจำะ 
แปิริสภ�พีเปิ็นไอ็เมื�อ็ลิดัคว�มดัันลิงซ่�งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวส่วน
ใหญ่นำ�ไปิใช้เป็ินเชื�อ็เพีลิิงในกั�ริหุงต้ม เชื�อ็เพีลิิงในยี่�นพี�หนะ
แลิะเชื�อ็เพีลิิงสำ�หริับกั�ริผู้ลิิตในโริงง�นอุ็ตส�หกัริริมโดัยี่ทั�วไปิ
มักัเริียี่กัก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวนี�ว่� ก๊ั�ซหุงต้ม หริือ็ “แอ็ลิ พีี จีำ” 
อุ็ตส�หกัริริมกั�ริค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวในปิริะเทศเกิัดัข่�นม�
ม�กักัว่� 40 ปิี โดัยี่ที�ผู้่�นม�แหล่ิงผู้ลิิตก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวใน
ปิริะเทศม�จำ�กัแหล่ิงก๊ั�ซธิริริมช�ติในอ่็�วไทยี่แลิะได้ัจำ�กักั�ริกั
ลัิ�นนำ�มนัดิับขอ็งโริงกัลัิ�น อี็กัสว่นหน่�งม�จำ�กักั�รินำ�เข�้ม�จำ�กัต่�ง
ปิริะเทศ ด้ั�นคว�มต้อ็งกั�ริใชใ้นปิริะเทศ ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวถก่ัใช้
บริโิภคเปิน็ก๊ั�ซหงุต้มในกิัจำกัริริมภ�คคริวัเริอื็น ใชเ้ปิน็เชื�อ็เพีลิิงใน
ภ�คขนสง่ ใช้เปิน็คว�มร้ิอ็นในภ�คอุ็ตส�หกัริริม ริวมถ่งเปิน็วัตถดิุับ
ตั�งต้นสำ�หริับภ�คอุ็ตส�หกัริริมปิิโตริเคมี แลิะมีปิริิม�ณส่วนหน่�ง
จำำ�หน�่ยี่สง่อ็อ็กัต่�งปิริะเทศในแถบอ็�เซยีี่น 

สำ�หริบัปิ ี2563 กั�ริผู้ลิิต กั�รินำ�เข�้ ริวมถ่งคว�มต้อ็งกั�ริใช้บริโิภค
ในปิริะเทศแลิะกั�ริส่งอ็อ็กั มีปิริิม�ณลิดัลิงทุกัด้ั�นเมื�อ็เทียี่บกัับ
ปิี 2562 โดัยี่ปิี 2563 ด้ั�นกั�ริผู้ลิิตอ็ย่ี่่ที� 5,404 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม  
ลิดัลิงจำ�กัช่วงปิ ี2562จำำ�นวน 622 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็คิดัเปิน็ร้ิอ็ยี่ลิะ  
10.325 สว่นปิริมิ�ณกั�รินำ�เข้�อ็ย่ี่ที่� 535 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ลิดัลิงจำำ�นวน 
15 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม หริือ็คิดัเปิ็นริ้อ็ยี่ลิะ 2.75 สำ�หริับปิริิม�ณกั�ริ
จำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ในปิริะเทศอ็ย่ี่ที่� 5,740 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม 
ลิดัลิงจำำ�นวน 89 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 12.49 ขณะที�กั�ริ
สง่อ็อ็กัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวลิดัลิงม�อ็ย่ี่ที่� 233 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ลิดัลิง
จำำ�นวน 66 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ลิดัลิงในอั็ตริ�ริอ้็ยี่ลิะ 22.22
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ตั้�ริ�งแสำด์งก�ริจัด์ห�แลัะก�ริจัด์จำ�หน่�ย่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็

(หนว่ยี่ : ล้ิ�นกิัโลิกัริมั)

	ปี	2563 	ปี	2562 	ปี	2561

กั�ริผู้ลิิต 5,404 6,026 6,652

กั�รินำ�เข้� 535 550 682

กั�ริจำำ�หน�่ยี่ภ�ยี่ในปิริะเทศ 5,740 6,559 6,620

กั�ริสง่อ็อ็กั 233 299 385

ที�ม�: สำ�นกััง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-
petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1)

ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวที�ผู้ลิิตได้ัภ�ยี่ในปิริะเทศม�จำ�กักัริะบวนกั�ริผู้ลิิตหลัิกั 2 แหล่ิง คือ็ โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติแลิะโริงกัลัิ�นนำ�มันดิับ 
โดัยี่ในปิี 2563 มีสัดัส่วนกั�ริผู้ลิิตจำ�กัทั�ง 2 แหล่ิงคือ็ ริ้อ็ยี่ลิะ 60.91 แลิะ 39.09 โดัยี่ปิริะม�ณต�มลิำ�ดัับ ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัขอ็งแหล่ิงผู้ลิิต 
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวได้ัแสดังไว้ในต�ริ�งต่อ็ไปินี�

ตั้�ริ�งแสำด์งปริมิ�ณิก�ริผู้ลิัตั้ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็ภ�ย่ในปริะเทศ	จำ�แนกตั้�มแหล่ังผู้ลิัตั้

(หนว่ยี่ : ล้ิ�นกิัโลิกัริมั)

ปี	2563 ปี	2562 ปี	2561

ปริมิ�ณิ % ปริมิ�ณิ % ปริมิ�ณิ %

โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ 3,292 60.91 3,706 63.28 3,773 61.47

โริงกัลัิ�นนำ�มนัดิับ 2,112 39.09 2,150 36.72 2,365 38.53

ริว็ม 5,404 100.00 5,980 100.00 6,247 100.00

ที�ม�: สำ�นกััง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-
petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1)

กั�รใช้ประโยชน์ก๊ั�ซปโิตั้รเล่ยมูเหลว
จำ�กัต�ริ�งแสดังคว�มต้อ็งกั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวภ�ยี่ใน
ปิริะเทศ จำำ�แนกัต�มภ�คเศริษัฐกิัจำ ปิ ี2562 ปิริมิ�ณคว�มต้อ็งกั�ริ
ใชอ้็ย่ี่ที่�ริะดัับ 6,559 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั โดัยี่ปิริมิ�ณคว�มต้อ็งกั�ริหลัิกั
ม�จำ�กัใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวในภ�คปิิโตริเคมีแลิะภ�คคริัวเริือ็น 
โดัยี่คิดัเปิ็นร้ิอ็ยี่ลิะ 41.94 แลิะ 32.40 ต�มลิำ�ดัับ ส่วนสำ�หริับ
คว�มต้อ็งกั�ริใช้เปิ็นเชื�อ็เพีลิิงในริถยี่นต์แลิะในภ�คอุ็ตส�หกัริริม
มสีดััสว่นริอ็งลิงม� คิดัเป็ินริอ้็ยี่ลิะ 15.60 แลิะ 10.06โดัยี่ปิริะม�ณ
ต�มลิำ�ดัับ

สำ�หริับปีิ 2563 คว�มต้อ็งกั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวปิริิม�ณ
ริวมอ็ย่ี่่ที� 5,740 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม ลิดัลิงจำ�กัปิี 2562 ริ้อ็ยี่ลิะ 12.49 
โดัยี่คว�มต้อ็งกั�ริหลัิกัม�จำ�กักั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวในภ�ค

ปิโิตริเคม ี2,343 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ทั�งนี�ภ�คปิโิตริเคมลีิดัลิงจำ�กัปิ ี2562 
ปิริมิ�ณ 408 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม หรืิอ็ลิดัลิงอั็ตริ�ร้ิอ็ยี่ลิะ 14.88 สว่นคว�ม
ต้อ็งกั�ริใช้จำ�กัภ�คครัิวเริือ็น 2,033 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม โดัยี่ลิดัลิงจำ�กั 
ปิี 2562 จำำ�นวน 92 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม คิดัเปิ็นลิดัลิงริ้อ็ยี่ลิะ 4.33 ใน 
ขณะที�คว�มต้อ็งกั�ริใช้ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งสถ�นบีริกิั�ริ 752 
ล้ิ�นกิัโลิกัริมั เมื�อ็เทียี่บกัับปิ ี2562 ลิดัลิง 271 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็คิดั
เปิน็ลิดัลิงร้ิอ็ยี่ลิะ 26.49 สว่นคว�มต้อ็งกั�ริใช้ในภ�คอุ็ตส�หกัริริม 
612 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั เมื�อ็เทียี่บกัับปีิ 2562 ลิดัลิง 48 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หรืิอ็
คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 7.27

โดัยี่สัดัสว่นคว�มต้อ็งกั�ริใชก๊้ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว จำำ�แนกัต�มภ�ค
เศริษัฐกิัจำขอ็งปิริะเทศไทยี่ในปิ ี2563 ต�มลิำ�ดัับเปิน็ดัังต่อ็ไปินี� ภ�ค
ปิโิตริเคมรีิอ้็ยี่ลิะ 40.82 ภ�คครัิวเริอื็นริอ้็ยี่ลิะ 35.42 สถ�นีบริกิั�ริ
ริอ้็ยี่ลิะ 13.10แลิะภ�คอุ็ตส�หกัริริมริอ้็ยี่ลิะ 10.66

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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ตั้�ริ�งแสำด์งคัว็�มตั้�องก�ริใชื่�ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็ภ�ย่ในปริะเทศ	จำ�แนกตั้�มภ�คัเศริษัฐกิจ

 (หนว่ยี่ : ล้ิ�นกิัโลิกัริมั)

ปี	2563 ปี	2562 ปี	2561

ปริมิ�ณิ % ปริมิ�ณิ % ปริมิ�ณิ %

คริวัเริอื็น 2,033 35.42 2,125 32.40 2,164 32.69

อุ็ตส�หกัริริม 612 10.66 660 10.06 687 10.38

สถ�นบีริกิั�ริ 752 13.10 1,023 15.60 1,170 17.68

วัตถดิุับปิโิตริเคมี 2,343 40.82 2,751 41.94 2,598 39.25

ริว็ม 5,740 100.00 6,559 100.00 6,619 100.00

ที�ม�: สำ�นกััง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-
petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1)

สำรุปนโยบุ�ยภู�คัร่ฐท่ั่�สำำ�ค่ัญด้ั�นก๊ั�ซ
ปโิตั้รเล่ยมูเหลวข้องประเทั่ศไทั่ยต่ั้�งแต่ั้ 
ก่ัอนปี 2547 จำนถึึงปัจำจุำบุ่น

ริะย่ะเว็ลั�ก่อนปี	พ.ศ.	2547	2557

• ริฐับ�ลิกัำ�หนดัริ�ค� ณ โริงกัลัิ�น อิ็งริ�ค�ตลิ�ดัโลิกั โดัยี่ใช้กัอ็งทนุ 
นำ�มนัเชื�อ็เพีลิิงดัแ่ลิริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกั

• ริฐัควบคมุริ�ค� ณ โริงกัลัิ�นคงที�

• ปิี พี.ศ. 2551 ปิริะเทศไทยี่เริิ�มนำ�เข้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 
โดัยี่กัอ็งทุนนำ�มันชดัเชยี่ส่วนต่�งริะหว่�งริ�ค�ตลิ�ดัโลิกักัับ
ริ�ค�ควบคมุ

• ปิ ีพี.ศ. 2554 

‐ ริัฐปิรัิบเพีิ�มริ�ค� ณ โริงกัลัิ�น สำ�หรัิบโริงกัลัิ�น โดัยี่อิ็ง
ริ�ค� CP 76% แลิะริ�ค�ควบคุม (333 $/ton) 24% 
แลิะกัอ็งทุนนำ�มันชดัเชยี่ส่วนต่�งริะหว่�งริ�ค�สำ�หริับ
โริงกัลัิ�นแลิะริ�ค�ควบคมุ 

‐ ทยี่อ็ยี่ปิรัิบข่�นริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ภ�คอุ็ตส�หกัริริม 
ใหส้ะท้อ็นต้นทุนโริงกัลัิ�นโดัยี่ยัี่งคง ตริง่ริ�ค�ภ�คครัิวเรืิอ็น 
แลิะภ�คขนสง่

• ปิ ีพี.ศ. 2555 ทยี่อ็ยี่ปิริบัริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ภ�คขนสง่
ใหส้ะท้อ็นต้นทนุโริงกัลัิ�น

• ปิี พี.ศ. 2556 ทยี่อ็ยี่ปิริับริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวภ�ค 
คริวัเริอื็น แต่ยี่งัคงริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวผู้่ม้รีิ�ยี่ได้ันอ้็ยี่

• ปิี พี.ศ. 2557 ปิริับริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกัทั�ง 3 ส่วนให้อ็ย่ี่่ในริะดัับ
ริ�ค�เดีัยี่วกััน

ริะย่ะเว็ลั�ตัั้�งแต่ั้ปี	พ.ศ.	2558-2559

• ปิ ีพี.ศ. 2558 ริฐัปิรัิบโคริงสร้ิ�งริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว โดัยี่
ใช้ริะบบเฉลีิ�ยี่แบบถ่วงนำ�หนกัั (Pool Pice)

• ปิ ีพี.ศ. 2559 คณะกัริริมกั�ริบริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น (กับง.) 
เหน็ชอ็บหลัิกักั�ริเปิดิัเสริก๊ีั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวขั�นต้นโดัยี่

‐ ยี่กัเลิิกัชดัเชยี่ค่�ขนส่งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ไปิยี่ังคลัิง 
ภม่ภิ�ค โดัยี่กัำ�หนดับญัชค่ี�ขนสง่เพีื�อ็กัำ�กัับดัแ่ลิแทน

‐ เปิิดัเสรีิเฉพี�ะส่วนที�นำ�เข้�ตั�งแต่ มกัริ�คม 2560  
เปิน็ต้นไปิ 

ริะย่ะเว็ลั�ตัั้�งแต่ั้ปี	พ.ศ.	2560-2563

• ปิ ีพี.ศ. 2560

	‐ เด่์อนมกริ�คัม	พ.ศ.	2560 เริิ�มเปิิดัเสริีกั�รินำ�เข้�แลิะ
ปิริับโคริงสริ้�งริ�ค� ณ โริงกัลัิ�นโดัยี่เปิ็นอิ็งริ�ค�นำ�เข้� 
CP+X แต่ยี่งัคงมีกั�ริเก็ับกัอ็งทนุนำ�มนัแลิะควบคมุริ�ค�
ผู้่ผู้้ลิิตในปิริะเทศ

	‐ เด่์อนกริกฎ�คัม	พ.ศ.	2560 กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น ปิริะกั�ศ
เพีิ�มสำ�ริอ็งต�มกัฏหม�ยี่ขอ็งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวจำ�กั 
1% เป็ิน 2% โดัยี่จำะเริิ�มบงัคับใชป้ิ ี1 มกัริ�คม 2564 

	‐ เด่์อนสำิงห�คัม	พ.ศ.	 2560 คณะกัริริมกั�รินโยี่บ�ยี่
พีลัิงง�นแห่งช�ติ (กัพีช.) มีมติเปิิดัเสรีิธุิริกิัจำก๊ั�ซ
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิวตั�งแต่สิงห�คม 2560 โดัยี่สรุิปิส�ริะ
สำ�คัญดัังนี�

1) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัริ�ค�โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ  
โริงกัลัิ�นนำ�มันเชื�อ็เพีลิิงแลิะโริงอ็ะโริเมติกั ริวมทั�ง
กั�รินำ�เข�้ 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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2) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว  
ณ โริงกัลัิ�น (ริ�ค�ซื�อ็ตั�งต้น) โดัยี่สำ�นักัง�นนโยี่บ�ยี่
แลิะแผู้นพีลัิงง�น (สนพี.) จำะปิริะกั�ศริ�ค�อ้็�งอิ็ง
สำ�หริับเป็ินข้อ็ม่ลิในกั�ริกัำ�กัับดั่แลิ ริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกั
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ในปิริะเทศเท่�นั�น 

3) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัอั็ตริ�เงินชดัเชยี่หริอื็สง่เข�้กัอ็งทนุ
นำ�มันเชื� อ็เพีลิิง ขอ็งส่วนกั�ริผู้ลิิตจำ�กัโริงแยี่กัฯ  
โริงกัลัิ�นฯ (ยี่กัเลิิกักัอ็งทนุ#1) 

4) ยี่กัเลิิกัปิริะกั�ศริ�ค�ข�ยี่สง่ ณ คลัิงก๊ั�ซ 

5) ปิริบักัลิไกักัอ็งทนุนำ�มนัฯ (กัอ็งทนุ#2) ใหม้ลัีิกัษัณะ
คล้ิ�ยี่กัลิไกัรัิกัษั�เสถียี่ริภ�พีริ�ค�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง 
เพีื�อ็วัตถปุิริะสงค์ในกั�ริริกััษั�เสถียี่ริภ�พีริ�ค� 

6) มอ็บหม�ยี่ให้ สนพี. กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น (ธิพี.) แลิะ
กัริมกั�ริค้�ภ�ยี่ในศก่ัษั�ค่�กั�ริตลิ�ดัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่ม
เหลิว ที�เหม�ะสมแลิะบัญชีคว�มแตกัต่�งริ�ค�ข�ยี่
ปิลีิกัก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ริะหว่�งกัรุิงเทพีมห�นคริ
แลิะสว่นภม่ภิ�ค

7) สนพี. จำะมีกัลิไกัติดัต�มกัริณีที�ริ�ค�นำ�เข้�ก๊ั�ซ
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว มีคว�มแตกัต่�งจำ�กัต้นทุนกัลิุ่ม 
โริงแยี่กัฯ อ็ยี่�่งมนียัี่สำ�คัญ 

8) คลัิงก๊ั�ซ บริษัิัท ปิตท. จำำ�กััดั (มห�ชน) (บริษัิัท ปิตท.) 
จัำงหวัดัชลิบุริ ี(โคริงกั�ริ LIFE) บริษัิัท ปิตท. จำะดัำ�เนนิ
ธุิริกิัจำโคริงกั�ริ LIFE ในเชงิพี�ณชิยี่เ์มื�อ็มกีั�ริเปิดิัเสริี
เต็มร่ิปิแบบ โดัยี่บริษัิัท ปิตท. จำะมกีั�ริกัำ�หนดักัติกั�
ให้ผู้่้ค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ริ�ยี่อื็�นส�ม�ริถเข้�ม�

ใช้บริิกั�ริคลัิงนำ�เข้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งบริิษััท 
ปิตท. ที�เข�บ่อ็ยี่� จัำงหวัดัชลิบุริี บนหลัิกักั�ริที�ผู้่้ค้�
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ทกุัริ�ยี่มสิีทธิใิช้อ็ยี่�่งเปิน็ธิริริม
แลิะเท่�เทียี่มกัันแลิะให้มีกั�ริเจำริจำ�อั็ตริ�ค่�บริิกั�ริ
เปิน็เชิงพี�ณิชยี่ ์จำนกัว่�จำะมผีู้่ค้้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
ริ�ยี่อื็�นสริ้�ง/ขยี่�ยี่คลัิงก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว นำ�เข้�
ขน�ดัใหญ ่แล้ิวเสริจ็ำ โดัยี่กัติกั�กั�ริใชค้ลัิงจำะเผู้ยี่แพีริ่
ใหส้�ธิ�ริณชนทริ�บด้ัวยี่ 

9) กั�ริจำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ขอ็งโริงแยี่กัก๊ั�ซ
ธิริริมช�ติบริิษััท ปิตท. จำะให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริ
จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ในภ�คเชื�อ็เพีลิิงเป็ิน
ลิำ�ดัับแริกั แลิะจำะไม่ทำ�กั�ริต่อ็อ็�ยุี่สัญญ�ซื�อ็ข�ยี่
วัตถดิุับปิโิตริเคมเีดิัม (ก่ัอ็นวันที� 2 ธินัว�คม 2559) 
ที�จำะทยี่อ็ยี่หมดัอ็�ยุี่ลิง โดัยี่จำะจำำ�หน่�ยี่เฉพี�ะเท่�ที�
สญัญ�ซื�อ็-ข�ยี่ยี่งัคงมผีู้ลิบงัคับอ็ย่ี่ ่

10) กั�ริสง่อ็อ็กัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เพีื�อ็สง่เสริมิให้มกีั�ริ
จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ภ�ยี่ในปิริะเทศเปิ็น
ลิำ�ดัับแริกั กั�ริส่งอ็อ็กัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว จำะต้อ็งขอ็
อ็นญุ�ตต่อ็ ธิพี. แลิะกั�ริสง่อ็อ็กัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
ไม่ว่�จำะเปิ็นก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ที�ผู้ลิิตในปิริะเทศ 
หริือ็ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว นำ�เข้� จำะมีกั�ริเริียี่กัเก็ับ
เงินเข้�กัอ็งทุนนำ�มันฯ ในอั็ตริ�คงที� (Fixed Rate) 
ที�  20 เหรีิยี่ญสหรัิฐฯต่อ็ตัน ยี่กัเว้นกัริณีที� ก๊ั�ซ
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว นำ�เข้�ได้ัมีกั�ริแจ้ำงแผู้นให้ ธิพี. 
ทริ�บล่ิวงหน้�ว่�เป็ินกั�รินำ�เข้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
เพีื�อ็กั�ริสง่อ็อ็กั (Re-export) 
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	‐ เด่์อนตั้ลุั�คัม	พ.ศ.	2560	คณะกัริริมกั�ริบริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น (กับง.) มมีติปิริบัเปิลีิ�ยี่นหลัิกัเกัณฑ์์อ้็�งอิ็งริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่ม
เหลิวนำ�เข�้จำ�กั CP+X เปิน็ Spot+X 

โดัยี่มีริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี� เห็นชอ็บเปิลีิ�ยี่นหลัิกัเกัณฑ์์กั�ริอ้็�งอิ็งริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว นำ�เข้�จำ�กัเดิัมที�อ้็�งอิ็งด้ัวยี่ริ�ค� CP 
ที�ปิริะกั�ศริ�ยี่เดืัอ็น เป็ินอ้็�งอิ็งด้ัวยี่ริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว cargo จำ�กัขอ้็มล่ิ Spot Cargo ( FOB Arab Gulf ) ขอ็ง Platts 
เฉลีิ�ยี่ริ�ยี่สัปิดั�หแ์ทน โดัยี่มรีิ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี�
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- เด่์อนตัุ้ลั�คม พ.ศ. 2560 คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่ 
พีลัิงง�น (กับง.) มีมติปิริับเปิลีิ�ยี่นหลัิกัเกัณฑ์์อ้็�งอิ็งริ�ค� 
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวนำ�เข้�จำ�กั CP+X เปิ็น Spot+X  
โดัยี่มรีิ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี� เหน็ชอ็บเปิลีิ�ยี่นหลัิกัเกัณฑ์์กั�ริอ้็�งอิ็ง 
ริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว นำ�เข้�จำ�กัเดิัมที�อ้็�งอิ็งด้ัวยี่ 
ริ�ค� CP ที�ปิริะกั�ศริ�ยี่เดืัอ็น เป็ินอ้็�งอิ็งด้ัวยี่ริ�ค� 
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว cargo จำ�กัข้อ็ม่ลิ Spot Cargo 
(FOB Arab Gulf) ขอ็ง Platts เฉลีิ�ยี่ริ�ยี่สัปิดั�ห์แทน 
โดัยี่มรีิ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี�

ริ�ค�นำ�เข�้ = LPG cargo + X (ค่�ใชื่จ่้�ย่ในก�รินำ�เข�้)

โดัยี่ที�

(1) LPG cargo คือ็ ริ�ค� LPG cargo FOB Arab Gulf ขอ็งสัปิดั�ห์ก่ัอ็นหน้�เฉลีิ�ยี่ โดัยี่อ้็�งอิ็งข้อ็ม่ลิจำ�กั Platts 
ด้ัวยี่สดััสว่นริะหว่�งโพีริเพีนแลิะบวิเทน 50:50

(2) X คือ็ ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�รินำ�เข�้
(2.1) ค่�ขนสง่ (Freight) คือ็ ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริขนสง่ก๊ั�ซ LPG ขอ็งสปัิดั�หก่์ัอ็นหน�้เฉลีิ�ยี่ จำ�กัริ�สท�นร่ิ�

 ปิริะเทศซ�อุ็ดิัอ็�ริะเบยีี่ ม�ยี่งัอ็ำ�เภอ็ศริรีิ�ช� ปิริะเทศไทยี่
(2.2) ค่�ปิริะกัันภัยี่ (Insurance) เท่�กัับ ริอ้็ยี่ลิะ 0.005 ขอ็ง Cost and Freight (CFR)
(2.3) ค่�กั�ริสญ่เสยีี่ (Loss) เท่�กัับ ริอ้็ยี่ลิะ 0.5 ขอ็ง Cost, Insurance and Freight (CIF)
(2.4) ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�รินำ�เข�้อื็�นๆ ปิริะกัอ็บด้ัวยี่

- Surveyor/witnes Fee & Lab expense
- Management Fee
- Import Duty
- Others

(3) อั็ตริ�แลิกัเปิลีิ�ยี่นถัวเฉลีิ�ยี่ที�ธิน�ค�ริพี�ณชิยี่ข์�ยี่ใหกั้ับลิก่ัค้�ธิน�ค�ริทั�วไปิที�ปิริะกั�ศโดัยี่ธิน�ค�ริแหง่ปิริะเทศไทยี่
 ขอ็งสปัิดั�หก่์ัอ็นหน�้เฉลีิ�ยี่

ที�ม�: สำ�นกัันโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น www.eppo.go.th

ทั�งนี� กั�ริเผู้ยี่แพีริข่อ้็มล่ิโคริงสริ�้งริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว อ้็�งอิ็งจำะเปิลีิ�ยี่นแปิลิงจำ�กัเดิัมที�เปิน็ขอ้็มล่ิริ�ยี่เดืัอ็นเปิน็ขอ้็มล่ิริ�ยี่สปัิดั�ห์
ที�เปิลีิ�ยี่นแปิลิงทกุัวันจัำนทริ ์(หริอื็วันทำ�กั�ริวันแริกัขอ็งสปัิดั�ห)์

ไม่ว่�จำะเป็ินก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ที�ผู้ลิิตในปิริะเทศ 
หริอื็ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว นำ�เข�้ จำะมกีั�ริเริยีี่กัเก็ับเงิน 
เข�้กัอ็งทนุนำ�มนัฯ ในอั็ตริ�คงที� (Fixed Rate) ที� 20 
เหริยีี่ญสหรัิฐฯ ต่อ็ตัน ยี่กัเว้นกัริณีที�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว  
นำ�เข�้ได้ัมกีั�ริแจ้ำงแผู้นให ้ธิพี. ทริ�บล่ิวงหน�้ว่�เปิน็ 
กั�รินำ�เข้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวเพีื� อ็กั�ริส่งอ็อ็กั 
(Re-export) 

• ปิี 2561

- เด่์อนสำิงห�คม พ.ศ. 2561 สำ�นักันโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิง 
ง�นกัริะทริวงพีลัิงง�น ได้ัเริิ�มมีกั�ริปิรัิบเปิลีิ�ยี่นหลัิกัเกัณฑ์์ 
กั�ริคำ�นวณริ�ค�อ้็�งอิ็งริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวนำ�เข้�
จำ�กัก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว cargo จำ�กัข้อ็ม่ลิ Spot Cargo 
( FOB Arab Gulf ) ขอ็ง Platts เฉลีิ�ยี่ริ�ยี่สัปิดั�ห์ม�เปิ็น 
เฉลีิ�ยี่ริ�ยี่สอ็งสัปิดั�ห์  แลิะใช้ม�จำนถ่งปิัจำจุำบันยี่ังไม่ม ี
กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิง

- เด่์อนตัุ้ลั�คม พ.ศ. 2561 คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่ 
พีลัิงง�น สำ�นักัง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น มีหนังสือ็ 
แจ้ำงมติคณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น คริั�งที� 
18/2561 (คริั�งที� 65)  เมื�อ็วันที� 5 กัันยี่�ยี่น 2561 ที�ปิริะชุมได้ั 
พีิจำ�ริณ�เริื�อ็งกั�ริปิริับปิรุิงกัลิไกัริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 
แลิะได้ัมมีติ ดัังนี�

(1) เห็นชอ็บให้ปิริับค่�ใช้จ่ำ�ยี่ในกั�รินำ�เข้�ในส่วนขอ็ง 
ค่�คลัิงนำ�เข�้ (Depot) จำ�กั 20 เหริยีี่ญสหริฐัฯ ต่อ็ตัน 
เปิน็ 0 เหริยีี่ญสหริฐัฯ ต่อ็ตัน

(2) เห็นชอ็บให้ใช้กัอ็งทุนนำ�มันเชื� อ็เพีลิิงในกั�ริริักัษั� 
เสถียี่ริภ�พีริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว โดัยี่ให้กัอ็งทุน 
นำ�มันฯ ในส่วนขอ็งบัญชีก๊ั�ซ  ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวติดัลิบ 
ได้ัไมเ่กิัน 7,000  ล้ิ�นบ�ท  ทั�งนี�ใหโ้อ็นเงินในสว่นขอ็งบญัช ี
นำ�มันสำ�เริ็จำร่ิปิไปิใช้ในบัญชีกัลิุ่มก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว  
แลิะให้โอ็นเงินคืนบัญชีนำ�มันสำ�เร็ิจำร่ิปิในภ�ยี่หลัิง แลิะ 
มอ็บหม�ยี่ให้สถ�บันบริิห�ริกัอ็งทุนพีลัิงง�นจัำดัทำ� 
ริ�ยี่ง�น ริ�ยี่ริับ/ริ�ยี่จ่ำ�ยี่ แลิะฐ�นะกัอ็งทุนนำ�มันฯ 
ขอ็งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว เพีื�อ็ริ�ยี่ง�นคณะกัริริมกั�ริ 
บริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�นทริ�บทกุัเดืัอ็น

ทั�งนี� กั�ริเผู้ยี่แพีริ่ข้อ็ม่ลิโคริงสร้ิ�งริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว อ้็�งอิ็งจำะเปิลีิ�ยี่นแปิลิงจำ�กัเดิัมที�เปิ็นข้อ็ม่ลิริ�ยี่เดืัอ็นเปิ็นข้อ็ม่ลิ 
ริ�ยี่สัปิดั�หที์�เปิลีิ�ยี่นแปิลิงทกุัวันจัำนทริ ์(หริอื็วันทำ�กั�ริวันแริกัขอ็งสปัิดั�ห)์

• ปิ ีพี.ศ. 2561 

	‐ เด่์อนสำิงห�คัม	พ.ศ.	 2561 สำ�นักันโยี่บ�ยี่แลิะแผู้น
พีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น ได้ัเริิ�มมกีั�ริปิริบัเปิลีิ�ยี่นหลัิกั
เกัณฑ์์กั�ริคำ�นวณริ�ค�อ้็�งอิ็งริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
นำ�เข�้จำ�กั ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว cargo จำ�กัขอ้็มล่ิ Spot 
Cargo ( FOB Arab Gulf ) ขอ็ง Platts เฉลีิ�ยี่ริ�ยี่สปัิดั�ห์
ม�เปิ็นเฉลีิ�ยี่ริ�ยี่สอ็งสัปิดั�ห์ แลิะใช้ม�จำนถ่งปิัจำจุำบันยี่ัง
ไมม่กีั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิง

	‐ เด่์อนตั้ลุั�คัม	พ.ศ.	2561 คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่
พีลัิงง�น สำ�นกััง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น มหีนงัสอื็
แจ้ำงมติคณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น คริั�งที� 
18/2561 (คริั�งที� 65) เมื�อ็วันที� 5 กัันยี่�ยี่น 2561 ที�ปิริะชุมได้ั 
พีจิำ�ริณ�เริื�อ็ง กั�ริปิรัิบปิรุิงกัลิไกัริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว  
แลิะได้ัมมีติดัังนี�

1) เห็นชอ็บให้ปิริับค่�ใช้จ่ำ�ยี่ในกั�รินำ�เข้�ในส่วนขอ็ง
ค่�คลัิงนำ�เข�้ (Depot) จำ�กั 20 เหริยีี่ญสหริฐัฯต่อ็ตัน
เปิน็ 0 เหริยีี่ญสหริฐัฯต่อ็ตัน

2) เห็นชอ็บให้ใช้กัอ็งทุนนำ�มันเชื�อ็เพีลิิงในกั�ริรัิกัษั�
เสถียี่ริภ�พีริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว โดัยี่ให้กัอ็งทนุ
นำ�มันฯ ในส่วนขอ็งบัญชีก๊ั�ซ ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 
ติดัลิบได้ัไม่เกิัน 7,000 ล้ิ�นบ�ท ทั�งนี�ให้โอ็นเงิน
ในส่วนขอ็งบัญชีนำ�มันสำ�เริ็จำร่ิปิไปิใช้ในบัญชีกัลิุ่ม
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว แลิะให้โอ็นเงินคืนบัญชีนำ�มัน
สำ�เริจ็ำร่ิปิในภ�ยี่หลัิง แลิะมอ็บหม�ยี่ใหส้ถ�บันบริหิ�ริ
กัอ็งทุนพีลัิงง�น จัำดัทำ�ริ�ยี่ง�น ริ�ยี่ริับ/ริ�ยี่จ่ำ�ยี่  
แลิะฐ�นะกัอ็งทุนนำ�มันฯ ขอ็งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 
เพีื�อ็ริ�ยี่ง�น คณะกัริริมกั�ริบริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น
ทริ�บทกุัเดืัอ็น
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กั�รกัำ�หนดัเง่�อนไข้กั�รนำ�เข้้�ก๊ั�ซปโิตั้รเล่ยมู
เหลวข้องกัรมูธุุรกิัจำพีล่งง�น

กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�นได้ัยี่กัริ�่งปิริะกั�ศกัริะทริวงพีลัิงง�นเริื�อ็งกัำ�หนดั
เงื�อ็นไขกั�รินำ�เข�้ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งผู้่้ค้�นำ�มนัต�มม�ตริ� 7 
โดัยี่มสี�ริะสำ�คัญ ดัังนี� 

1) ใ ห้ ผู้่้ ค้ � นำ� มั น ต � ม ม � ต ริ �  7  ที� มี ปิ ริิ ม � ณ กั � ริ นำ� เ ข้ � 
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว เพีื�อ็นำ�ม�จำำ�หน่�ยี่เป็ินเชื�อ็เพีลิิงใน 
ริ�ชอ็�ณ�จัำกัริปิฏิบติั ต้อ็งทำ�สญัญ�ยี่นิยี่อ็มชดัใช้ค่�เสยีี่ห�ยี่ 
กัริณีไม่นำ�เข้�ต�มแผู้น มีกั�ริแจ้ำงยืี่นยัี่นกั�ริปิฏิบัติต�มแผู้น 
กั�รินำ�เข้�ก่ัอ็นเริือ็นำ�เข้�ม�ถ่งเขตท่�ศุลิกั�กัริล่ิวงหน้�เปิ็น
เวลิ�ไมน่้อ็ยี่กัว่� 3 วัน แลิะแจ้ำงริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัเกีั�ยี่วกัับปิริิม�ณ 
ริ�ค� แลิะค่�ใชจ่้ำ�ยี่ที�เกิัดัจำ�กักั�รินำ�เข�้ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
ภ�ยี่ใน 5 วัน นบัแต่วันที�เข�้ม�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริแล้ิวเสริจ็ำ 

2) อ็ธิิบดีักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น จำะพีิจำ�ริณ�สั�งให้ผู้่้ค้�นำ�มันนำ�เข้�
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เปิน็กัริณฉีกุัเฉิน เมื�อ็มเีหตอัุ็นอ็�จำทำ�ให้
เกิัดัภ�วะกั�ริข�ดัแคลินก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว แลิะกัริะทบต่อ็
คว�มมั�นคงขอ็งปิริะเทศ จำ�กัเหตุอ็ยี่�่งหน่�งอ็ยี่�่งใดั เช่น ได้ัริบั
แจ้ำงว่�ผู้่ผู้้ลิิตก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ภ�ยี่ในปิริะเทศมปีิญัห�ปิดิั
ซอ่็มแซมฉกุัเฉนิ แลิะผู้่ค้้�นำ�มนัไมน่ำ�เข�้ต�มแผู้นกั�รินำ�เข�้ที�
ได้ัแจ้ำงไว้ เปิน็ต้น ทั�งนี� ใหเ้สนอ็คณะกัริริมกั�ริบริหิ�รินโยี่บ�ยี่
พีลัิงง�น (กับง.) ให้คว�มเหน็ชอ็บก่ัอ็นอ็อ็กัคำ�สั�ง 

3) ห�กัผู้่้ ค้�นำ�มันไม่ดัำ�เนินกั�ริต�มแผู้นกั�รินำ�เข้�ก๊ั�ซ
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว จำนเปิ็นเหตุให้จำำ�เปิ็นต้อ็งสั�งให้มีกั�รินำ�เข้�
เปิ็นกัริณีฉุกัเฉิน อ็ธิิบดีักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�นจำะอ็อ็กัคำ�สั�งเปิ็น
หนังสือ็กัำ�หนดัให้ผู้่้ค้�นำ�มันชำ�ริะเงินชดัเชยี่ค่�เสียี่ห�ยี่ต�ม
ที�ได้ัใหค้ว�มยี่นิยี่อ็ม ภ�ยี่ใน 30 วันนบัแต่วันที�ทริ�บคำ�สั�ง 

4) ห�กัผู้่้ค้�นำ�มันไม่ชำ�ริะเงินโดัยี่ถ่กัต้อ็งคริบถ้วนภ�ยี่ในริะยี่ะ
เวลิ�ที�กัำ�หนดั อ็ธิิบดีักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�นจำะมีหนังสือ็เตือ็น 
ให้ผู้่้ค้�นำ�มันชำ�ริะเงินภ�ยี่ในริะยี่ะเวลิ�ที�กัำ�หนดัอี็กัคริั�งหน่�ง
แต่ต้อ็งไม่น้อ็ยี่กัว่� 7 วัน ถ้�ไม่มีกั�ริปิฏิบัติต�มคำ�เตือ็นจำะ
พีจิำ�ริณ�ใช้ม�ตริกั�ริบังคับท�งปิกัคริอ็งโดัยี่กั�ริยี่ด่ัหรืิอ็อ็�ยัี่ดั
ทรัิพีย์ี่สินแลิะข�ยี่ทอ็ดัตลิ�ดัเพีื�อ็ชำ�ริะเงินให้คริบถ้วน ต�ม
กัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่วิธิปีิฏิบติัริ�ชกั�ริท�งปิกัคริอ็งต่อ็ไปิ 

5) ผู้่้ค้�นำ�มันที�ไมไ่ด้ันำ�เข้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ต�มแผู้นที�แจ้ำง
ไว้ในเดืัอ็นใดั ไม่ว่�กั�ริไม่นำ�เข้�ต�มแผู้นดัังกัล่ิ�วจำะส่งผู้ลิ
ให้มีกั�ริสั�งนำ�เข้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว เป็ินกัริณีฉุกัเฉินหริือ็ 
ไม่ก็ัต�ม ให้ถือ็ว่�เป็ินกั�ริไม่ปิฏิบัติต�มเงื� อ็นไขเกีั�ยี่วกัับ 

กั�ริดัำ�เนินกั�ริค้�ที�อ็อ็กัต�มม�ตริ� 8 แห่งพีริะริ�ชบัญญัติ
กั�ริค้�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 ซ่�งจำะถ่กัลิงโทษัต�มม�ตริ� 
36 จำำ�คกุัไมเ่กิัน 6 เดืัอ็น หริอื็ปิริบัไมเ่กิัน 50,000 บ�ท หริอื็
ทั�งจำำ�ทั�งปิริบั 

6) ริฐัมนตริอี็�จำพิีจำ�ริณ�เพีกิัถอ็นใบอ็นุญ�ตเปิน็ผู้่ค้้�นำ�มนัต�ม
ม�ตริ� 7 เมื�อ็ผู้่ค้้�นำ�มนัไมน่ำ�เข�้ต�มแผู้น 3 คริั�ง ใน 1 ปิปีิฏิทิน 

7) ผู้่้ค้�นำ�มันที�ไม่อ็�จำดัำ�เนินกั�ริต�มแผู้น กั�รินำ�เข้�ก๊ั�ซ
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว อั็นเนื�อ็งม�จำ�กัเหตุสุดัวิสัยี่ ไมต้่อ็งริับผู้ิดัใน 
ค่�เสยีี่ห�ยี่ แลิะยี่กัเว้นคว�มผู้ดิัต�มม�ตริ� 36 ทั�งนี� ใหผู้้่ค้้� 
นำ�มันแจ้ำงเหตุหรืิอ็พีฤติกั�ริณ์ดัังกัล่ิ�ว พีริ้อ็มหลัิกัฐ�นเป็ิน
หนงัสอื็ให้อ็ธิบิดีักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น ทริ�บภ�ยี่ใน 7 วัน นบัถัดัจำ�กั 
วันที�เหตุนั�นสิ�นสุดัลิง แลิะให้เสนอ็คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ
นโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น (กับง.) เพีื�อ็พีจิำ�ริณ� 

8) กั�ริพีจิำ�ริณ�ยี่กัเลิิกัปิริะกั�ศฯ เมื�อ็เกิัดักัริณใีดักัริณหีน่�ง ได้ัแก่ั 
โคริงสริ้�งริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ถ่กักัำ�หนดัโดัยี่อุ็ปิสงค์
แลิะอุ็ปิท�น หรืิอ็กัลิไกัตลิ�ดั สะท้อ็นต้นทนุที�แท้จำริงิแลิะมีกั�ริ
แขง่ขันอ็ยี่�่งเสริ ีไมม่กีั�ริควบคมุกั�รินำ�เข�้หริอื็กั�ริสง่อ็อ็กัที�
เปิน็อุ็ปิสริริคต่อ็กั�ริค้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ริะหว่�งปิริะเทศ 
เมื�อ็พีน้ 3 ปิ ีนบัแต่วันที�ปิริะกั�ศนี�มผีู้ลิใชบ้งัคับ

• ปิ ีพี.ศ. 2563

เมื�อ็วันที� 19 มนี�คม 2563 จำ�กักั�ริปิริะชุมขอ็งคณะกัริริมกั�ริ
บริิห�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น พีจิำ�ริณ�ทบทวน
กั�ริกัำ�หนดัริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว เนื�อ็งจำ�กัช่วงเวลิ� 
ดัังกัล่ิ�วริ�ค� LPG ตลิ�ดัโลิกัปิริบัลิดัลิงอ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง ปิริะกัอ็บ
กัับได้ัเกิัดัภ�วะแพีร่ิกัริะจำ�ยี่ขอ็งเชื�อ็โริคติดัต่อ็โควิดั-19 ซ่�ง 
ส่งผู้ลิกัริะทบต่อ็ริะบบเศริษัฐกิัจำในภ�พีริวมขอ็งปิริะเทศ  
คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�นจ่ำงมีมติยี่กัเลิิกักั�ริ
กัำ�หนดัริ�ค�ข�ยี่ส่งหน้�โริงกัลัิ�นไม่ริวมภ�ษีัม่ลิค่�เพีิ�มที� 
17.1795 บ�ทต่อ็กักั. ซ่�งมผีู้ลิใหร้ิ�ค�ข�ยี่ปิลีิกัก๊ั�ซ LPG อ็ย่ี่ที่�  
21.87 บ�ทต่อ็กักั. เมื�อ็ริวมกัับค่�ใชจ่้ำ�ยี่ดัำ�เนนิกั�ริอื็�นๆ แล้ิวจำะ
ทำ�ใหร้ิ�ค�ข�ยี่ปิลีิกั LPG อ็ย่ี่ที่�กัริอ็บเปิ��หม�ยี่ 363 บ�ทต่อ็ถัง  
15 กักั. แลิะมมีติใหมเ่หน็ชอ็บกัำ�หนดัริ�ค�ข�ยี่สง่หน�้โริงกัลัิ�น
ไมร่ิวมภ�ษีัม่ลิค่�เพีิ�มอ็ย่ี่ที่� 14.3758 บ�ทต่อ็กักั. (ลิดัลิงจำ�กั
เดิัม 2.8037 บ�ทต่อ็กักั.) ซ่�งมผีู้ลิทำ�ใหร้ิ�ค�ข�ยี่ปิลีิกัก๊ั�ซ LPG 
อ็ย่ี่่ 18.87 บ�ทต่อ็กักั. เมื�อ็ริวมกัับค่�ใช้จ่ำ�ยี่ดัำ�เนินกั�ริอื็�นๆ 
แล้ิวจำะทำ�ให้ริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกั LPG อ็ย่ี่่ที�กัริอ็บเปิ��หม�ยี่ 318 
บ�ทต่อ็ถัง 15 กักั. โดัยี่ให้มผีู้ลิบงัคับใชตั้�งแต่วันที� 24 มนี�คม 
2563 เป็ินต้นไปิโดัยี่มติดัังกัล่ิ�วนี�ยี่งัคงมผีู้ลิจำนถ่งปิจัำจุำบนั
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ร�คั�จำำ�หน่�ยก๊ั�ซปโิตั้รเล่ยมูในประเทั่ศ
ตั้�ริ�งแสำด์งก�ริเปริยี่บเทยี่บริ�คั�ข�ย่สำง่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	หน��โริงกลัั�นในช่ื่ว็งเว็ลั�ต่ั้�งๆ

ริ�คั�ข�ย่สำง่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็หน��โริงกลัั�น	(	บ�ทต่ั้อกิโลักริมั	)

หลัังก�ริย่กเลิัก	
ก�ริอุด์หนุนโด์ย่
กองทนุนำ�มนั		
25	ธุ.คั.	2552

ริ�คั�ข�ย่สำง่ก๊�ซ
ปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	
หน��โริงกลัั�น		

ณิ	31	ธุ.คั.2561

ริ�คั�ข�ย่สำง่ก๊�ซ
ปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	
หน��โริงกลัั�น		

ณิ	31	ธุ.คั.	2562

ริ�คั�ข�ย่สำง่ก๊�ซ
ปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	
หน��โริงกลัั�น		

ณิ	31	ธุ.คั.	2563

1) ริ�ค� ณ โริงกัลัิ�น หริือ็ริ�ค� ณ โริงแยี่กัก๊ั�ซ
หริือ็ริ�ค�นำ�เข้�

11.1212 15.3776 16.0540 16.6103

ภ�ษีัสริริพีส�มิต(1) 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

ภ�ษีัเทศบ�ลิ(2) 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170

เงินกัอ็งทุนนำ�มัน(3) 0.1781 (0.5851) (1.2615) (4.6215)

ริ�ค�ข�ยี่สง่หน้�โริงกัลัิ�นก่ัอ็นภ�ษีัม่ลิค่�เพีิ�ม 13.6863 17.1795 17.1795 14.3758

ภ�ษีัม่ลิค่�เพีิ�ม(4) 0.9580 1.2026 1.2026 1.0063

2) ริ�ค�ข�ยี่สง่หน้�โริงกัลัิ�นริวมภ�ษีัม่ลิค่�เพีิ�ม 14.6443 18.3821 18.3821 15.3821

ที�ม� : สำ�นกัันโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น
หม�ยี่เหตุ :

 (1) ภ�ษีัสริริพีส�มติกัำ�หนดัเปิน็อั็ตริ�คงที�ที� 2.1700 บ�ทต่อ็กิัโลิกัริมั

 (2) ภ�ษีัเทศบ�ลิเท่�กัับ 10.00 % ขอ็งภ�ษีัสริริพีส�มติ

 (3) เงินชดัเชยี่กัอ็งทนุนำ�มนัเป็ินไปิต�มปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริบริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น เริื�อ็งกั�ริกัำ�หนดัริ�ค� อั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุแลิะอั็ตริ� 
 เงินชดัเชยี่สำ�หริบัก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ที�ทำ�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ อั็ตริ�เงินสง่เข้�กัอ็งทนุแลิะอั็ตริ�เงินชดัเชยี่สำ�หริบัก๊ั�ซก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ที� 
 สง่ไปิยี่งัคลัิงก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว แลิะอั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุสำ�หริบัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ที�สง่อ็อ็กันอ็กัริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ

 (4) ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�มขอ็งริ�ค�ข�ยี่สง่ก๊ั�ซก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว หน�้โริงกัลัิ�นเท่�กัับ 7.00% ขอ็งริ�ค�ข�ยี่สง่ก๊ั�ซก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว หน�้โริงกัลัิ�น
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ริ�คั�ข�ย่ปลักีก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	ปริะก�ศริ�คั�อ��งอิงข�ย่ปลักีก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	ในปริะเทศของสำำ�นักแผู้นนโย่บ�ย่แลัะพลัังง�น

ริ�คั�ข�ย่ปลักีก๊�ซ
ปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	

= ริ�ค�ข�ยี่สง่หน�้โริงกัลัิ�น (ริวมภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม) + ค่�กั�ริตลิ�ดั + ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�มขอ็งค่�กั�ริตลิ�ดั

ตัั้ว็อย่�่งก�ริคัำ�นว็ณิโคัริงสำริ��งก�ริกำ�หนด์ริ�คั�ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	ณิ	วั็นที�	31ธัุนว็�คัม	2563

ริ�คั�จำ�หน่�ย่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็

บ�ทต่ั้อกิโลักริมั %

1) ริ�ค� ณ โริงกัลัิ�นหริอื็ริ�ค� ณ โริงแยี่กัก๊ั�ซ หริอื็ริ�ค�นำ�เข�้ 16.6103 88.04

ภ�ษีัสริริพี�ส�มติ(1) 2.1700 11.50

ภ�ษีัเทศบ�ลิ(2) 0.2170 1.15

เงินกัอ็งทุนนำ�มนั(3) (4.6215) -24.50

ริ�ค�ข�ยี่สง่หน�้โริงกัลัิ�นก่ัอ็นภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม 14.3758 -

ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม(4) 1.0063 5.33

2) ริ�ค�ข�ยี่สง่หน�้โริงกัลัิ�นริวมภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม 15.3821 -

ค่�กั�ริตลิ�ดั 3.2566 17.26

ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม(5) 0.2280 1.22

3) ริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกัก๊ั�ซ 18.87 100.00

ที�ม� : สำ�นกัันโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น
หม�ยี่เหตุ : 

 (1) ภ�ษีัสริริพีส�มติกัำ�หนดัเปิน็อั็ตริ�คงที� ที� 2.1700 บ�ทต่อ็กิัโลิกัริมั

 (2) ภ�ษีัเทศบ�ลิเท่�กัับ 10.00% ขอ็งภ�ษีัสริริพีส�มิต

 (3) เงินชดัเชยี่กัอ็งทนุนำ�มนัเปิน็ไปิต�มปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริบริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น เริื�อ็งกั�ริกัำ�หนดัริ�ค� อั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุแลิะอั็ตริ� 
 เงินชดัเชยี่สำ�หริบัก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวที�ทำ�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ แลิะนำ�เข�้ม�เพีื�อ็ใชใ้นริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ อั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุแลิะอั็ตริ�เงิน 
 ชดัเชยี่สำ�หริบัก๊ั�ซที�สง่ไปิยี่งัคลัิงก๊ั�ซแลิะอั็ตริ�เงินสง่เข้�กัอ็งทนุสำ�หริบัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวที�สง่อ็อ็กัริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ

 (4) ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�มขอ็งริ�ค�ข�ยี่สง่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวหน�้โริงกัลัิ�นเท่�กัับ 7.00% ขอ็งริ�ค�ข�ยี่สง่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวหน�้โริงกัลัิ�น

 (5) ค่�ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�มเท่�กัับ 7.00% ขอ็งค่�กั�ริตลิ�ดั

กั�รแข่้งข่้นในอุตั้สำ�หกัรรมูกั�รค้ั�ก๊ั�ซ
ปโิตั้รเล่ยมูเหลว
ธุิริกิัจำกั�ริค้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ในปิจัำจุำบนัเปิน็ธุิริกิัจำที�มเีงื�อ็นไขใน
กั�ริเข�้ทำ�ธุิริกิัจำ (Barrier to Entry) ที�ค่อ็นข�้งยุี่ง่ยี่�กั ซ่�งสง่ผู้ลิให้
ผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ใหม่ๆ  ที�มคีว�มสนใจำในธุิริกิัจำไมส่�ม�ริถเข�้ม�
ดัำ�เนินธุิริกิัจำได้ัโดัยี่เงื�อ็นไขดัังกัล่ิ�ว มรีิ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี� 

เปิ็นธุิริกิัจำที� ต้อ็งใช้เ งินทุนจำำ�นวนหน่�ง  เนื� อ็งจำ�กัผู้่้ค้�ก๊ั�ซ 
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ต้อ็งได้ัริับใบอ็นุญ�ตเปิ็นผู้่้ค้�นำ�มันต�มม�ตริ� 
6 แหง่พีริะริ�ชบัญญัตินำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2521 จำ�กักัริะทริวง
พี�ณชิยี่ซ์่�งปิจัำจุำบนัได้ัถก่ัเปิลีิ�ยี่นเป็ินผู้่ค้้�นำ�มนั ต�มม�ตริ� 7 แหง่
พีริะริ�ชบญัญติักั�ริค้�นำ�มนัเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�มกีั�ริแก้ัไข
เพีิ�มเติมโดัยี่ต้อ็งมีคณุสมบติัคือ็

1. ต้อ็งมทีนุจำดัทะเบยีี่น 50 ล้ิ�นบ�ทข่�นไปิ

2. ต้อ็งมเีงินทนุหมนุเวียี่น 100 ล้ิ�นบ�ทข่�นไปิ

3. ต้อ็งมีคลัิงเก็ับก๊ั�ซแลิะมีปิริิม�ณกั�ริค้�ปิริะจำำ�ปีิ (ปิริิม�ณที�
นำ�เข�้ม�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ ซื�อ็ กัลัิ�น ผู้ลิิตหริอื็ได้ัม�ในปิหีน่�ง) 
ม�กักัว่� 50,000 เมตริกิัตัน

4. ต้อ็งมเีคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�เปิน็ขอ็งตนเอ็ง

เปิ็นธุิริกิัจำที�จำำ�เปิ็นต้อ็งได้ัริับคว�มเชื�อ็มั�นจำ�กัล่ิกัค้� ซ่�งต้อ็งใช้
เวลิ�ในกั�ริสริ้�งคว�มเชื�อ็มั�นริะยี่ะหน่�ง เนื�อ็งจำ�กัธุิริกิัจำกั�ริค้� 
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เปิน็ธุิริกิัจำที�ไมม่คีว�มแตกัต่�งด้ั�นผู้ลิิตภัณฑ์์
ดัังนั�นผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำะต้อ็งแข่งขันกัันด้ัวยี่กั�ริทำ�กั�ริตลิ�ดัแลิะ
กั�ริให้บริิกั�ริเพีื�อ็จ่ำงใจำให้ลิ่กัค้�ไว้ว�งใจำใช้ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งตน ซ่�ง 
ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำะต้อ็งมีคว�มร้่ิคว�มเข้�ใจำในตัวลิ่กัค้�แลิะมี
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บริกิั�ริที�เป็ินที�น�่ปิริะทับใจำซ่�งได้ัแก่ักั�ริจัำดัสง่ที�ริวดัเร็ิว กั�ริบริกิั�ริ 
ด้ั�นเทคนิคแลิะกั�ริให้บริิกั�ริดั่แลิซ่อ็มบำ�รุิงถังบริริจุำก๊ั�ซ
ปิโิตริเลีิยี่มเหลิว

มีคว�มเปิ็นไปิได้ัที�ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำ�กัต่�งปิริะเทศได้ัเล็ิงเห็น
ศกััยี่ภ�พีขอ็งปิริะเทศไทยี่ในกั�ริเป็ินศน่ย์ี่กัลิ�งขอ็งริะบบกั�ริขนสง่
ในภม่ภิ�คอิ็นโดัจีำน ผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริจำ�กัต่�งปิริะเทศจ่ำงสนใจำเข้�ม�
ดัำ�เนนิธุิริกิัจำในปิริะเทศไทยี่ กั�ริดัำ�เนินกั�ริดัังกัล่ิ�วจำะเป็ินตัวแปิริ
ที�อ็�จำจำะก่ัอ็ให้เกิัดักั�ริแข่งขันในธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซในอ็น�คต อ็ยี่่�งไริ
ก็ัต�มผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริจำ�กัต่�งปิริะเทศยัี่งไมม่ปีิริะสบกั�ริณ์ในธุิริกิัจำ
แลิะส�ยี่สมัพีนัธิกั์ับผู้่ค้้�ก๊ั�ซในปิริะเทศไทยี่ ซ่�งอ็�จำเปิน็ปิจัำจัำยี่ทำ�ให้
ดัำ�เนนิธุิริกิัจำใหป้ิริะสบผู้ลิสำ�เร็ิจำได้ัยี่�กั

5. กั�รจ่ำดัห�ผู้ลิตั้ภู่ณฑ์์
ก๊ั�ซปโิตั้รเล่ยมูเหลว

ปิริะเทศไทยี่จัำดัห�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวเพีื�อ็นำ�ม�จำำ�หน่�ยี่จำ�กั 3 
แหล่ิง ได้ัแก่ั

โรงแยกัก๊ั�ซ
ธุรรมูช�ติั้

ริอ้็ยี่ลิะ
55.43

โรงกัล่�นนำ��มู่นดิับุ 

ริอ้็ยี่ลิะ
35.57

กั�รนำ�เข้้� 

ริอ้็ยี่ลิะ
9

1. โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ มกีัำ�ลัิงกั�ริผู้ลิิตปีิ 2563 คิดัเป็ินสัดัสว่น
ริ้อ็ยี่ลิะ 55.43 โดัยี่ปิริะม�ณขอ็งปิริิม�ณกั�ริจัำดัห�ทั�งหมดั 
โดัยี่ปิจัำจุำบนัมโีริงแยี่กัก๊ั�ซทั�งหมดั 7 แหง่ โดัยี่ตั�งอ็ย่ี่ที่�จัำงหวัดั
ริะยี่อ็ง 5 แห่ง ตั�งอ็ย่ี่่ที�จัำงหวัดันคริศริีธิริริมริ�ช 1 แห่ง แลิะ
สโุขทัยี่ 1 แหง่ 

2. โริงกัลัิ�นนำ�มนัดิับ มกีัำ�ลัิงกั�ริผู้ลิิตคิดัเป็ินสัดัสว่นร้ิอ็ยี่ลิะ 35.57 
โดัยี่ปิริะม�ณขอ็งปิริมิ�ณกั�ริจัำดัห�ทั�งหมดั โดัยี่โริงกัลัิ�นนำ�มัน
ปิริะกัอ็บไปิด้ัวยี่ 

บริษัิัท ไทยี่อ็อ็ยี่ล์ิ จำำ�กััดั (มห�ชน) (“ไทยี่อ็อ็ยี่ล์ิ”)
บริษัิัท พีทีีที โกัลิบอ็ลิ เคมคิอ็ลิ จำำ�กััดั (มห�ชน) 
บริษัิัท สต�ริป์ิโิตริเลีิยี่ม ริไีฟินน์ิ�ง จำำ�กััดั (มห�ชน)
บริษัิัท บ�งจำ�กั ปิโิตริเลีิยี่ม จำำ�กััดั (มห�ชน) 
บริษัิัท เอ็สโซ ่(ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั (มห�ชน) (“เอ็สโซ”่)
บริษัิัท ไอ็อ็�ริพ์ีซี ีจำำ�กััดั (มห�ชน) (“ไอ็อ็�ริพ์ีซี”ี)

3. กั�รินำ�เข้� มีปิริิม�ณคิดัเปิ็นสัดัส่วนร้ิอ็ยี่ลิะ 9 โดัยี่ปิริะม�ณ
ขอ็งปิริมิ�ณกั�ริจัำดัห�ทั�งหมดั 

ที�ม�: สำ�นักัง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น (http://
www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-
energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&iss
earch=1)

สำ�หริับปิี 2563 บริิษััทฯ ได้ัจัำดัห�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวจำ�กัผู้่้ผู้ลิิต
ริ�ยี่ใหญภ่�ยี่ในปิริะเทศ ทั�งจำ�กั บริษัิัท ปิตท. จำำ�กััดั (มห�ชน) แลิะ 
บริิษััท ปิตท นำ�มันแลิะกั�ริค้�ปิลีิกั จำำ�กััดั (มห�ชน) ซ่�งมีก๊ั�ซ
ปิโิตริเลีิยี่มเหลิวจำ�กัโริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ ริวมทั�งจัำดัห�จำ�กับริษัิัท
ผู้่ผู้้ลิิตที�เปิน็โริงกัลัิ�นทกุัโริงในปิริะเทศ 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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ปัจำจ่ำยคัว�มูเส่ำ�ยง

บริิษััทฯ ได้ัตริะหนักัถ่งคว�มสำ�คัญขอ็งกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง
ภ�ยี่ใต้กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงที�อ็�จำส่งผู้ลิต่อ็ธุิริกิัจำทั�งจำ�กัปัิจำจัำยี่ภ�ยี่ใน 
แลิะจำ�กัปัิจำจัำยี่ภ�ยี่นอ็กั พีริ้อ็มทั�งมีกั�ริดัำ�เนินกั�ริอ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง
ต�มแนวท�งกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่ง (Enterprise Risk 
Management: ERM) ใหค้ริอ็บคลิมุทกุักัริะบวนกั�ริในกั�ริดัำ�เนนิ
ธุิริกิัจำ พีริอ้็มทั�งมกีั�ริจัำดัตั�งคณะทำ�ง�นเพีื�อ็ทำ�หน้�ที�ในกั�ริบริหิ�ริ
จัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่งในภ�พีริวมใหเ้กิัดัปิริะสทิธิผิู้ลิสง่สุดั ผู้�่นกั�ริจัำดั
ทำ� Risk Matrix เพีื�อ็ปิริะเมนิโอ็กั�ส แลิะผู้ลิกัริะทบที�อ็�จำเกิัดัข่�น
ทั�งด้ั�นปิริิม�ณ แลิะคุณภ�พีเพีื�อ็ให้ส�ม�ริถริะบุผู้ลิกัริะทบต�ม
เกัณฑ์์ที�กัำ�หนดัไว้ เหตุกั�ริณ์หน่�งๆ อ็�จำมีผู้ลิกัริะทบม�กักัว่� 1 ด้ั�น  
ดัังนั�นในกั�ริปิริะเมินควริพีิจำ�ริณ�ให้คริบทุกัด้ั�น แลิะเลืิอ็กัใช้
เกัณฑ์์เพีื�อ็ริะบุริะดัับคว�มรุินแริงขอ็งผู้ลิกัริะทบให้เหม�ะสม

คัว�มูเส่ำ�ยงจำ�กัผู้ลกัระทั่บุด้ั�นกั�ร
ปฏิิบุ่ติั้ตั้�มูกัฎหมู�ย ระเบุ่ยบุ  
และนโยบุ�ยภู�คัร่ฐ (Compliance 
Risk) 
เนื�อ็งด้ัวยี่กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงนโยี่บ�ยี่ภ�ครัิฐที�มุ่งเน้นกั�ริพัีฒน�
ปิริะเทศในทุกัมิติ ได้ัแก่ั สังคม เศริษัฐกิัจำ สิ�งแวดัล้ิอ็มส่งผู้ลิให้
นโยี่บ�ยี่ภ�ครัิฐกัำ�หนดันโยี่บ�ยี่ที�เกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับธุิริกิัจำก๊ั�ซ LPG 
ได้ัแก่ั

ภาพรวมธุุรกิิจ
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(กั) นโยบุ�ยกั�รเปดิัเสำร่ธุุรกิัจำก๊ั�ซ LPG

โดัยี่คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น ได้ัเห็นชอ็บแนวท�ง
กั�ริเปิิดัเสริีธุิริกิัจำก๊ั�ซ LPG โดัยี่ให้ลิดักั�ริควบคุมธุิริกิัจำกั�ริผู้ลิิต
แลิะจัำดัห�ลิงอ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง จำนนำ�ไปิส่่กั�ริเปิิดัเสริีธุิริกิัจำก๊ั�ซ LPG 
ทั�งริะบบ โดัยี่จำะเปิิดัเสริีทั�งริะบบ โดัยี่ยี่กัเลิิกักั�ริควบคุมริ�ค�
แลิะปิริิม�ณขอ็งทุกัแหล่ิงผู้ลิิตแลิะจัำดัห� เปิิดัเสรีิกั�รินำ�เข้�แลิะ
ส่งอ็อ็กัโดัยี่สมบ่ริณ์ ริวมถ่งยี่กัเลิิกักั�ริปิริะกั�ศริ�ค�ก๊ั�ซ LPG  
ณ โริงกัลัิ�นแลิะริ�ค�ข�ยี่สง่ ณ คลัิงก๊ั�ซ โดัยี่ให้มผีู้ลิบงัคับใชตั้�งแต่
เดืัอ็นสิงห�คม 2560 เปิ็นต้นไปิ โดัยี่มีแนวท�งในกั�ริดัำ�เนินกั�ริ 
ดัังต่อ็ไปินี� 1) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัริ�ค�โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ 
บริษัิัท ปิตท.สผู้. จำำ�กััดั โริงกัลัิ�นนำ�มนัเชื�อ็เพีลิิงแลิะโริงอ็ะโริเมติกั  
ริวมทั�งกั�รินำ�เข�้ 2) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัริ�ค�ก๊ั�ซ LPG ณ โริงกัลัิ�น 
(ริ�ค�ซื�อ็ตั�งต้น) โดัยี่สำ�นกััง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น (สนพี.) 
จำะปิริะกั�ศริ�ค�อ้็�งอิ็งสำ�หริับเปิ็นข้อ็ม่ลิในกั�ริกัำ�กัับด่ัแลิริ�ค�
ข�ยี่ปิลีิกั LPG ในปิริะเทศเท่�นั�น 3) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัอั็ตริ�เงิน
ชดัเชยี่หริือ็ส่งเข้�กัอ็งทุนนำ�มันเชื�อ็เพีลิิง ขอ็งส่วนกั�ริผู้ลิิตจำ�กั
โริงแยี่กัฯ โริงกัลัิ�นฯ 4) ยี่กัเลิิกัปิริะกั�ศริ�ค�ข�ยี่ส่ง ณ คลัิงก๊ั�ซ  
5) ปิริบักัลิไกักัอ็งทนุนำ�มนัฯ ใหม้ลัีิกัษัณะคล้ิ�ยี่กัอ็งทนุนำ�มนัฯ เพีื�อ็
วัตถปุิริะสงค์ในกั�ริริกััษั�เสถียี่ริภ�พีริ�ค� 6) มอ็บหม�ยี่ให้ สนพี. 
กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น (ธิพี.) แลิะกัริมกั�ริค้�ภ�ยี่ในศก่ัษั�ค่�กั�ริตลิ�ดั 
ก๊ั�ซ LPG ที�เหม�ะสมแลิะบัญชีคว�มแตกัต่�งริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกั 
ก๊ั�ซ LPG ริะหว่�งกัรุิงเทพีมห�นคริแลิะสว่นภม่ภิ�ค

ภ�ยี่หลัิงที�ริฐับ�ลิยี่กัเลิิกักั�ริควบคุมริ�ค�จำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซ LPG อ็ยี่�่ง
สมบ่ริณ์อ็�จำส่งผู้ลิต่อ็ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นแลิะคว�มส�ม�ริถในกั�ริ
แข่งขันขอ็งบริิษััทฯ เนื�อ็งจำ�กัริ�ค�จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ LPG จำะสะท้อ็น
ถ่งต้นทุนที�แท้จำริิงแลิะเปิลีิ�ยี่นแปิลิงต�มกัลิไกัริ�ค�ในตลิ�ดัโลิกั
แลิะตลิ�ดัในปิริะเทศ ทำ�ใหต้้นทุนกั�ริจัำดัห�ก๊ั�ซเป็ินไปิต�มกัลิไกั
ตลิ�ดั ซ่�งบริิษััทฯ ส�ม�ริถนำ�เข้� หรืิอ็ส่งอ็อ็กัได้ั อี็กัทั�งยัี่งทำ�ให้
ต้นทุนกั�ริจัำดัห�ได้ัจำ�กัทั�งภ�ยี่ในปิริะเทศแลิะต่�งปิริะเทศ มีท�ง
เลืิอ็กัม�กัยี่ิ�งข่�น พีริอ้็มทั�ง ยี่งัส�ม�ริถใชใ้นกั�ริสร้ิ�งอ็ำ�น�จำต่อ็ริอ็ง
กัับ Supplier ภ�ยี่ในปิริะเทศได้ั เนื�อ็งจำ�กับริษัิัทฯ มที�งเลืิอ็กัจำ�กั
แหล่ิงกั�ริจัำดัห�ม�กัยี่ิ�งข่�น ซ่�งส�ม�ริถควบคุมต้นทุนในกั�ริจัำดัห� 
แลิะกัำ�หนดัริ�ค�ข�ยี่ที�บริษัิัทฯ ต้อ็งกั�ริได้ั เพีื�อ็สริ�้งโอ็กั�สในกั�ริ
แขง่ขนัม�กัข่�น 

(ข้) นโยบุ�ยกั�รเปดิัเสำร่กั�รจำำ�หน่�ยก๊ั�ซหุงต้ั้มู 

กั�ริเปิิดัเสรีิท�งกั�ริค้�ต�มข้อ็ตกัลิงขอ็งอ็งค์กั�ริค้�โลิกั (WTO) 
อ็�จำทำ�ให้ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ใหญ่ขอ็งโลิกัจำ�กัต่�งปิริะเทศหริือ็ 
ผู้่้ ค้�ภ�ยี่ในปิริะเทศซ่�งมีคว�มพีร้ิอ็มทั�งในด้ั�นเงินทุนแลิะ
เทคโนโลิยี่เีข�้ม�ดัำ�เนนิธุิริกิัจำก๊ั�ซหงุต้มในปิริะเทศไทยี่ เพีื�อ็ใช้เปิน็
ฐ�นในกั�ริเปิดิัตลิ�ดัส่่ปิริะเทศเพีื�อ็นบ�้นในแถบอิ็นโดัจีำน เนื�อ็งจำ�กั
ปิริะเทศไทยี่มีคว�มเหม�ะสมในด้ั�นทำ�เลิที�ตั�ง กั�ริขนส่ง แลิะ
ริะบบส�ธิ�ริณ่ปิโภคต่�งๆ ส่งผู้ลิให้กั�ริแข่งขันในธุิริกิัจำนี�มีคว�ม
รุินแริงม�กัข่�น

อ็ยี่่�งไริก็ัต�ม ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำ�กัต่�งปิริะเทศหรืิอ็ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริ
ภ�ยี่ในปิริะเทศอ็�จำจำะปิริะสบปิัญห�ในเริื�อ็งคว�มไม่คุ้นเคยี่กัับ
สภ�วะตลิ�ดั ริวมทั�งยี่งัไมม่ปีิริะสบกั�ริณ์ในธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่ม
เหลิวแลิะส�ยี่สัมพีันธิ์กัับผู้่้ค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ตลิอ็ดัจำนเคริือ็
ข่�ยี่ท�งธุิริกิัจำในปิริะเทศไทยี่ ซ่�งเปิ็นปิัจำจัำยี่สำ�คัญที�มีผู้ลิต่อ็กั�ริ
ปิริะสบคว�มสำ�เริจ็ำท�งกั�ริตลิ�ดั นอ็กัจำ�กันี�ยี่งัต้อ็งมกีั�ริลิงทุนใน
ถังบริริจุำก๊ั�ซเปิน็จำำ�นวนม�กัสำ�หริบัใชใ้นกั�ริทำ�ตลิ�ดั 

(คั) นโยบุ�ยกั�รคุ้ัมูคัรองผูู้้บุริโภูคัและ 
สิำ�งแวดัล้อมู

ริัฐบ�ลิอ็�จำมีกั�ริอ็อ็กักัฎหม�ยี่เพีิ�มเติมในส่วนขอ็งกั�ริเพีิ�มคว�ม
ปิลิอ็ดัภัยี่ให้แก่ัผู้่้ใช้ก๊ั�ซ LPG ริวมถ่งกั�ริริณริงค์ในเริื�อ็งขอ็งกั�ริ
ริักัษั�สิ�งแวดัล้ิอ็ม ซ่�งอ็�จำจำะมีผู้ลิกัริะทบต่อ็ต้นทุนกั�ริดัำ�เนินง�น 
แลิะกัำ�ไริในอ็น�คตขอ็งบริิษััท บริิษััท ในฐ�นะผู้่้ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำ
ค้�ก๊ั�ซ LPG ได้ัตริะหนักัถ่งคว�มสำ�คัญดัังกัล่ิ�ว จ่ำงได้ัมีนโยี่บ�ยี่
ในกั�ริพีัฒน�แลิะปิริับปิรุิงคุณภ�พีขอ็งบริริจุำภัณฑ์์ให้มีคว�ม
ปิลิอ็ดัภัยี่อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง โดัยี่คลัิงเก็ับก๊ั�ซ LPG โริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG 
แลิะสถ�นีบริิกั�ริก๊ั�ซ LPG ขอ็งบริิษััท ริวมถ่งถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG 
แต่ลิะใบขอ็งบริิษััท ต้อ็งได้ัริับม�ตริฐ�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ต�มที� 
ภ�คริัฐกัำ�หนดัแลิะได้ัริับกั�ริตริวจำสอ็บจำ�กัภ�ครัิฐแลิะหน่วยี่ง�น
ที�เกีั�ยี่วข้อ็งอ็ยี่�่งสมำ�เสมอ็ 

บริิษััทฯ มีคว�มเชื�อ็มั�นว่�ในปิัจำจุำบันม�ตริฐ�นผู้ลิิตภัณฑ์์แลิะ 
คลัิงเก็ับก๊ั�ซ LPG โริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG แลิะสถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซ LPG 
ขอ็งบริิษััท ตลิอ็ดัจำนถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG ขอ็งบริิษััทฯ ได้ัริับกั�ริ
ยี่อ็มรัิบทั�งจำ�กัหน่วยี่ง�นขอ็งภ�ครัิฐแลิะผู้่้บริิโภค ปิริะกัอ็บกัับ
บริิษััท ได้ัมีกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริต้นทุนอ็ย่ี่�งมีปิริะสิทธิิภ�พีม�โดัยี่
ตลิอ็ดั ทำ�ใหป้ิริะเด็ันคว�มเสี�ยี่งในเริื�อ็งนี�ไมส่ง่ผู้ลิกัริะทบต่อ็บริิษััทฯ
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คว�มเสี�ยี่งจำ�กักั�ริเพีิ�มข่�นขอ็งผู้่้ค้�ก๊ั�ซ LPG ต�มม�ตริ� 7 ขอ็ง
พีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้�นำ�มันเชื� อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�ม ี
กั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติม

ในปิัจำจุำบันมีผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ใหญ่ในอุ็ตส�หกัริริมค้�ก๊ั�ซ LPG 
เพีียี่งไม่กีั�ริ�ยี่ ทำ�ให้มีโอ็กั�สที�จำะมีผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ใหม่เข้�
ม�ในอุ็ตส�หกัริริมโดัยี่กั�ริขอ็จำดัทะเบียี่นกัับกัริมพีัฒน�ธุิริกิัจำ 
กั�ริค้� กัริะทริวงพี�ณิชยี่์ เพีื�อ็เปิ็นผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 ม�กัข่�น ซ่�งกั�ริ
เข้�ม�ขอ็งผู้่้ค้�ริ�ยี่ใหม่จำะก่ัอ็ให้เกิัดักั�ริแข่งขันในอุ็ตส�หกัริริม
ม�กัข่�น แลิะอ็�จำส่งผู้ลิกัริะทบต่อ็ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นแลิะส่วนแบ่ง
ท�งกั�ริตลิ�ดัขอ็งบริิษััทฯ ในอ็น�คต อ็ยี่่�งไริก็ัต�มกั�ริเข้�ม�
เปิ็นผู้่้ค้�ก๊ั�ซ LPG ริ�ยี่ใหม่ต�มม�ตริ� 7 ขอ็งพีริะริ�ชบัญญัติ
กั�ริค้�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�มีกั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติมนั�น
ต้อ็งมีคุณสมบัติแลิะเงื�อ็นไขต�มที�กัริะทริวงพี�ณิชยี่์กัำ�หนดั เช่น  
ต้อ็งมีทุนจำดัทะเบียี่น 50 ล้ิ�นบ�ทข่�นไปิ เงินทุนหมุนเวียี่นขั�นตำ� 
100 ล้ิ�นบ�ท แลิะต้อ็งเก็ับก๊ั�ซ LPG เพีื�อ็สำ�ริอ็งต�มกัฎหม�ยี่ 
ริอ้็ยี่ลิะ 1 ขอ็งปิริมิ�ณที�จำะทำ�กั�ริค้�ในริะยี่ะเวลิ� 1 ปิ ีซ่�งจำำ�เปิน็ต้อ็ง
ใช้เงินทุนจำำ�นวนม�กัในกั�ริสร้ิ�งคลัิง/เช่�คลัิงในกั�ริเก็ับสำ�ริอ็ง 
ก๊ั�ซต�มข้อ็กัฎหม�ยี่กัำ�หนดั นอ็กัจำ�กันี� ยี่ังกัำ�หนดัให้ภ�ยี่ใน 
ริะยี่ะเวลิ�หน่�งปิต้ีอ็งมปีิริมิ�ณกั�ริค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวปิริะจำำ�ปิ ี 
(ปิริิม�ณที�นำ�เข้�ม�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ ซื�อ็ กัลัิ�น ผู้ลิิตหรืิอ็ได้ัม�
ในปีิหน่�ง) ม�กักัว่� 50,000 ตัน ต้อ็งมีเคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�เป็ิน
ขอ็งตนเอ็ง ซ่�งจำำ�เป็ินต้อ็งใช้เงินทุนแลิะริะยี่ะเวลิ�ในกั�ริทำ�ให้
เครืิ�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�ขอ็งตนเปิ็นที�ยี่อ็มริับขอ็งผู้่้บริิโภค แลิะห�กั 
ผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 มีคว�มต้อ็งกั�ริทำ�ตลิ�ดัในถังบริริจุำก๊ั�ซสำ�หรัิบ 
ภ�คคริวัเรืิอ็น ต้อ็งใช้เงินลิงทนุจำำ�นวนม�กัในกั�ริกัริะจำ�ยี่ถังให้เข�้ส่ ่
ผู้่บ้ริิโภคอ็ย่ี่�งทั�วถ่ง ซ่�งเงื�อ็นไขดัังกัล่ิ�วเป็ินกั�ริจำำ�กััดัโอ็กั�สในกั�ริ
เข�้ม�ในอุ็ตส�หกัริริมนี�ขอ็งผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ใหม่

คัว�มูเส่ำ�ยงท่ั่�เก่ั�ยวเน่�องก่ับุ 
กั�รพี�ณิชย์ (Commercial Risk) 
เนื�อ็งจำ�กัสัดัสว่นกั�ริข�ยี่ขอ็งบริษัิัทฯ แบง่กัลิุ่มขอ็งลิก่ัค้�อ็อ็กัเปิน็ 
5 กัลิุ่ม ได้ัแก่ั กัลิุ่มภ�คคริวัเริอื็น (HH) กัลิุ่มริ�้นค้�แก๊ัส (GS) กัลิุ่ม 
โริงบริริจุำก๊ั�ซ (FP) กัลิุม่โริงง�นอุ็ตส�หกัริริม (IN) กัลิุม่พี�ณชิยี่กัริริม  
(CM) แลิะกัลิุ่มสถ�นีบริิกั�ริก๊ั�ซ (AG) แต่เนื�อ็งจำ�กัสถ�นกั�ริณ์
ขอ็งริ�ค�นำ�มัน ส่งผู้ลิกัริะทบต่อ็พีฤติกัริริมขอ็งผู้่้ใช้ริถยี่นต์เปิ็น 
ยี่�นพี�หนะ กัลัิบไปิใชน้ำ�มนัเนื�อ็งจำ�กัริ�ค�ไมแ่ตกัต่�งกัันม�กั จ่ำง
สง่ผู้ลิต่อ็สดััสว่นในกั�ริข�ยี่ขอ็งลิก่ัค้�กัลิุ่ม AG ที�มกีั�ริซื�อ็ข�ยี่ลิดัลิง 
จ่ำงทำ�ใหบ้ริษัิัทฯ มกีั�ริทบทวนสัดัสว่นกั�ริข�ยี่ใหม ่โดัยี่มุง่เนน้กั�ริ
จัำดักั�ริเชงิรุิกั โดัยี่มุง่เนน้ไปิในกัลิุ่มลิก่ัค้�ริ�ยี่อื็�นๆ เพีื�อ็ปิริบัสดััสว่น
ให้มีกั�ริซื�อ็ข�ยี่ส่งข่�น ไม่ให้กัริะทบต่อ็ภ�พีริวมท�งธุิริกิัจำขอ็ง 
บริิษััทฯ อี็กัทั�ง บริิษััทฯ มีกั�ริกัำ�หนดัแผู้นกัลิยุี่ทธิ์แลิะกัำ�หนดั 
เปิ��หม�ยี่เพีื�อ็ต่อ็ยี่อ็ดัในธุิริกิัจำให้เติบโตอ็ยี่่�งยี่ั�งยี่ืนขอ็งบริิษััทฯ 
ต่อ็ไปิ

คัว�มูเส่ำ�ยงท่ั่�เก่ั�ยวเน่�องก่ับุ 
กั�รปฏิิบุ่ติั้กั�ร (Operation Risk)
คว�มเสี�ยี่งที�เกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับกั�ริปิฏิบัติกั�ริจำนส่งผู้ลิกัริะทบต่อ็ 
คว�มต่อ็เนื�อ็งในกั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำซ่�งอ็�จำเกิัดัได้ัจำ�กัทั�งปิจัำจัำยี่ภ�ยี่ใน 
แลิะปิจัำจัำยี่ภ�ยี่นอ็กั เชน่ กั�ริขนสง่ก๊ั�ซ LPG 

(กั) กั�รข้นส่ำงทั่�งทั่ะเล

ในริะบบขนส่งก๊ั�ซ LPG บริิษััทฯ ใช้กั�ริขนส่งท�งทะเลิเป็ินหลัิกั 
โดัยี่ใช้เรืิอ็บริริทุกัก๊ั�ซเป็ินยี่�นพี�หนะในกั�รินำ�ก๊ั�ซ LPG ที�ได้ั
จำ�กัผู้่้ผู้ลิิต (โริงแยี่กัก๊ั�ซฯ แลิะโริงกัลัิ�นนำ�มนั) เพืี�อ็นำ�เข้�ม�จัำดัเก็ับ 
แลิะกัริะจำ�ยี่สินค้�ที�คลัิงก๊ั�ซจัำงหวัดัฉะเชิงเทริ� แลิะจัำงหวัดั
สมุทริสงคริ�ม ก่ัอ็นที�จำะมีกั�ริขนส่งก๊ั�ซท�งริถ เพืี�อ็ส่งสินค้�
ให้กัับลิ่กัค้�ในพืี�นที�ต่�งๆ ต่อ็ไปิ พีริ้อ็มกัันนี�เพีื�อ็เป็ินกั�ริบริิห�ริ 
คว�มเสี�ยี่งจำ�กักั�ริขนส่งสินค้�ท�งทะเลิ บริิษััทฯได้ัมีกั�ริจัำดัทำ�
ปิริะกัันภัยี่สนิค้�ท�งทะเลิริะหว่�งกั�ริขนสง่สนิค้� เพีื�อ็เปิน็กั�ริลิดั 
ผู้ลิกัริะทบที�จำะมต่ีอ็บริิษััท พีริอ้็มทั�ง ได้ัมกีั�ริสอ็บท�นกัริะบวนกั�ริ
ในกั�ริรัิบสินค้�แลิะจัำดัส่งเพีื�อ็ให้เกิัดัคว�มมั�นใจำว่�จำะไม่มีคว�ม 
ผู้ดิัพีลิ�ดัจำ�กักั�ริขนสง่ท�งทะเลิ

(ข้) กั�รข้นส่ำงทั่�งบุกั

ในกั�ริขนส่งก๊ั�ซท�งบกัขอ็งบริษัิัทฯ ได้ัดัำ�เนินกั�ริผู่้�นบริษัิัทย่ี่อ็ยี่ 
ที�ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำริับบริิกั�ริขนส่งก๊ั�ซ LPG คือ็ บริิษััท อี็เกิั�ลิ  
อิ็นเตอ็ริ์ทริ�นส์ จำำ�กััดั (Eagle) ซ่�งมีคว�มเชี�ยี่วช�ญแลิะมีริะบบ
กั�ริฝึกัอ็บริมแลิะพีัฒน�ทักัษัะกั�ริขับริถขนส่งก๊ั�ซเปิ็นอ็ยี่่�งดีั  
อี็กัทั�ง EAGLE ได้ัริับใบอ็นุญ�ตให้เป็ินผู้่้ขนส่งก๊ั�ซ LPG จำ�กั 
กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น โดัยี่พี�หนะที�ใช้ในกั�ริขนส่งก๊ั�ซ LPG ก็ัได้ั
ริับอ็นุญ�ตแลิะได้ัริับกั�ริตริวจำสอ็บอ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็จำ�กักัริมขนส่ง 
ท�งบกั ริวมทั�งพีนักัง�นขับริถก็ัได้ัริับใบอ็นุญ�ตจำ�กักัริมธุิริกิัจำ
พีลัิงง�นทั�งหมดั จ่ำงมั�นใจำได้ัว่� EAGLE ได้ัปิฏิบัติต�มกัฎริะเบียี่บ
ขอ็งหน่วยี่ง�นริ�ชกั�ริที�ทำ�หน้�ที�ควบคุมอ็ยี่่�งเคริ่งครัิดัแลิะ
มีคว�มตริะหนักัในเริื� อ็งคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ต่อ็ชีวิตแลิะทริัพียี่์สิน 
นอ็กัจำ�กันี� EAGLE มกีั�ริจัำดัทำ�ปิริะกัันภัยี่ริถบริริทกุัก๊ั�ซ LPG แล้ิว
ทั�งหมดั โดัยี่มีวัตถุปิริะสงค์เพีื�อ็ลิดัผู้ลิกัริะทบที�จำะมีต่อ็บริิษััทฯ  
ในกัริณีที�เกิัดัอุ็บัติเหตุหริือ็เหตุกั�ริณ์ที�ไม่ค�ดัคิดัข่�นดัังกัล่ิ�วให้
น้อ็ยี่ที�สุดั ซ่�งอ็�จำเกิัดัข่�นในริะหว่�งกั�ริขนส่งอ็�จำเกิัดัอุ็บัติเหตุ
หริือ็เหตุกั�ริณ์ไม่ค�ดัคิดัข่�นที�จำะนำ�ม�ซ่�งคว�มส่ญเสียี่ แลิะอ็�จำ 
สง่ผู้ลิกัริะทบต่อ็ชื�อ็เสยีี่งแลิะกั�ริดัำ�เนนิกั�ริขอ็งบริษัิัท 

(คั) คัว�มูปลอดัภู่ยจำ�กับุรรจุำภู่ณฑ์์

เนื�อ็งจำ�กัถังก๊ั�ซ คือ็ บริริจุำภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ ซ่�งบริริจุำก๊ั�ซ LPG 
ไว้ภ�ยี่ในถือ็เป็ินวัตถุไวไฟิ แลิะอ็�จำมีอั็นตริ�ยี่ห�กัมีกั�ริใช้ง�น
ไม่ถ่กัต้อ็ง ดัังนั�น เพีื�อ็ปิ�อ็งกัันเหตุกั�ริณ์ดัังกัล่ิ�ว บริิษััทฯ ได้ันำ�
ม�ตริฐ�นที�กัริะทริวงอุ็ตส�หกัริริมได้ัมีกั�ริกัำ�หนดัม�ตริฐ�นขอ็ง
ถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG ไว้ แลิะได้ักัำ�หนดัริะยี่ะเวลิ�เพีื�อ็กั�ริตริวจำสอ็บ
คณุภ�พีขอ็งถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG เป็ินริะยี่ะกัริณีที�ถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG 
เปิ็นม่ลิเหตุที�ก่ัอ็ให้เกิัดัคว�มเสียี่ห�ยี่ข่�น บริิษััทฯ ในฐ�นะผู้่้ค้� 
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวจำะเปิ็นผู้่้ริับผู้ิดัชอ็บต่อ็คว�มเสียี่ห�ยี่ที�เกิัดั
ข่�นในเบื�อ็งต้น ซ่�งอ็�จำสง่ผู้ลิกัริะทบต่อ็ชื�อ็เสยีี่งแลิะกั�ริดัำ�เนนิง�น
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ขอ็งบริษัิัทฯ แต่โดัยี่ปิกัติทั�วไปินั�นกั�ริริะเบดิัขอ็งก๊ั�ซ LPG มกััจำะ
เกิัดัจำ�กัอุ็ปิกัริณส์ว่นอื็�นที�ไมใ่ชถั่งบริริจุำก๊ั�ซ LPG เนื�อ็งจำ�กัผู้่ผู้้ลิิต 
ถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG มีกัริะบวนกั�ริทดัสอ็บคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ขอ็ง 
ถังบริริจุำแลิะว�ล์ิว ตั�งแต่ขั�นตอ็นกั�ริผู้ลิิตใหถ้ก่ัต้อ็งต�มม�ตริฐ�น
ขอ็งกัริะทริวงอุ็ตส�หกัริริม (มอ็กั.) ที�กัำ�หนดัข่�นโดัยี่สำ�นักัง�น
ม�ตริฐ�นผู้ลิิตภัณฑ์์อุ็ตส�หกัริริม นอ็กัจำ�กันี�กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น 
กัริะทริวงพีลัิงง�น ยี่งัได้ักัำ�หนดัใหม้กีั�ริตริวจำสอ็บถังก๊ั�ซ LPG ที�
ผู้่�นกั�ริใช้ง�นม�แล้ิว 5 ปิี ด้ัวยี่กั�ริทดัสอ็บสภ�พีกั�ริรัิบแริงดััน
ขอ็งถัง (Hydro Test) แลิะตริวจำสอ็บถังที�ผู้่�นกั�ริใช้ง�นม�แล้ิว  
10 ปิี ด้ัวยี่กั�ริทดัสอ็บสภ�พีกั�ริริับแริงดัันขอ็งถัง (Hydro Test) 
แลิะทดัสอ็บสภ�พีกั�ริยี่ืดัตัวขอ็งเนื�อ็เหล็ิกัขอ็งถัง (Expansion 
Test) ซ่�งห�กัถังก๊ั�ซ LPG ดัังกัล่ิ�ว ไมผู่้�่นกั�ริทดัสอ็บจำะไมส่�ม�ริถ
นำ�ไปิบริริจุำก๊ั�ซ LPG ได้ัอี็กั แลิะจำะต้อ็งทำ�ลิ�ยี่ทิ�งต่อ็ไปิ

ในด้ั�นอุ็ปิกัริณเ์พีิ�มเติมอื็�นๆ ที�นำ�ม�ใชร้ิว่มกัับถังบริริจุำก๊ั�ซ ได้ัแก่ั 
หัวเต� ส�ยี่ส่งก๊ั�ซ ทั�งหมดัจำะไม่ใช่ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ จ่ำงไม่
ต้อ็งรัิบผู้ดิัชอ็บต่อ็คว�มปิลิอ็ดัภัยี่ท�งกัฎหม�ยี่ แต่ถ้�เกิัดัอุ็บติัเหตุ
ริะเบิดัข่�นจำ�กัอุ็ปิกัริณ์ดัังกัล่ิ�ว อ็�จำส่งผู้ลิกัริะทบท�งอ้็อ็มต่อ็ 
ชื�อ็เสยีี่งขอ็งบริษัิัทฯได้ั 

แต่เนื�อ็งจำ�กัผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ มีม�ตริฐ�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่
ต�มหลัิกัส�กัลิ แลิะที�ผู้�่นม�ผู้ลิิตภัณฑ์์ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�
บริิษััทฯ ไม่เคยี่ปิริะสบปัิญห�อุ็บัติเหตุกั�ริริะเบิดัแต่อ็ยี่่�งใดั แต่
เพีื�อ็สร้ิ�งคว�มมั�นใจำในม�ตริฐ�นขอ็งบริิษััทฯ จ่ำงได้ักัำ�หนดันโยี่บ�ยี่
เพีิ�มศ่นย์ี่ปิฏิบัติกั�ริเพีื�อ็กั�ริตริวจำสอ็บคุณภ�พี แลิะซ่อ็มถังก๊ั�ซ
ทั�งในส่วนขอ็งสีถัง คว�มสมบ่ริณ์ขอ็งถังก๊ั�ซ เพีื�อ็ให้ได้ัม�ตริฐ�น
ขอ็งอุ็ตส�หกัริริมม�กัยี่ิ�งข่�น ทำ�ให้บริิษััท มั�นใจำได้ัว่�บริิษััทฯ  
ส�ม�ริถควบคมุคว�มเสี�ยี่งที�เกีั�ยี่วกัับคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ในผู้ลิิตภัณฑ์์

(ง) คัว�มูเส่ำ�ยงด้ั�นคัว�มูปลอดัภู่ยและ 
สิำ�งแวดัล้อมู 

ลัิกัษัณะกั�ริดัำ�เนินง�นท�งธุิริกิัจำขอ็งบริษัิัทฯ เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกิัจำกัริริม
ที�อ็�จำก่ัอ็ให้เกิัดัอั็นตริ�ยี่ต่อ็สุขภ�พีแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม ซ่�งห�กัเกิัดั
อุ็บัติเหตุ เหตุสุดัวิสัยี่ หรืิอ็คว�มผิู้ดัพีลิ�ดัในกั�ริดัำ�เนินง�น อ็�จำ 
สง่ผู้ลิกัริะทบต่อ็ผู้่ม้สีว่นได้ัสว่นเสยีี่ แผู้นกั�ริลิงทนุขอ็งบริษัิัทฯ แลิะ
ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�น ริวมถ่งภ�พีลัิกัษัณ์ขอ็งบริิษััทฯ ทั�งในริะยี่ะสั�น
แลิะในริะยี่ะยี่�วได้ัอ็ยี่�่งมนียัี่สำ�คัญ

อ็ยี่่�งไริก็ัดีั บริิษััทฯ จำะกัำ�หนดันโยี่บ�ยี่ด้ั�นอ็�ชีวอ็น�มัยี่ คว�ม
ปิลิอ็ดัภัยี่แลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม เป็ินกัริอ็บภ�ริกิัจำตั�งแต่เริิ�มต้นใน
กั�ริว�งแผู้นกั�ริลิงทุน กั�ริกัำ�หนดัวิธิีกั�ริปิฏิบัติง�น กั�ริสริ้�ง
วัฒนธิริริมคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ กั�ริปิ�อ็งกัันแลิะลิดัผู้ลิกัริะทบด้ั�น 
สิ�งแวดัล้ิอ็มต่อ็ผู้่ม้สีว่นได้ัสว่นเสยีี่ แลิะกั�ริเพีิ�มปิริะสทิธิภิ�พีกั�ริใช้
พีลัิงง�น โดัยี่กั�ริใชพ้ีลัิงง�นอ็ยี่�่งคุ้มค่�เพืี�อ็ใหเ้กิัดักั�ริเติบโตอ็ยี่�่ง
ยี่ั�งยี่นื ริวมถ่งกั�ริสื�อ็ส�ริให้ผู้่เ้กีั�ยี่วข้อ็งทริ�บอ็ย่ี่�งทั�วถ่ง เพีื�อ็ให้เกิัดั
คว�มเข้�ใจำที�ถ่กัต้อ็งในลัิกัษัณะขอ็งคว�มเสี�ยี่งที�ได้ัมีกั�ริบริิห�ริ
จัำดักั�ริ ริวมถ่งม�ตริกั�ริปิ�อ็งกัันเพีื�อ็ควบคมุด้ั�นกัริะบวนกั�ริผู้ลิิต
ต่�งๆ ที�บริิษััทฯ จำะดัำ�เนินกั�ริในอ็น�คต พีริ้อ็มทั�งกั�ริจัำดักั�ริ
ภ�ยี่ในอ็งค์กัริได้ัจัำดัทำ�แผู้นส่งเสริิมแลิะปิ�อ็งกััน โดัยี่จัำดัทำ�ริะบบ
บริหิ�ริคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ นโยี่บ�ยี่ วิธิปีิฏิบติั แลิะค่่มอื็ เพีื�อ็ใหค้ว�มร่ิ ้
แลิะทบทวนแนวท�งปิฏิบัติอ็ยี่่�งต่อ็เนื� อ็ง พีริ้อ็มทั�งกัำ�หนดั 
ผู้่้ริับผู้ิดัชอ็บในแต่ลิะพีื�นที� แลิะกัำ�หนดัม�ตริกั�ริควบคุม แลิะ
ลิงโทษัห�กัมกีั�ริลิะเลิยี่ไมป่ิฏิบติัต�มนโยี่บ�ยี่คว�มปิลิอ็ดัภัยี่

ทั�งนี� ในปิี 2563 บริิษััทฯ เผู้ชิญคว�มท้�ท�ยี่กัับวิกัฤโควิดั-19  
ซ่�งยี่ังคงต้อ็งริักัษั�ม�ตริฐ�นกั�ริจัำดัส่งสินค้� แลิะสริ้�งริะบบกั�ริ
ดัำ�เนินง�นเพีื�อ็ให้คว�มมั�นใจำกัับลิ่กัค้�ถ่งกั�ริจัำดัส่ง แลิะบริิกั�ริ
ต่�งๆ ขอ็งบริษัิัทได้ัอ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง อี็กัทั�ง ได้ัมกีั�ริจัำดัทำ�แผู้นบริหิ�ริ 
คว�มต่อ็เนื�อ็งในกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำ (Business Continuity Plan 
: BCP) เพีื� อ็กัำ�หนดัแนวท�ง กัลิยุี่ทธ์ิกั�ริดัำ�เนินง�น เพีื� อ็ให ้
กั�ริบริิห�ริง�นมีคว�มต่อ็เนื�อ็งในกั�ริปิฏิบัติง�นในสภ�วะวิกัฤต 
แลิะพีิจำ�ริณ�กั�ริปิรัิบริะดัับขอ็งเหตุกั�ริณ์ เพืี�อ็กัำ�หนดัแนวท�ง
กั�ริดัำ�เนินง�นให้เหม�ะสมริวมถ่งกั�ริจัำดัสริริทรัิพียี่�กัริต่�งๆ ใน
กั�ริดัำ�เนนิกั�ริที�เกีั�ยี่วข้อ็งภ�ยี่ใต้นโยี่บ�ยี่ขอ็งบริษัิัทฯ
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ข้้อมููลหลักทรััพย์์และผูู้้ถืือห้้น

การบริหารการจััดการ

หลักทรััพย์์ข้องบริัษััทฯ
ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม 2563 บริษัิัที่ มท่ี่นุจดที่ะเบย่นเท่ี่ากัับ 518,500,000 บาที่ ปริะกัอบด้วัย หุุ้น้สามญัจำานวันทัี่�งสิ�น 518,500,000 หุุ้้น 
มลูค่าท่ี่�ตริาไว้ั หุุ้น้ละ 1 บาที่ จำานวันที่นุท่ี่�ชำำาริะแล้วัคือ 518,500,000 บาที่

ผูู้้ถืือห้้น
ริายชำื�อผูู้ถื้ือหุุ้น้ริายใหุ้ญ ่10 ริายแริกั ณ วัันท่ี่� 30 ธันัวัาคม 2563 มดั่งน่� 

ลำำ�ดัับ ชื่อผูถื้อหุน้ จำ�นวนหุน้ชำ�ระแล้ำว รอ้ยลำะของทนุชำ�ระแล้ำว

1 นางสาวัชำมกัมล พุุ่ม่พุ่นัธัม์ว่ัง 93,088,847 17.953 %

2. นายอัยยวััฒน ์ศริวั่ัฒนปริะภา 84,998,404 16.393 %

3. นายสมยศ พุุ่ม่พุ่นัธุัม์ว่ัง 47,461,014 9.393 %

4. นายชำชัำวัาลย ์เจ่ยริวันนท์ี่ 37,312,417 7.196 %

5. นายริชำต พุุ่ม่พุ่นัธุัม์ว่ัง 31,783,417 6.130 %

6. นายไพุ่ศาล พุ่าณชิำยช์ำะวังศ์ 24,213,366 4.670 %

7. นางสาวัอภิริด่ โอภาสเอ่�ยมลิขิติ 22,000,000 4.243 %

8. VERWALTUNGS UND PRIVAT BANK AKTIENGESELLSCHAFT 17,281,471 3.333 %

9. บริษัิัที่ ดับบลิวัพุ่ ่เอ็นเนอริย์่� จำากััด (มหุ้าชำน) * 10,370,000 2.000 %

10. นายสมชำาย เบญจริงคกุัล 9,661,486 1.863 %

*  บริษัิัที่ ดับบลิวัพุ่ ่เอ็นเนอริย่์� จำากััด (มหุ้าชำน) ถืือหุุ้น้ตามโคริงกัาริซืื้�อหุุ้น้คืนเพุ่ื�อกัาริบริหิุ้าริที่างกัาริเงินขิองบริษัิัที่
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โคัรงสำร้�งกั�รถ่ึอหุ้นข้องบุริษ่ัทั่และบุริษ่ัทั่ย่อย 

(ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2563)

WP ENERGY

WP GAS

THAI GAS
CORPORATION

WONDERFOODS
HOLDING

WP SOLLAR

PREMIERE
CARRIER

99.99% 99.99% 99.99%

EAGLE WP SOLUTIONS

79.99% 99.98%

49.99%

99.99%

99.99%

LOGISTIC
ENTERPRISE

บริษัิัท ลัักษัณิะธุุริกิจ
ทนุจด์
ทะเบยี่น	
(ลั��นบ�ท)

ทนุจด์ทะเบยี่น	
(ลั��นบ�ท)

ทนุจด์ทะเบยี่น	
(ลั��นบ�ท)

บริษัิัท

EAGLE บริษัิัท อี็เกิั�ลิ อิ็นเตอ็ริท์ริ�นส ์
จำำ�กััดั

ธุิริกิัจำบริกิั�ริขนสง่ก๊ั�ซ
ปิโิตริเลีิยี่มเหลิวท�งบกั

84 84 99.99

WP GAS บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีแก๊ัส จำำ�กััดั ธุิริกิัจำสถ�นบีริกิั�ริ 201 201 99.99
LOGISTIC 
ENTERPRISE 

บริษัิัท โลิจีำสติค 
เอ็็นเตอ็ร์ิไพีริซ ์จำำ�กััดั

ธุิริกิัจำใหเ้ช�่ริถขนสง่ขน�ดัเล็ิกั 1 1 99.98

WP SOLLAR บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิล่ิ�ริ ์
จำำ�กััดั

ธุิริกิัจำปิริะกัอ็บกิัจำกั�ริผู้ลิิตแลิะ
จำำ�หน�่ยี่ไฟิฟิ��

1.5 1.5 99.99

WP SOLUTIONS บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิช่ั�นส ์
จำำ�กััดั 

เพีื�อ็ลิงทนุในกิัจำกั�ริอื็�น 
(Holding company)

21 21 99.99

THAIGAS 

CORPORATION

บริษัิัท ไทยี่แก๊ัส คอ็ริป์ิอ็เริชั�น 
จำำ�กััดั

ธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
(LPG)

136.8  136.8 79.99

PREMIER 

CARRIER

บริษัิัท พีริเีมยีี่ริ ์แคริร์ิเิอ็อ็ร์ิ 
จำำ�กััดั

ธุิริกิัจำบริกิั�ริขนสง่ก๊ั�ซ
ปิโิตริเลีิยี่มเหลิวท�งบกั

 35 35 99.99

Wonderfood 

holding

บริษัิัท วันเดัอ็ริฟ์ิ่�ดั โฮลิดิั�ง 
จำำ�กััดั 

ธุิริกิัจำริ�้นอ็�ห�ริ 36 36 49.99

กิารบริหารกิารจัดกิาร
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โคัรงสำร้�งร�ยได้ัข้องบุริษ่ัทั่และบุริษ่ัทั่ย่อย 
แยกัตั้�มูประเภูทั่ข้องร�ยได้ั

บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีริ�ยี่ได้ัหลัิกัม�จำ�กักั�ริข�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวใหแ้ก่ัลิก่ัค้�ปิริะเภทต่�งๆ แลิะมรีิ�ยี่ได้ัค่�บริกิั�ริขนสง่แลิะริ�ยี่ได้ัอื็�น  
โดัยี่ในปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีโคริงสริ�้งริ�ยี่ได้ัแลิะสดััสว่นขอ็งริ�ยี่ได้ัแยี่กัต�มปิริะเภทดัังต่อ็ไปินี�

 (หน่ว็ย่	:	ลั��นบ�ท)
ปี	2563 ปี	2562 ปี	2561

ริ�ย่ได์� (%) ริ�ย่ได์� (%) ริ�ย่ได์� (%)

ริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่ก๊ั�ซ LPG 11,856 98.21 14,127 97.66 14,684 98.04

ริ�ยี่ได้ัค่�บริกิั�ริขนสง่ 21 0.18 27 0.19 42 0.28

ริ�ยี่ได้ัอื็�น 194 1.61 311 2.15 251 1.68

ริว็มริ�ย่ได์� 12,072 100 14,466 100 14,978 100

ทั�งนี� ริ�ยี่ได้ัอื็�นปิริะกัอ็บด้ัวยี่

(หน่ว็ย่	:	ลั��นบ�ท) ปี	2563 ปี	2562 ปี	2561

ริ�ยี่ได้ัค่�ขนสง่ 94 125 129

ดัอ็กัเบี�ยี่ริบั 6 8 8

ริ�ยี่ได้ัค่�เช�่ 15 12 11

ริ�ยี่ได้ัค่�ซอ่็มถัง 31 21 16

กัำ�ไริจำ�กักั�ริจำำ�หน�่ยี่สินทริพัียี่์ 14 115 22

ริ�ยี่ได้ัอื็�น 34 30 66

ริว็มริ�ย่ได์�อ่�น 194 311 252

กิารบริหารกิารจัดกิาร
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ตั้�ริ�งแสำด์งสำดั์สำว่็นปริมิ�ณิข�ย่ของบริษัิัท	ดั์บบลิัว็พ	ีเอ็นเนอริย์่ี�	จำ�กัด์	(มห�ชื่น)		
แย่กตั้�มปริะเภทลัก่คั��	สำำ�หริบัปี	2563,	2562	แลัะ	2561	

กลัุ่มลัก่คั�� สำดั์สำว่็นปี	2563	(%) สำดั์สำว่็นปี	2562	(%) สำดั์สำว่็นปี	2561	(%)

โริงบริริจุำก๊ั�ซ 48.67 44.83 43.48

สถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซ 18.50 24.29 26.42

โริงง�นอุ็ตส�หกัริริม 9.34 9.39 9.23

ลิก่ัค้�พี�ณชิยี่ ์(Commercial Customers) 5.05 5.32 4.85

ริ�้นค้�ก๊ั�ซ 3.49 4.15 4.31

Supply Sale แลิะอื็�นๆ 14.94 12.02 11.71

ริว็ม 100.00 100.00 100.00

ตั้�ริ�งแสำด์งสำดั์สำว่็นริ�ย่ได์�จ�กก�ริจำ�หน่�ย่ของบริษัิัท	ดั์บบลิัว็พ	ีเอ็นเนอริย์่ี�	จำ�กัด์	(มห�ชื่น)		
แย่กตั้�มปริะเภทลัก่คั��	สำำ�หริบัปี	2563,	2562	แลัะ	2561	

ปริะเภทลัก่คั��
ริ�ย่ได์�		

(ลั��นบ�ท)	
2563

สำดั์สำว่็น	(%)
ริ�ย่ได์�		

(ลั��นบ�ท)	
2562

สำดั์สำว่็น	(%)
ริ�ย่ได์�		

(ลั��นบ�ท)	
2561

สำดั์สำว่็น	(%)

โริงบริริจุำก๊ั�ซ 5,770 48.95 6,376 45.13  6,422 43.73

สถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซ 2,145 18.19 3,337 23.62  3,809 25.94

โริงง�นอุ็ตส�หกัริริม 1,151 9.77 1,378 9.76  1,412 9.62

ลิก่ัค้�พี�ณชิยี่ ์ 670 5.69 842 5.96  806 5.49

ริ�้นค้�ก๊ั�ซ 435 3.69 609 4.31  658 4.48

Supply Sale แลิะอื็�นๆ 1,618 13.72 1,585 11.22  1,577 10.74

ริว็ม 11,789 100 14,127 100 	14,684 100
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บุริษ่ัทั่ ด่ับุบุลิวพ่ี เอ็นเนอรย่์� จำำ�ก่ัดั (มูห�ชน) 
บริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่กั�ริจ่ำ�ยี่เงินปิันผู้ลิ โดัยี่กัำ�หนดัให้จ่ำ�ยี่ได้ั 
ไมน่อ้็ยี่กัว่�ร้ิอ็ยี่ลิะ 30 ขอ็งกัำ�ไริสทุธิภิ�ยี่หลัิงจำ�กักั�ริหกััภ�ษีัแลิะ
ทุนสำ�ริอ็งต่�งๆ ทั�งหมดัขอ็งบริิษััทฯ ต�มที�กัฎหม�ยี่แลิะบริิษััทฯ 
กัำ�หนดัไว้ อ็ยี่่�งไริก็ัต�ม กั�ริจ่ำ�ยี่เงินปิันผู้ลิดัังกัล่ิ�วจำะข่�นอ็ย่ี่่กัับ
แผู้นกั�ริลิงทุน คว�มจำำ�เปิ็นแลิะคว�มเหม�ะสมอื็�นๆ ในอ็น�คต
ซ่�งบริิษััทฯอ็�จำกัำ�หนดัให้กั�ริจ่ำ�ยี่เงินปิันผู้ลิมีอั็ตริ�น้อ็ยี่กัว่�
อั็ตริ�ที�กัำ�หนดัข้�งต้นได้ั ห�กับริิษััทฯ มีคว�มจำำ�เป็ินที�จำะต้อ็งนำ� 
เงินกัำ�ไริสุทธิิจำำ�นวนดัังกัล่ิ�วม�ใช้เพีื�อ็ขยี่�ยี่กั�ริดัำ�เนินง�นขอ็ง 
บริิษััทฯ ต่อ็ไปิ

นโยบุ�ยกั�รจ่ำ�ยเงินปันผู้ล

กิารบริหารกิารจัดกิาร

นโยบุ�ยกั�รจ่ำ�ยเงินปันผู้ล 
ข้องบุริษ่ัทั่ย่อย
นโยี่บ�ยี่กั�ริจ่ำ�ยี่เงินปินัผู้ลิขอ็งบริษัิัทย่ี่อ็ยี่ขอ็งบริิษััทฯ คณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทยี่่อ็ยี่จำะพีิจำ�ริณ�ให้คว�มเห็นชอ็บแลิะเสนอ็ให้ที�ปิริะชุม 
ผู้่ถื้อ็หุน้ขอ็งแต่ลิะบริษัิัทฯ พีจิำ�ริณ�อ็นมุติัในแต่ลิะปิ ีโดัยี่กั�ริจ่ำ�ยี่
เงินปิันผู้ลิจำะพิีจำ�ริณ� จำ�กัแผู้นกั�ริลิงทุนต�มคว�มจำำ�เป็ินแลิะ
คว�มเหม�ะสมอื็�นๆ เช่น คว�มเพีียี่งพีอ็ขอ็งกัริะแสเงินสดัขอ็ง
บริษัิัทยี่อ่็ยี่ หลัิงจำ�กัหกััสำ�ริอ็งเงินต�มที�กัฎหม�ยี่กัำ�หนดัแล้ิว
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กิารบริหารกิารจัดกิาร

โคัรงสำร้�งกั�รจ่ำดักั�ร

โคัรงสำร้�งองค์ักัร (ณ ว่นท่ั่� 31 ธุ่นว�คัมู 2563)
เพืี�อ็เปิ็นกั�ริผู้ลัิกัดัันอ็งค์กัริให้มีกั�ริบริิห�ริง�นได้ัอ็ยี่่�งมีปิริะสิทธิิภ�พีแลิะบริริลุิผู้ลิสำ�เริ็จำต�มทิศท�งที�ได้ัตั�งเปิ��หม�ยี่ในกั�ริดัำ�เนิน
ธุิริกิัจำในอ็น�คตแลิะส�ม�ริถริอ็งรัิบกั�ริพีฒัน�อ็งค์กัริได้ัเต็มที� บริษัิัทจ่ำงได้ัปิริบัปิรุิงโคริงสริ�้งกั�ริบริหิ�ริอ็งค์กัริ โดัยี่มผีู้ลิใชบ้งัคับตั�งแต่
วันที� 8 สงิห�คม 2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส. ชนกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานขายและปฏิบัติการ

น.ส. ชนกมล พุ่มพันธุ์ม่วง (รก.)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการเงินและบริหารองค์กร

นายนพวงศ์ โอมาธิกุล

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายปฏิบัติการ

นายณธพล เพิ่มผล

ฝ่ายขาย

นายชุมพล
ลิลิตสุวรรณ

ฝ่ายวางแผน
และจัดหา

นายสุวิสา พรหมทอง
(Acting)

ฝ่ายกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ

นายสุทัศน์
นิติกรไชยรัตน์

ฝ่ายบริหาร
องค์กร

ฝ่ายกฎหมาย
และเลขานุการ

บริษัท

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

แผนก
บริหารจัดการคลังก๊าซ

แผนก
วิศวกรรม

แผนก
ความปลอดภัยชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

แผนก
บริหารงานขาย

แผนก
บริหารงานขนส่ง

แผนก
ลูกค้าสัมพันธ์

แผนก
บริหารจัดการถัง

แผนก
การตลาด

แผนก
ทรัพยากรมนุษย์

แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนก
จัดซื้อ

แผนก
บัญชี

แผนก
การเงิน

แผนก
นักลงทุนสัมพันธ์

แผนก
ธุรการและ

บริหารงานทั่วไป

แผนก
บริหารระบบคุณภาพ

แผนก
บริหารจัดการ

โรงบรรจุ
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1. คัณะกัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่
1.1 คัณะกัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ท่ั่�ดัำ�รงตั้ำ�แหน่ง ณ ว่นท่ั่� 31 ธุ่นว�คัมู 2563 มู่ร�ยช่�อด่ังน่� 

ช่ื่�อ ตั้ำ�แหน่ง วั็นที�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่ง
จำ�นว็นเข��ริว่็มก�ริ
ปริะชุื่ม	(คัริั�ง)

1 น�ยี่จุำลิจิำตต์ บุณยี่เกัตุ ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ / กัริริมกั�ริอิ็สริะ 24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557 12/12

2 น�งนิศกัริ ทัดัเทียี่มริมยี่์ ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ /  
กัริริมกั�ริอิ็สริะ 

24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557 12/12

3 น�ยี่กันกัศักัดิั� ปิิ� นแสง กัริริมกั�ริ / ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริบริหิ�ริ 24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557 11/12

4 น�งสร้ิอ็ยี่ทิพียี่ ์ไตริสทุธิิ� ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริสริริห�แลิะ 
กัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน / กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ / 
 กัริริมกั�ริอิ็สริะ

27 ตุลิ�คม 2558 10/12

5 น�ยี่บวริ วงศส์นิอุ็ดัม กัริริมกั�ริ / กัริริมกั�ริบริหิ�ริ 27 ตุลิ�คม 2558 12/12

6 น�งส�วชมกัมลิ พีุม่พีนัธุิม์ว่ง กัริริมกั�ริ / กัริริมกั�ริบริหิ�ริ /  
กัริริมกั�ริสริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน / 
ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ 

24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557 12/12

7 น�ยี่ชชัว�ลิยี่ ์เจีำยี่ริวนนท์ ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง / 
กัริริมกั�ริ / กัริริมกั�ริบริหิ�ริ

24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557 11/12

8 น�ยี่สง่� รัิตนช�ติช่ชยัี่ กัริริมกั�ริ / กัริริมกั�ริบริหิ�ริ /  
กัริริมกั�ริสริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน

24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557 12/12

9 น�งลัิขณ�นนัท์ ลัิกัษัมธีิน�นนัต์ * กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ / กัริริมกั�ริอิ็สริะ 1 สิงห�คม 2559 11/12

10 น�ยี่สมช�ยี่ ควิ่จิำตริสวุริริณ กัริริมกั�ริอิ็สริะ /  
กัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง 

20 ตุลิ�คม 2559 12/12

11 น�ยี่รัิงสริริค์ ศริวีริศ�สตริ์ กัริริมกั�ริอิ็สริะ/กัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง 21 มิถนุ�ยี่น 2560 8/12

12 น�ยี่เกัษัมสทิธิิ� ปิฐมศกััดิั� กัริริมกั�ริ 11 พีฤษัภ�คม 2561 11/12

* กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บที�มคีว�มร่ิแ้ลิะปิริะสบกั�ริณเ์พียีี่งพีอ็ที�จำะส�ม�ริถทำ�หน�้ที�ในกั�ริสอ็บท�นคว�มน�่เชื�อ็ถือ็ขอ็งงบกั�ริเงิน 
ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2563 คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทมีกั�ริปิริะชุมทั�งสิ�น 12 คริั�ง เพีื�อ็ปิฏิบติัหน�้ที�ต�มที�ได้ัริบัมอ็บหม�ยี่

1.2 กัรรมูกั�รผูู้้มู่อำ�น�จำลงล�ยมู่อช่�อผูู้กัพ่ีนบุริษ่ัทั่
กัริริมกั�ริผู้่้มีอ็ำ�น�จำลิงลิ�ยี่มือ็ชื�อ็ผู้่กัพีันบริิษััท ต�มข้อ็บังคับบริิษััทแลิะหนังสือ็ริับริอ็งกั�ริจำดัทะเบียี่นนิติบุคคลิต�มกัฎหม�ยี่ 
ว่�ด้ัวยี่บริษัิัทมห�ชนจำำ�กััดั กัริมพีฒัน�ธุิริกิัจำกั�ริค้� กัริะทริวงพี�ณชิย์ี่ ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2563ได้ัแก่ั น�ยี่เกัษัมสทิธิิ� ปิฐมศกััดิั� หริอื็ 
น�ยี่สง่� ริัตนช�ติช่ชัยี่ หรืิอ็ น�ยี่ชัชว�ลิย์ี่ เจีำยี่ริวนนท์ คนใดัคนหน่�งลิงลิ�ยี่มือ็ชื�อ็ริว่มกัับ น�ยี่กันกัศักัดิั� ปิิ� นแสง หรืิอ็ น�งส�วชมกัมลิ  
พีุม่พีนัธุิม์ว่ง คนใดัคนหน่�งริวมเปิน็สอ็งคน
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1.3 องค์ัประกัอบุและคุัณสำมูบุ่ติั้ข้อง
คัณะกัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ 
1. ข้อ็บังคับบริิษััทแลิะกัฎบัตริคณะกัริริมกั�ริ กัำ�หนดัให ้

คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริจำำ�นวนไม่น้อ็ยี่
กัว่� 5 คน โดัยี่ต้อ็งปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริอิ็สริะอ็ยี่�่งนอ้็ยี่ 1 
ใน 3 ขอ็งจำำ�นวนกัริริมกั�ริทั�งหมดั แต่ต้อ็งไมน่อ้็ยี่กัว่� 3 คน  
โดัยี่กัริริมกั�ริอิ็สริะจำะต้อ็งมีคว�มเปิ็นอิ็สริะจำ�กักั�ริควบคุม
ขอ็งผู้่้บริิห�ริ ผู้่้ถือ็หุ้นริ�ยี่ใหญ่ แลิะต้อ็งไม่มีส่วนเกีั�ยี่วข้อ็ง
หริือ็มีส่วนได้ัเสียี่ในท�งกั�ริเงินแลิะกั�ริบริิห�ริกิัจำกั�ริ  
อี็กัทั�งมคีณุสมบติัคริบถ้วนต�มหลัิกัเกัณฑ์์คณุสมบติักัริริมกั�ริ
อิ็สริะต�มที�กัำ�หนดัในปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดัทนุ 
แลิะกัริริมกั�ริไมน่อ้็ยี่กัว่�ก่ั�งหน่�ง (1/2) ขอ็งจำำ�นวนกัริริมกั�ริ
ทั�งหมดัจำะต้อ็งมถิี�นฐ�นอ็ย่ี่ใ่นปิริะเทศไทยี่

2. กัริริมกั�ริบริษัิัทจำะเป็ินผู้่ถื้อ็หุน้ขอ็งบริษัิัท หริอื็ไมก็่ัได้ั

3. คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บไม่
นอ้็ยี่กัว่� 3 คน โดัยี่คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บนี�ต้อ็งมคีณุสมบติั
คริบถ้วนต�มปิริะกั�ศ ทจำ. 28/2551 อี็กัทั�งมขีอ็บเขตหน�้ที�
แลิะคว�มริบัผู้ดิัชอ็บต�มที�ตลิ�ดัหลัิกัทริพัียี่แ์หง่ปิริะเทศไทยี่ 
(“ตลิ�ดัหลัิกัทรัิพียี่ฯ์”) ปิริะกั�ศกัำ�หนดั

4. คณะกัริริมกั�ริจำะเลืิอ็กัตั�ง กัริริมกั�ริคนหน่�งเปิ็นปิริะธิ�น
กัริริมกั�ริ แลิะอ็�จำเลืิอ็กัตั�งริอ็งปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ แลิะ
ตำ�แหนง่อื็�นต�มที�เหน็สมควริก็ัได้ั โดัยี่ริอ็งปิริะธิ�นกัริริมกั�ริม ี
หน�้ที�ต�มขอ้็บงัคับขอ็งบริษัิัทฯ แลิะต�มที�ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ
มอ็บหม�ยี่

อ็งค์ปิริะกัอ็บแลิะคุณสมบัติขอ็งกัริริมกั�ริเปิ็นไปิต�มกัฎบัตริ  
ข้อ็บังคับบริิษััท แลิะต�มที�กัฎหม�ยี่กัำ�หนดั ตลิอ็ดัจำนเปิ็นผู้่้ม ี
คว�มร้่ิ แลิะมีปิริะสบกั�ริณ์ที�เปิ็นปิริะโยี่ชน์แก่ับริิษััท ในปีิ 2563 
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท มจีำำ�นวนทั�งสิ�น 12 คน ซ่�งเปิน็จำำ�นวนที�เหม�ะ
สมกัับขน�ดัแลิะปิริะเภทขอ็งธุิริกิัจำ 

1. กัริริมกั�ริที�ไมเ่ปิน็ผู้่บ้ริหิ�ริ 11 คน
2. กัริริมกั�ริที�เป็ินผู้่บ้ริหิ�ริ 1 คน คือ็ ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ 
3. กัริริมกั�ริอิ็สริะ 6 คน (ซ่�งมีจำำ�นวนเกิันกัว่�หน่�งใน 

ส�มขอ็งกัริริมกั�ริทั�งคณะต�มข้อ็บังคับขอ็งบริิษััทได้ั
กัำ�หนดัไว้)

1.4 กั�รแต่ั้งต่ั้�งและพ้ีนตั้ำ�แหน่ง
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ 
ต�มกัฎบัตริคณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลิะข้อ็บังคับบริิษััทฯ ได้ั
กัำ�หนดักั�ริแต่งตั�ง แลิะกั�ริพ้ีนตำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััทสรุิปิได้ั 
ดัังนี� 

กั�รแต่ั้งต่ั้�งกัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ 

1. ผู้่้ถือ็หุ้นจำะเลืิอ็กัตั�งกัริริมกั�ริให้เปิ็นไปิต�มข้อ็บังคับบริิษััท 
แลิะกัฎหม�ยี่ที�เกีั�ยี่วข้อ็ง ทั�งนี�จำะต้อ็งมีคว�มโปิริ่งใสแลิะ
ชัดัเจำนในกั�ริสริริห�กัริริมกั�ริ โดัยี่ต้อ็งพีิจำ�ริณ�ปิริะวัติกั�ริ
ศ่กัษั�แลิะปิริะสบกั�ริณ์กั�ริปิริะกัอ็บวิช�ชีพีขอ็งบุคคลิ
นั�นๆ ริวมถ่งคุณสมบัติแลิะกั�ริไม่มีลัิกัษัณะต้อ็งห้�ม โดัยี่ม ี
ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัปิริะกัอ็บกั�ริพีจิำ�ริณ�ที�เพียีี่งพีอ็ เพีื�อ็ปิริะโยี่ชนใ์น
กั�ริตัดัสนิใจำขอ็งคณะกัริริมกั�ริบริษัิัทแลิะผู้่้ถือ็หุน้

2. กัริณีที�กัริริมกั�ริพ้ีนจำ�กัตำ�แหน่งต�มว�ริะ ให้ที�ปิริะชุม 
ผู้่ถื้อ็หุน้ พีจิำ�ริณ�แต่งตั�งกัริริมกั�ริโดัยี่มติกั�ริแต่งตั�ง กัริริมกั�ริ
ต้อ็งได้ัริับคะแนนเสียี่งข�้งม�กัขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ซ่�งม�ปิริะชุมแลิะ
อ็อ็กัเสยีี่งลิงคะแนน ถ้�มคีะแนนเสยีี่งเท่�กััน ใหป้ิริะธิ�นในที�
ปิริะชุมอ็อ็กัเสยีี่งเพีิ�มข่�นอี็กัเสยีี่งหน่�งเปิน็เสยีี่งชี�ข�ดั

3. ในกั�ริปิริะชุมส�มัญปิริะจำำ�ปิี ทุกัคริั�ง ให้กัริริมกั�ริอ็อ็กั
จำ�กัตำ�แหน่งอ็ยี่่�งน้อ็ยี่จำำ�นวนหน่�งในส�ม (1/3) โดัยี่อั็ตริ�  
ถ้�จำำ�นวนกัริริมกั�ริจำะแบ่งอ็อ็กัให้ตริงเปิ็นส�มส่วนไม่ได้ั  
ก็ัใหอ้็อ็กัโดัยี่จำำ�นวนที�ใกัล้ิที�สดุักัับหน่�งในส�ม (1/3) กัริริมกั�ริ
ที�จำะต้อ็งอ็อ็กัจำ�กัตำ�แหน่งในปีิ แริกัแลิะปิีที�สอ็ง ภ�ยี่หลัิง
จำดัทะเบียี่นบริิษััทนั�น ให้ใช้วิธิีจัำบสลิ�กัว่�ผู้่้ใดัจำะอ็อ็กั ส่วน
ปิีหลัิงๆ ต่อ็ไปิให้กัริริมกั�ริคนที�อ็ย่ี่่ในตำ�แหน่งน�นที�สุดัเป็ิน 
ผู้่อ้็อ็กัจำ�กัตำ�แหนง่ แลิะกัริริมกั�ริที�พีน้จำ�กัตำ�แหนง่ต�มว�ริะ
อ็�จำถก่ัเลืิอ็กัเข�้ม�ดัำ�ริงตำ�แหนง่ใหมอี่็กัได้ั

4. ในกัริณีที�ตำ�แหน่งกัริริมกั�ริว่�งลิงเพีริ�ะเหตุอื็�นนอ็กัจำ�กัถ่ง
คริ�วอ็อ็กัต�มว�ริะ ใหค้ณะกัริริมกั�ริเลืิอ็กับุคคลิที�มคีณุสมบติั 
แลิะไม่มีลัิกัษัณะต้อ็งห้�มต�มกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่บริิษััทมห�ชน
จำำ�กััดั แลิะกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่ตลิ�ดัหลัิกัทริพัียี่เ์ข�้เปิน็กัริริมกั�ริ
ในกั�ริปิริะชุมคริ�วต่อ็ไปิ เว้นแต่ว�ริะขอ็งกัริริมกั�ริผู้่้นั�นจำะ
เหลืิอ็น้อ็ยี่กัว่�สอ็งเดืัอ็น โดัยี่บุคคลิผู้่้เข้�เปิ็นกัริริมกั�ริแทน
ดัังกัล่ิ�วจำะอ็ย่ี่่ในตำ�แหน่งกัริริมกั�ริได้ัเพีียี่งเท่�ว�ริะที�เหลืิอ็
อ็ย่ี่ข่อ็งกัริริมกั�ริที�ตนเข�้ม�แทน 

5. นอ็กัจำ�กักั�ริพีน้จำ�กัตำ�แหนง่ต�มว�ริะแล้ิวกัริริมกั�ริอ็�จำพีน้
ตำ�แหนง่เมื�อ็
5.1 ต�ยี่
5.2 ลิ�อ็อ็กั
5.3 ข�ดัคุณสมบัติ หริือ็มีลัิกัษัณะต้อ็งห้�มต�มกัฎหม�ยี่ว่�

ด้ัวยี่บริษัิัทมห�ชนจำำ�กััดั กัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่หลัิกัทริพัีย์ี่แลิะ
ตลิ�ดัหลัิกัทริพัีย์ี่แลิะกัฎหม�ยี่อื็�นที�เกีั�ยี่วข้อ็ง

5.4 ที�ปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้ลิงมติใหอ้็อ็กั
5.5 ศ�ลิมคีำ�สั�งใหอ้็อ็กั

6. กัริริมกั�ริคนใดัจำะลิ�อ็อ็กัจำ�กัตำ�แหน่งให้ยี่ื�นใบลิ�อ็อ็กัต่อ็
บริิษััท กั�ริลิ�อ็อ็กัให้มีผู้ลิตั�งแต่วันที�ใบลิ�อ็อ็กัไปิถ่งบริิษััท 
กัริริมกั�ริซ่�งลิ�อ็อ็กัจำะแจ้ำงกั�ริลิ�อ็อ็กัขอ็งตนให้น�ยี่ทะเบียี่น
บริษัิัทมห�ชนทริ�บด้ัวยี่ก็ัได้ั
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7. ที�ปิริะชุมผู้่้ ถือ็หุ้นอ็�จำลิงมติให้กัริริมกั�ริคนใดัอ็อ็กัจำ�กั
ตำ�แหน่งก่ัอ็นถ่งคริ�วอ็อ็กัต�มว�ริะได้ัด้ัวยี่คะแนนเสียี่ง 
ไม่น้อ็ยี่กัว่� 3/4 ขอ็งจำำ�นวนผู้่้ถือ็หุ้นซ่�งม�ปิริะชุมแลิะมี
สิทธิิอ็อ็กัเสียี่งลิงคะแนน แลิะมีหุ้นนับริวมกััน ได้ัไม่น้อ็ยี่กัว่� 
ก่ั�งหน่�งขอ็งจำำ�นวนหุน้ที�ถือ็โดัยี่ผู้่ถื้อ็หุน้ที�ม�ปิริะชุมแลิะมีสทิธิิ
อ็อ็กัเสียี่งลิงคะแนน

1.5 บุทั่บุ�ทั่หน้�ท่ั่�และคัว�มูร่บุผิู้ดัชอบุ
ข้องคัณะกัรรมูกั�ร
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมี หน้�ที�ปิฏิบัติให้เป็ินไปิต�มกัฎหม�ยี่ 
วัตถุปิริะสงค์ ข้อ็บังคับขอ็งบริิษััท แลิะ มติที�ปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้น 
โดัยี่ปิฏิบัติหน้�ที�ด้ัวยี่คว�มซื�อ็สัตยี่์สุจำริิต แลิะริะมัดัริะวังริักัษั� 
ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นแลิะ ผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่ ทั�งในริะยี่ะสั�นแลิะ
ริะยี่ะยี่�ว แลิะเพีื�อ็ใหม้ั�นใจำว่�กั�ริดัำ�เนนิง�นขอ็งบริษัิัท เปิน็ไปิใน
ทิศท�งที�ก่ัอ็ให้เกิัดัปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัต่อ็ผู้่้ถือ็หุ้นแลิะผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่  
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท จำะดั่แลิให้มีกั�ริจัำดัทำ�วิสัยี่ทัศน์ พีันธิกิัจำ  
เปิ��หม�ยี่ นโยี่บ�ยี่ ทิศท�งกั�ริดัำ�เนนิง�น แผู้นกัลิยุี่ทธิ ์แผู้นง�น 
แลิะงบปิริะม�ณปิริะจำำ�ปิีขอ็งบริิษััท โดัยี่คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
จำะริ่วมแสดังคว�มคิดัเห็น เพีื�อ็ให้เกิัดัคว�มเข้�ใจำในภ�พีริวมขอ็ง
ธุิริกิัจำริว่มกัันก่ัอ็นที�จำะพีจิำ�ริณ�อ็นมุติั แลิะติดัต�มใหม้กีั�ริบริหิ�ริ
ง�นเพืี�อ็ใหเ้ปิน็ไปิต�มเปิ��หม�ยี่ที�ว�งไว้ โดัยี่จำะยี่ด่ัถือ็แนวท�งขอ็ง
ตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่แห่งปิริะเทศไทยี่แลิะสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับหลัิกัทรัิพียี่แ์ลิะตลิ�ดัหลัิกัทรัิพียี่ส์รุิปิได้ัดัังนี� 

1. จัำดัให้มีกั�ริปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้นเปิ็นกั�ริปิริะชุมส�มัญปิริะจำำ�ปิ ี 
ภ�ยี่ใน 4 เดืัอ็นนับแต่วันสิ�นสดุัริอ็บริะยี่ะเวลิ�บัญชีขอ็งบริษัิัท 
โดัยี่บริิษััทควริจัำดัส่งหนังสือ็นัดัปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
แลิะหนังสือ็นัดัปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้นริวมทั�งว�ริะกั�ริปิริะชุมแลิะ
เอ็กัส�ริปิริะกัอ็บกั�ริพิีจำ�ริณ�เป็ินกั�ริล่ิวงหน้�ด้ัวยี่ริะยี่ะเวลิ� 
พีอ็สมควริ แลิะต้อ็งไม่น้อ็ยี่ไปิกัว่�ริะยี่ะเวลิ�ที�กัำ�หนดัใน 
ขอ้็บงัคับขอ็งบริษัิัท

2. จัำดัให้มรีิะบบบัญชี กั�ริริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน แลิะกั�ริสอ็บบัญชี
ที�มีคว�มน่�เชื�อ็ถือ็ ริวมทั�งดั่แลิให้มีกัริะบวนกั�ริตริวจำสอ็บ
ภ�ยี่ในที�มปีิริะสทิธิภิ�พีแลิะปิริะสทิธิผิู้ลิ

3. พีิจำ�ริณ�ถ่งปิัจำจัำยี่เสี�ยี่งสำ�คัญที�อ็�จำเกิัดัข่�นแลิะกัำ�หนดั
แนวท�งกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่งอ็ยี่่�งคริบถ้วนแลิะ
คริอ็บคลิุมดั่แลิให้ผู้่้บริิห�ริมีริะบบหริือ็กัริะบวนกั�ริที�มี
ปิริะสิทธิิภ�พีในกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่ง ริวมถ่งกั�ริ
แสวงห�โอ็กั�สท�งธุิริกิัจำที�อ็�จำจำะเกิัดัข่�นจำ�กัคว�มเสี�ยี่ง 
ดัังกัล่ิ�ว ตลิอ็ดัจำนจัำดัให้มีกั�ริควบคุมภ�ยี่ในที�เพีียี่งพีอ็
แลิะมีปิริะสิทธิิผู้ลิ แลิะจัำดัให้มีกัริะบวนกั�ริในกั�ริปิริะเมิน 
คว�มเหม�ะสมขอ็งกั�ริควบคุมภ�ยี่ใน

4. จัำดัให้มีกั�ริทำ�งบกั�ริเงิน ณ วันสิ�นสุดัริอ็บปิีบัญชีขอ็งบริิษััท 
แลิะลิงลิ�ยี่มือ็ชื� อ็เพีื� อ็ริับริอ็งงบกั�ริเงินดัังกัล่ิ�ว เพีื� อ็นำ�
เสนอ็ต่อ็ที�ปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้นในกั�ริปิริะชุมส�มัญปิริะจำำ�ปิี เพืี�อ็
พีจิำ�ริณ�อ็นุมติั

5. พีิจำ�ริณ�ให้คว�มเห็นชอ็บกั�ริคัดัเลืิอ็กัแลิะเสนอ็แต่งตั�ง 
ผู้่้สอ็บบัญชี แลิะพิีจำ�ริณ�ค่�ตอ็บแทนที�เหม�ะสม ต�มที� 
คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บนำ�เสนอ็ ก่ัอ็นนำ�เสนอ็ต่อ็ที�ปิริะชุม
ผู้่ถื้อ็หุน้ในกั�ริปิริะชุมส�มญัปิริะจำำ�ปีิ เพีื�อ็พีจิำ�ริณ�อ็นมุติั

6. สอ็ดัส่อ็งดั่แลิแลิะจัำดักั�ริแก้ัไขปิัญห�คว�มขัดัแยี่้งท�ง 
ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ที�อ็�จำจำะเกิัดัข่�น ริวมถ่งริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกััน 
ให้คว�มสำ�คัญในกั�ริพิีจำ�ริณ�ธุิริกัริริมหลัิกัที�มีคว�มสำ�คัญ 
โดัยี่มุ่งเน้นให้เกิัดัปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัต่อ็ผู้่้ถือ็หุ้น แลิะผู้่้มีส่วนได้ั
เสยีี่โดัยี่ริวม

7. กัำ�หนดัเปิ��หม�ยี่ แนวท�ง นโยี่บ�ยี่ แผู้นง�นกั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำ 
แลิะงบปิริะม�ณขอ็งบริิษััท ควบคุมกัำ�กัับดั่แลิ (Monitoring 
and Supervision) กั�ริบริหิ�ริแลิะกั�ริจัำดักั�ริขอ็งฝ่�ยี่บริหิ�ริ
ให้เปิ็นไปิต�มนโยี่บ�ยี่แผู้นง�น แลิะงบปิริะม�ณที�กัำ�หนดัไว้
อ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิภิ�พีแลิะปิริะสทิธิผิู้ลิ

8. มอี็ำ�น�จำพิีจำ�ริณ�อ็นุมติักั�ริเข้�ทำ�สญัญ�กั�ริลิงทุน แลิะ/หรืิอ็ 
ธุิริกัริริมใดัๆ ที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำปิกัติตลิอ็ดัจำนกั�ริ
ดัำ�เนนิง�นที�เป็ินริ�ยี่กั�ริสนบัสนนุธุิริกิัจำปิกัติขอ็งบริษัิัท ซ่�งมี
เงื�อ็นไขท�งกั�ริค้�ทั�วไปิ ต�มงบปิริะม�ณที�ได้ัริับอ็นุมัติจำ�กั
ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริษัิัท หรืิอ็ภ�ยี่ใต้วงเงินที�กัำ�หนดัใน
ริะเบยีี่บอ็ำ�น�จำอ็นมุติัแลิะกั�ริดัำ�เนนิกั�ริ

9. มีอ็ำ�น�จำพีิจำ�ริณ�อ็นุมัติกั�ริใช้จ่ำ�ยี่เงินเพีื�อ็กั�ริลิงทุน หริือ็ 
กั�ริดัำ�เนินง�นต่�งๆ กั�ริกั่้ยืี่ม หรืิอ็กั�ริขอ็สินเชื�อ็ใดัๆ จำ�กั 
สถ�บันกั�ริเงิน กั�ริให้กั่้ ยืี่มเงิน ตลิอ็ดัจำนกั�ริเข้�เปิ็น 
ผู้่ค้ำ�ปิริะกัันเพืี�อ็กั�ริทำ�ธุิริกิัจำต�มปิกัติขอ็งบริษัิัท โดัยี่ไมจ่ำำ�กััดั 
วงเงิน ทั�งนี� ภ�ยี่ใต้ริะเบยีี่บขอ็งบริษัิัทแลิะกัฎริะเบยีี่บ กัฎหม�ยี่ 
ที� เกีั�ยี่วข้อ็งขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์แห่งปิริะเทศไทยี่ แลิะ
สำ�นกััง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัิกัทริพัียี่แ์ลิะตลิ�ดัหลัิกัทริพัียี่์

10. จัำดัให้มีริะบบกั�ริคัดัสริริบุคลิ�กัริที�จำะเข้�ม�ริับผู้ิดัชอ็บ
ในตำ�แหน่งบริิห�ริที�สำ�คัญทุกัริะดัับอ็ยี่่�งเหม�ะสมแลิะมี
กัริะบวนกั�ริสริริห�ที�โปิริง่ใส เปิน็ธิริริม

11. พีิจำ�ริณ�กัำ�หนดัโคริงสร้ิ�งกั�ริบริิห�ริง�น มีอ็ำ�น�จำใน 
กั�ริแต่งตั�ง คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ กัริริมกั�ริผู้่้จัำดักั�ริ แลิะ
คณะอ็นกุัริริมกั�ริอื็�นต�มคว�มเหม�ะสม เชน่ คณะกัริริมกั�ริ 
ตริวจำสอ็บ คณะกัริริมกั�ริสริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน 
คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง เปิ็นต้น ริวมถ่งกั�ริ 
กัำ�หนดัขอ็บเขตอ็ำ�น�จำหน้�ที� ตลิอ็ดัจำนค่�ตอ็บแทนขอ็ง 
คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริ กัริริมกั�ริผู้่้จัำดักั�ริ แลิะคณะอ็นกุัริริมกั�ริ 
ชุดัต่�งๆ ที�แต่งตั�ง

12. คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ส�ม�ริถมอ็บอ็ำ�น�จำ แลิะ/หริือ็ 
มอ็บหม�ยี่ใหบุ้คคลิอื็�นปิฏิบติัง�นเฉพี�ะอ็ยี่�่งแทนได้ั โดัยี่กั�ริ
มอ็บอ็ำ�น�จำ หรืิอ็กั�ริมอ็บอ็ำ�น�จำช่วงดัังกัล่ิ�วให้อ็ย่ี่่ภ�ยี่ใน
ขอ็บเขตแห่งกั�ริมอ็บอ็ำ�น�จำต�มหนังสือ็ มอ็บอ็ำ�น�จำที�ให้
ไว้ แลิะ/หรืิอ็ให้เป็ินไปิต�มริะเบียี่บ ข้อ็กัำ�หนดั หรืิอ็คำ�สั�งที� 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลิะ/หรืิอ็บริิษััทกัำ�หนดัไว้ ทั� งนี�  
กั�ริมอ็บหม�ยี่อ็ำ�น�จำหน้�ที�แลิะคว�มริับผู้ิดัชอ็บขอ็ง 
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คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทนั�น จำะไมม่ลัีิกัษัณะเป็ินกั�ริมอ็บอ็ำ�น�จำ 
หริือ็มอ็บอ็ำ�น�จำช่วงที�ทำ�ให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััท หรืิอ็ผู้่้ริับ
มอ็บอ็ำ�น�จำจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ส�ม�ริถอ็นมุติัริ�ยี่กั�ริที�
ตนหรืิอ็บุคคลิที�อ็�จำมีคว�มขัดัแย้ี่ง (ต�มที�นยิี่�มไว้ในปิริะกั�ศ
คณะกัริริมกั�ริ กัลิต. หรืิอ็ปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดั
ทนุ) อ็�จำมีสว่นได้ัเสยีี่ หรืิอ็อ็�จำได้ัริบัปิริะโยี่ชน์ในลัิกัษัณะใดัๆ  
หรืิอ็อ็�จำมีคว�มขัดัแยี่้งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์อื็�นใดักัับบริิษััท 
หริือ็บริิษััทย่ี่อ็ยี่ขอ็งบริิษััท ยี่กัเว้นเป็ินกั�ริอ็นุมัติริ�ยี่กั�ริที�
เปิ็นไปิต�มนโยี่บ�ยี่ แลิะหลัิกัเกัณฑ์์ที�ที�ปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้นหรืิอ็ 
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทพิีจำ�ริณ�อ็นมุติัไว้

13. กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริิห�ริต้อ็งริ�ยี่ง�นให้บริิษััททริ�บถ่งกั�ริมี
ส่วนได้ัเสียี่ขอ็งตนหรืิอ็ขอ็งบุคคลิที�มีคว�มเกีั�ยี่วข้อ็ง ซ่�งเป็ิน
สว่นได้ัเสียี่ที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริกิัจำกั�ริขอ็งบริษัิัท 
หริือ็บริิษััทยี่่อ็ยี่ ทั�งนี� ต�มหลัิกัเกัณฑ์์ เงื�อ็นไขแลิะวิธิีกั�ริที� 
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดัทนุปิริะกั�ศกัำ�หนดั

14. กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริิห�ริต้อ็งริ่วมกัันรัิบผิู้ดัต่อ็บุคคลิที�ซื�อ็ข�ยี่
หลัิกัทริพัีย์ี่ขอ็งบริษัิัทในคว�มเสยีี่ห�ยี่ใดัๆ อั็นเกิัดัข่�นเนื�อ็งจำ�กั
กั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิต่อ็ผู้่้ถือ็หุ้นหรืิอ็ปิริะช�ชนทั�วไปิโดัยี่แสดัง
ข้อ็คว�มที�เปิ็นเท็จำในส�ริะสำ�คัญหริือ็ปิกัปิิดัข้อ็คว�มจำริิง
ที�ควริบอ็กัให้แจ้ำงในส�ริะสำ�คัญต�มที�กัำ�หนดัในกัฎหม�ยี่ 
หลัิกัทริพัีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริพัีย์ี่ เว้นแต่กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริหิ�ริ
ดัังกัล่ิ�วจำะพีิส่จำน์ได้ัว่�โดัยี่ตำ�แหน่งหน้�ที�ตนไม่อ็�จำล่ิวงร่ิ้ถ่ง
คว�มแท้จำริงิขอ็งขอ้็มล่ิหริอื็กั�ริข�ดัขอ้็มล่ิที�ควริต้อ็งแจ้ำงนั�น

15. ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำด้ัวยี่คว�มรัิบผู้ิดัชอ็บต่อ็
สงัคมแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม สง่เสริิมคว�มเปิน็อ็ย่ี่ที่�ดีัข่�นอ็ยี่�่งยี่ั�งยี่นื
ขอ็งสังคมไทยี่

16. จัำดัให้มีเลิข�นุกั�ริบริิษััทฯ เพีื�อ็ช่วยี่ดั่แลิกิัจำกัริริมต่�งๆ ขอ็ง
คณะกัริริมกั�ริ แลิะชว่ยี่ใหค้ณะกัริริมกั�ริแลิะบริษัิัทฯ ปิฏิบติั
ใหเ้ปิน็ไปิต�มกัฎหม�ยี่แลิะขอ้็กัำ�หนดัที�เกีั�ยี่วขอ้็ง

17. จัำดัให้มีกั�ริทบทวนแลิะแก้ัไขกัฎบัตริคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ 
ใหส้อ็ดัคล้ิอ็งกัับสภ�วะกั�ริณ์

นอ็กัจำ�กันี� กั�ริดัำ�เนินกั�ริขอ็งคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ที�ต้อ็งได้ัริับ
อ็นุมัติจำ�กัที�ปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้นก่ัอ็นดัำ�เนินกั�ริในเริื�อ็งต่�งๆ มีดัังต่อ็
ไปินี�

• กั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกััน แลิะกั�ริได้ัม�หริือ็จำำ�หน่�ยี่
ไปิซ่�งสินทริัพีย์ี่ที�สำ�คัญขอ็งบริิษััท ต�มที�กัฎหม�ยี่ แลิะ 
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดัทนุปิริะกั�ศกัำ�หนดั

• กั�ริข�ยี่หริือ็โอ็นกิัจำกั�ริขอ็งบริิษััท ทั�งหมดัหริือ็บ�งส่วนที�
สำ�คัญให้แก่ับุคคลิอื็�น ต�มที�กัฎหม�ยี่ แลิะคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับตลิ�ดัทนุปิริะกั�ศกัำ�หนดั

• กั�ริซื�อ็หริอื็ริบัโอ็นกิัจำกั�ริขอ็งบริษัิัทอื็�นม�เป็ินขอ็งบริษัิัท ต�ม
ที�กัฎหม�ยี่ แลิะคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดัทุนปิริะกั�ศกัำ�หนดั

• กั�ริทำ� แก้ัไข หรืิอ็เลิิกัสัญญ�เกีั�ยี่วกัับกั�ริให้เช่�กิัจำกั�ริขอ็ง
บริษัิัท ทั�งหมดัหริอื็บ�งสว่นที�สำ�คัญ กั�ริมอ็บหม�ยี่ใหบุ้คคลิ
อื็�นเข้�จัำดักั�ริธุิริกิัจำขอ็งบริิษััท หรืิอ็กั�ริริวมกิัจำกั�ริกัับบุคคลิ
อื็�นโดัยี่มีวัตถปุิริะสงค์จำะแบง่กัำ�ไริข�ดัทนุกััน

• กั�ริเพีิ�มเติม หรืิอ็แก้ัไขเปิลีิ�ยี่นแปิลิงหนงัสอื็บริคิณหส์นธิหิรืิอ็
ขอ้็บงัคับขอ็งบริษัิัท

• กั�ริเพีิ�มทนุ/ลิดัทนุจำดัทะเบยีี่น

• กั�ริอ็อ็กัหุน้กั่้เพีื�อ็เสนอ็ข�ยี่ต่อ็ปิริะช�ชน

• กั�ริเลิิกับริษัิัท/กั�ริควบเข�้กัับบริษัิัทอื็�น

• กั�ริปิริะกั�ศจ่ำ�ยี่เงินปินัผู้ลิปิริะจำำ�ปีิ

• กิัจำกั�ริอื็�นใดัที�กัฎหม�ยี่/ขอ้็บงัคับบริษัิัท กัำ�หนดัใหต้้อ็งได้ัริบั
คว�มเหน็ชอ็บจำ�กัที�ปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้

1.6 กัรรมูกั�รอิสำระ
ขอ้็บงัคับขอ็งบริษัิัท กัำ�หนดัใหค้ณะกัริริมกั�ริบริษัิัท ต้อ็งปิริะกัอ็บ
ด้ัวยี่กัริริมกั�ริอิ็สริะไมน่อ้็ยี่กัว่�หน่�งในส�ม (1/3) ขอ็งกัริริมกั�ริทั�ง
คณะแต่ต้อ็งมไีมน่อ้็ยี่กัว่�ส�ม (3) คน ซ่�งเปิน็กัริริมกั�ริที�มคีว�มร่ิ ้
คว�มส�ม�ริถ แลิะมีคุณสมบัติคว�มเปิ็นอิ็สริะต�มปิริะกั�ศ 
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดัทุน แลิะต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
กัำ�หนดั นยิี่�มขอ็งกัริริมกั�ริอิ็สริะ ดัังนี� 

กัริริมกั�ริอิ็สริะ หม�ยี่ถ่ง กัริริมกั�ริที�มีคว�มอิ็สริะจำ�กัผู้่้ถือ็หุ้น 
ริ�ยี่ใหญ ่หริอื็กัลิุ่มขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ริ�ยี่ใหญ ่แลิะผู้่บ้ริหิ�ริขอ็งบริิษััท มี
อ็ำ�น�จำหน�้ที�แสดังคว�มเห็นอ็ยี่�่งเสรีิต�มภ�ริกิัจำที�ได้ัริบัมอ็บหม�ยี่
ในกั�ริปิกัปิ�อ็งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นแลิะผู้่้มีส่วนได้ัส่วนเสียี่ 
ทกุัฝ�่ยี่อ็ยี่�่งเท่�เทียี่มกััน 

1.7 คัณะกัรรมูกั�รชุดัย่อย
เพืี�อ็ใหเ้ปิน็ต�มหลัิกักั�ริกัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริที�ดีั คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท 
ได้ัแต่งตั�งคณะกัริริมกั�ริชุดัยี่อ่็ยี่ จำำ�นวน 4 ชุดั ได้ัแก่ั คณะกัริริมกั�ริ 
ตริวจำสอ็บ คณะกัริริมกั�ริสริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน  
คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ แลิะคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง ทั�งนี� 
เพีื�อ็ทำ�หน้�ที�พีิจำ�ริณ�กัลัิ�นกัริอ็งกั�ริดัำ�เนินง�นที�สำ�คัญเปิ็นกั�ริ
เฉพี�ะเริื�อ็งด้ัวยี่คว�มริอ็บคอ็บแลิะมีปิริะสิทธิิภ�พี แลิะนำ�เสนอ็
คว�มเห็นต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััท โดัยี่ริ�ยี่ชื�อ็แลิะบทบ�ทหน้�ที�
ขอ็งคณะกัริริมกั�ริเฉพี�ะเริื�อ็งแต่ลิะคณะ ณ วันที� 31 ธิันว�คม 
2563 มีดัังต่อ็ไปินี� 
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คัณะกัรรมูกั�รตั้รวจำสำอบุ 

ชื่่�อ ตั้ำ�แหน่ง
จำ�นว็นเข��ริว่็ม
ก�ริปริะชุื่ม	
(คัริั�ง)

1 น�งนิศกัริ 
ทัดัเทียี่มริมยี่์

ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ
ตริวจำสอ็บ

5/5

2 น�งสร้ิอ็ยี่ทิพียี่ ์
ไตริสทุธิิ�

กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 5/5

3 น�งลัิขณ�นนัท์ 
ลัิกัษัมธีิน�นนัต์ 

กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 5/5

ขอ้็บงัคับบริิษััท ได้ักัำ�หนดัอ็งค์ปิริะกัอ็บขอ็งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ  
ปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริอิ็สริะอ็ย่ี่�งน้อ็ยี่ 3 คน ซ่�งกัริริมกั�ริทั�ง  
3 ท่�นข้�งต้นนั�น เปิ็นกัริริมกั�ริอิ็สริะที�มีคุณสมบัติต�มปิริะกั�ศ
คณะกัริริมกั�ริตลิ�ดัทนุ แลิะมกีัริริมกั�ริตริวจำสอ็บอ็ยี่�่งนอ้็ยี่ 1 คน 
ที�มคีว�มร้่ิด้ั�นบญัชแีลิะกั�ริเงิน

นอ็กัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ได้ัให้คว�มเห็นชอ็บกัฎบัตริ 
คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ ซ่�งได้ักัำ�หนดัอ็งค์ปิริะกัอ็บ คุณสมบัติ 
ว�ริะกั�ริดัำ�ริงตำ�แหนง่ แลิะขอ็บเขตหน�้ที� โดัยี่มรีิ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี� 

 คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ กัำ�หนดัใหม้วี�ริะกั�ริดัำ�ริงตำ�แหนง่ต�ม
ว�ริะคริ�วลิะ 3 ปิ ีโดัยี่ 1 ปิ ีหม�ยี่ถ่งเวลิ�ริะหว่�งกั�ริปิริะชุมส�มัญ 
ผู้่้ถือ็หุ้นขอ็งปีิที�ได้ัริับกั�ริแต่งตั�งถ่งกั�ริปิริะชุมส�มัญผู้่้ถือ็หุ้น 
ปิีถัดัไปิ กัริริมกั�ริที�พี้นตำ�แหน่งต�มว�ริะอ็�จำได้ัริับกั�ริแต่งตั�ง 
ใหก้ัลัิบเข�้ริบัตำ�แหนง่ได้ัอี็กั 

ขอบเขตั้อำ�น�จหน��ที�ของคัณิะกริริมก�ริตั้ริว็จสำอบ	

1. สอ็บท�นให้บริิษััท มีกั�ริริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงินอ็ยี่่�งถ่กัต้อ็ง
แลิะเพียีี่งพีอ็

2. สอ็บท�นให้บริิษััท มีริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ใน (Internal 
Control) แลิะริะบบกั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน (Internal Audit) ที�
เหม�ะสม มปีิริะสทิธิิภ�พีแลิะปิริะสิทธิิผู้ลิ แลิะพิีจำ�ริณ�คว�ม
เปิ็นอิ็สริะขอ็งหน่วยี่ง�นตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน ตลิอ็ดัจำนให้คว�ม
เหน็ชอ็บในกั�ริพีจิำ�ริณ�แต่งตั�ง โยี่กัยี่�้ยี่ เลิิกัจ้ำ�งหวัหน�้ง�น
ตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน หริือ็หน่วยี่ง�นอื็�นใดัที�ริับผิู้ดัชอ็บเกีั�ยี่วกัับ
กั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน

3. สอ็บท�นใหบ้ริษัิัท ปิฏิบติัต�มกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่หลัิกัทริพัีย์ี่แลิะ
ตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่ฯ ข้อ็กัำ�หนดัขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่ฯ หรืิอ็
กัฎหม�ยี่ที�เกีั�ยี่วขอ้็งกัับธุิริกิัจำขอ็งบริษัิัท

4. พีจิำ�ริณ�คัดัเลืิอ็กั เสนอ็แต่งตั�งบุคคลิซ่�งมคีว�มเป็ินอิ็สริะเพีื�อ็
ทำ�หน้�ที�เปิ็นผู้่้สอ็บบัญชีขอ็งบริิษััท แลิะเสนอ็ค่�ตอ็บแทน
ขอ็งบุคคลิดัังกัล่ิ�ว ริวมทั�งเข้�ริ่วมปิริะชุมกัับผู้่้สอ็บบัญชี
โดัยี่ไมม่ฝี�่ยี่จัำดักั�ริเข�้ริว่มปิริะชุมด้ัวยี่อ็ยี่�่งนอ้็ยี่ปีิลิะ 1 คริั�ง

5. พีจิำ�ริณ�กั�ริเปิดิัเผู้ยี่ขอ้็มล่ิขอ็งบริษัิัท ในกัริณทีี�เกิัดัริ�ยี่กั�ริที�
เกีั�ยี่วโยี่งกัันหริอื็ริ�ยี่กั�ริที�อ็�จำมคีว�มขดััแยี่ง้ท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์
ใหเ้ปิน็ไปิต�มกัฎหม�ยี่แลิะขอ้็กัำ�หนดัขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทริพัียี่ฯ์ 
ทั�งนี� เพีื�อ็ให้มั�นใจำว่�ริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�วสมเหตุสมผู้ลิ แลิะเปิ็น
ปิริะโยี่ชนส์ง่สดุัต่อ็บริษัิัท

6. จัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นขอ็งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บโดัยี่เปิิดัเผู้ยี่ไว้ใน
ริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปีิขอ็งบริิษััท ซ่�งริ�ยี่ง�นดัังกัล่ิ�วต้อ็งลิงน�ม
โดัยี่ปิริะธิ�นคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ แลิะต้อ็งปิริะกัอ็บด้ัวยี่
ขอ้็มล่ิอ็ยี่�่งนอ้็ยี่ดัังต่อ็ไปินี�

(กั) คว�มเหน็เกีั�ยี่วกัับคว�มถก่ัต้อ็ง คริบถ้วน เปิน็ที�เชื�อ็ถือ็ได้ั
ขอ็งริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงินขอ็งบริษัิัท

(ข) คว�มเห็นเกีั�ยี่วกัับคว�มเพีียี่งพีอ็ขอ็งริะบบควบคุม
ภ�ยี่ในขอ็งบริษัิัท

(ค) คว�มเห็นเกีั�ยี่วกัับกั�ริปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่หลัิกั
ทริัพีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่ฯ ข้อ็กัำ�หนดัขอ็งตลิ�ดัหลัิกั
ทริพัีย์ี่ฯ หริอื็กัฎหม�ยี่ที�เกีั�ยี่วขอ้็งกัับธุิริกิัจำขอ็งบริษัิัท

(ง) คว�มเหน็เกีั�ยี่วกัับคว�มเหม�ะสมขอ็งผู้่ส้อ็บบญัชี
(จำ) คว�มเห็นเกีั�ยี่วกัับริ�ยี่กั�ริที�อ็�จำมีคว�มขัดัแยี่้งท�งผู้ลิ

ปิริะโยี่ชนที์�เกีั�ยี่วโยี่งกััน
(ฉ) จำำ�นวนกั�ริปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ แลิะกั�ริเข�้

ริว่มปิริะชุมขอ็งกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บแต่ลิะท่�น
(ช) คว�มเห็นหริือ็ข้อ็สังเกัตโดัยี่ริวมที�คณะกัริริมกั�ริตริวจำ

สอ็บได้ัริบัจำ�กักั�ริปิฏิบติัหน�้ที�ต�มกัฎบตัริ (Charter)
(ซ) ริ�ยี่กั�ริอื็�นที�เห็นว่�ผู้่้ถือ็หุ้นแลิะผู้่้ลิงทุนทั�วไปิควริทริ�บ

ภ�ยี่ใต้ขอ็บเขตหน้�ที�แลิะคว�มริับผู้ิดัชอ็บที�ได้ัริับมอ็บ
หม�ยี่จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริษัิัท

7. สอ็บท�นกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่งที�สำ�คัญขอ็งบริษัิัท เพีื�อ็ใหเ้กิัดั
คว�มเชื�อ็มโยี่งกัับกั�ริควบคมุภ�ยี่ใน

8. ทบทวนแลิะเสนอ็ขอ้็แก้ัไข ขอ็บเขต หน�้ที� แลิะคว�มริบัผู้ดิั
ชอ็บขอ็งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บใหส้อ็ดัคล้ิอ็งกัับภ�วกั�ริณ์

9. ปิฏิบัติกั�ริอื็�นใดัต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท มอ็บหม�ยี่ด้ัวยี่
คว�มเหน็ชอ็บจำ�กัคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ ทั�งนี�ในกั�ริปิฏิบติั
กั�ริดัังกัล่ิ�ว คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บมีคว�มรัิบผู้ิดัชอ็บต่อ็
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท โดัยี่ตริง แลิะคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริษัิัท 
ยี่งัคงมคีว�มริบัผู้ดิัชอ็บในกั�ริดัำ�เนนิง�นขอ็งบริษัิัท ต่อ็บุคคลิ
ภ�ยี่นอ็กั

10. ห�กัคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บพีบหริือ็มีข้อ็สงสัยี่ว่�มีริ�ยี่กั�ริ
หริือ็กั�ริกัริะทำ�ดัังต่อ็ไปินี� ซ่�งอ็�จำมีผู้ลิกัริะทบอ็ยี่่�งมีนัยี่
สำ�คัญต่อ็ฐ�นะกั�ริเงิน แลิะผู้ลิกั�ริดัำ�เนนิง�นขอ็งบริษัิัท ให้ 
คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บริ�ยี่ง�นต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท เพีื�อ็
ดัำ�เนินกั�ริปิริับปิรุิงแก้ัไขภ�ยี่ในเวลิ�ที�คณะกัริริมกั�ริตริวจำ
สอ็บเหน็สมควริ
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(กั) ริ�ยี่กั�ริที�เกิัดัคว�มขดััแยี่ง้ท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์
(ข) กั�ริทุจำริิตหริือ็มีสิ�งผู้ิดัปิกัติหริือ็มีคว�มบกัพีริอ่็งที�สำ�คัญ

ในริะบบควบคมุภ�ยี่ใน
(ค) กั�ริฝ่�ฝืนกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่หลัิกัทริัพียี่์แลิะตลิ�ดัหลัิกั

ทริพัียี่ฯ์ ขอ้็กัำ�หนดัขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทรัิพียี่ฯ์ หริอื็กัฎหม�ยี่
ที�เกีั�ยี่วขอ้็งกัับธุิริกิัจำขอ็งบริษัิัท

ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2563 คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บมกีั�ริปิริะชุม
ริวมทั�งสิ�น 5 คริั�ง เพีื�อ็ปิฏิบติัหน�้ที�ต�มขอ็บเขตอ็ำ�น�จำหน�้ที�แลิะ
คว�มริับผู้ิดัชอ็บที�ริะบุไว้ในกัฎบัตริฯ แลิะต�มที�คณะกัริริมกั�ริ
บริษัิัท มอ็บหม�ยี่ 

คัณะกัรรมูกั�รสำรรห�และกัำ�หนดัค่ั�ตั้อบุแทั่น

ชื่่�อ ตั้ำ�แหน่ง
จำ�นว็นเข��ริว่็ม
ก�ริปริะชุื่ม	
(คัริั�ง)

1 น�งสร้ิอ็ยี่ทิพียี่ ์
ไตริสทุธิิ�

ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ
สริริห�แลิะกัำ�หนดั 
ค่�ตอ็บแทน

2/2

2 น�งส�วชมกัมลิ 
พีุม่พีนัธุิม์ว่ง

กัริริมกั�ริสริริห�แลิะ
กัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน

2/2

3 น�ยี่สง่�  
ริตันช�ติช่ชยัี่

กัริริมกั�ริสริริห�แลิะ
กัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน

2/2

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทกัำ�หนดัอ็งค์ปิริะกัอ็บขอ็งคณะกัริริมกั�ริ
สริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทนปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริอ็ยี่่�งน้อ็ยี่ 
3 คน นอ็กัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทให้คณะกัริริมกั�ริสริริห�แลิะ
กัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน มวี�ริะกั�ริดัำ�ริงตำ�แหนง่ต�มว�ริะคริ�วลิะ 3 ปิ ี
โดัยี่ 1 ปิ ีหม�ยี่ถ่งเวลิ�ริะหว่�งกั�ริปิริะชุมส�มญัผู้่ถื้อ็หุ้นขอ็งปีิที�ได้ั
ริบักั�ริแต่งตั�งถ่งกั�ริปิริะชุมส�มญัผู้่ถื้อ็หุน้ปิถัีดัไปิ กัริริมกั�ริที�พีน้
ตำ�แหนง่ต�มว�ริะอ็�จำได้ัริบักั�ริแต่งตั�งให้กัลัิบเข้�รัิบตำ�แหนง่ได้ัอี็กั 
อี็กัทั�งได้ักัำ�หนดัขอ็บเขตอ็ำ�น�จำหน�้ที�ต�มกัฎบตัริ ดัังนี�

1. สริริห�บุคคลิที�สมควริได้ัริับกั�ริเสนอ็ชื�อ็เปิ็นกัริริมกั�ริหรืิอ็
ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริหิ�ริ หรืิอ็ผู้่้บริหิ�ริริะดัับสง่ เมื�อ็มตีำ�แหนง่
ว่�งลิง หรืิอ็ที�คริบว�ริะ เพีื�อ็เสนอ็ให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
พีจิำ�ริณ�เลืิอ็กัตั�ง หรืิอ็เสนอ็ต่อ็ที�ปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้เพีื�อ็เลืิอ็กัตั�ง 
แล้ิวแต่กัริณี โดัยี่คำ�น่งถ่งอ็งค์ปิริะกัอ็บขอ็งคณะกัริริมกั�ริ 
คว�มร้่ิคว�มส�ม�ริถ แลิะปิริะสบกั�ริณ์ที�เปิ็นปิริะโยี่ชน์ต่อ็
บริิษััท จำำ�นวนบริิษััทที�บุคคลินั�นดัำ�ริงตำ�แหน่ง แลิะกั�ริม ี
ผู้ลิปิริะโยี่ชนข์ดััแยี่ง้กัันด้ัวยี่

2. จัำดัเตริียี่มบัญชีริ�ยี่ชื� อ็ผู้่้ที�สมควริได้ัริับกั�ริเสนอ็ชื� อ็เปิ็น
กัริริมกั�ริหริือ็ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริไว้เปิ็นกั�ริล่ิวงหน้�  
แลิะ/หริอื็ในกัริณทีี�มตีำ�แหนง่กัริริมกั�ริหริอื็ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�
บริหิ�ริว่�งลิง

3. ขอ็ริับข้อ็คิดัเห็นต่�งๆ จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท แลิะ/หริือ็ 
ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ (ถ้�มี) เพืี�อ็ปิริะกัอ็บพีิจำ�ริณ� 
คัดัเลืิอ็กัสริริห�ด้ัวยี่ ก่ัอ็นนำ�เสนอ็ให้คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท หรืิอ็
ที�ปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้ แล้ิวแต่กัริณ ีพิีจำ�ริณ�เลืิอ็กัตั�งต่อ็ไปิ

4. พีจิำ�ริณ�กัำ�หนดัแบบปิริะเมนิผู้ลิกั�ริปิฏิบติัง�นขอ็งปิริะธิ�น
กัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริ คณะกัริริมกั�ริเฉพี�ะเริื�อ็ง แลิะปิริะธิ�น
เจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ

5. พีิจำ�ริณ�เสนอ็ริ�ยี่ชื�อ็กัริริมกั�ริที�มีคุณสมบัติเหม�ะสมเปิ็น
กัริริมกั�ริเฉพี�ะเริื�อ็งแลิะปิริะธิ�นกัริริมกั�ริเฉพี�ะเริื�อ็งต่อ็
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท เพีื�อ็แต่งตั�งเมื�อ็มีตำ�แหน่งว่�งลิง หริือ็
เสนอ็ปิริับปิรุิงกัริริมกั�ริเฉพี�ะเริื�อ็งต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ต�มคว�มเหม�ะสม

6. พีจิำ�ริณ�ค่�ตอ็บแทนให้แก่ัคณะกัริริมกั�ริบริษัิัท คณะกัริริมกั�ริ 
เฉพี�ะเริื�อ็ง โดัยี่มีหลัิกัเกัณฑ์์หริอื็วิธิกีั�ริแลิะโคริงสริ�้งที�เป็ิน
ธิริริมแลิะสมเหตุสมผู้ลิซ่�งพีิจำ�ริณ�ต�มผู้ลิกั�ริปิฏิบัติง�น  
ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งบริิษััท แนวปิฏิบัติในอุ็ตส�หกัริริม
เดีัยี่วกััน แลิะขอ็บเขตหน้�ที�คว�มรัิบผิู้ดัชอ็บ แลิะเสนอ็ที�
ปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้เพีื�อ็พีจิำ�ริณ�อ็นมุติั

7. พีิจำ�ริณ�ค่�ตอ็บแทนให้แก่ัปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ แลิะ
พีิจำ�ริณ�โคริงสริ้�งเงินเดืัอ็นขอ็งผู้่้บริิห�ริริะดัับส่ง โดัยี่กั�ริ
พีิจำ�ริณ�ต้อ็งมีหลัิกัเกัณฑ์์หรืิอ็วิธิีกั�ริแลิะโคริงสร้ิ�งที�เปิ็น
ธิริริมแลิะสมเหตสุมผู้ลิ แลิะในกัริณค่ี�ตอ็บแทนขอ็งปิริะธิ�น
เจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ ให้คำ�น่งถ่งหน้�ที�คว�มริับผู้ิดัชอ็บแลิะ 
ผู้ลิกั�ริปิฏิบั ติง�นปิริะจำำ�ปิี ด้ัวยี่  แลิะเสนอ็ที�ปิริะชุม 
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท เพีื�อ็พีจิำ�ริณ�อ็นมุติั

8. พีิจำ�ริณ�ทบทวนเกีั�ยี่วกัับริะเบียี่บว่�ด้ัวยี่คณะกัริริมกั�ริ
สริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน เพีื�อ็ให้มีคว�มเหม�ะสมอ็ย่ี่่
เสมอ็ริวมทั�งนโยี่บ�ยี่แลิะหลัิกัเกัณฑ์์ที�เกีั�ยี่วกัับกั�ริกัำ�หนดั 
ค่�ตอ็บแทนแลิะผู้ลิปิริะโยี่ชน์ขอ็งกัริริมกั�ริบริิษััท ปิริะธิ�น
เจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ แลิะผู้่บ้ริหิ�ริริะดัับสง่ขอ็งบริษัิัท

9. สนันสนุนให้บริิษััทฯ เปิิดัโอ็กั�สให้ผู้่้ถือ็หุ้นริ�ยี่ย่ี่อ็ยี่เสนอ็ 
ริ�ยี่ชื�อ็บุคคลิเข�้ริบักั�ริสริริห� เปิน็กัริริมกั�ริบริษัิัทฯ

10. ปิฏิบัติกั�ริอื็�นใดัต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท มอ็บหม�ยี่อั็น
เกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับกั�ริสริริห�กัริริมกั�ริแลิะปิริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�
บริหิ�ริ

ณ วันที� 31 ธิันว�คม 2563 คณะกัริริมกั�ริสริริห�แลิะกัำ�หนดั 
ค่�ตอ็บแทนมีกั�ริปิริะชุมทั�งสิ�น 2 คริั�งเพีื�อ็ปิฏิบัติหน้�ที�ต�มที�ได้ั
ริบัมอ็บหม�ยี่ 
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คัณะกัรรมูกั�รบุริห�ร

	 ชื่่�อ ตั้ำ�แหน่ง
จำ�นว็นเข��ริว่็ม
ก�ริปริะชุื่ม(คัริั�ง)

1 น�ยี่กันกัศักัดิั�  
ปิิ� นแสง

ปิริะธิ�น
กัริริมกั�ริบริหิ�ริ

12/12

2 น�ยี่ชชัว�ลิยี่ ์ 
เจีำยี่ริวนนท์

กัริริมกั�ริบริหิ�ริ 10/12

3 น�งส�วชมกัมลิ 
พีุม่พีนัธุิม์ว่ง

กัริริมกั�ริบริหิ�ริ 11/12

4 น�ยี่สง่�  
ริตันช�ติช่ชยัี่

กัริริมกั�ริบริหิ�ริ 10/12

5 น�ยี่บวริ  
วงศส์นิอุ็ดัม

กัริริมกั�ริบริหิ�ริ 11/12

เพีื�อ็ให้กั�ริดัำ�เนินกิัจำกั�ริขอ็งบริิษััท ดัำ�เนนิกั�ริได้ัอ็ยี่�่งคล่ิอ็งตัวมี
ผู้ลิกั�ริดัำ�เนนิง�นที�มปีิริะสทิธิภิ�พี คณะกัริริมกั�ริขอ็งบริษัิัทเปิน็ 
ผู้่พ้ีจิำ�ริณ�แต่งตั�งคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ ซ่�งปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริ
แลิะผู้่้บริิห�ริจำำ�นวนหน่�งที�มีคุณสมบัติเหม�ะสม เพีื�อ็ทำ�หน้�ที�
บริิห�ริจัำดักั�ริแลิะควบคุมกิัจำกั�ริขอ็งบริิษััทต�มที�คณะกัริริมกั�ริ
บริษัิัทมอ็บหม�ยี่ เพีอื็สนบัสนนุกั�ริปิฏิบติัง�น สริ�้งคว�มเชื�อ็มั�น
ให้แก่ัผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่ แลิะเพืี�อ็ให้บริิษััทเติบโตอ็ยี่่�งยี่ั�งยี่ืน ริวมทั�ง
ก่ัอ็ใหเ้กิัดัคว�มชดััเจำนในเริื�อ็งอ็งค์ปิริะกัอ็บ ว�ริะกั�ริดัำ�ริงตำ�แหนง่ 
หน�้ที�คว�มริบัผู้ดิัชอ็บ แลิะกั�ริปิริะชุมขอ็งคณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริ 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจ่ำงเห็นชอ็บให้จัำดัทำ�กัฎบัตริคณะกัริริมกั�ริ
บริิห�ริข่�น เพีื� อ็ใช้เปิ็นแนวท�งในกั�ริปิฏิบัติหน้�ที�ให้ถ่กัต้อ็ง 
ต�มกัฎหม�ยี่ แลิะสอ็ดัคล้ิอ็งกัับหลัิกักั�ริกัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริที�ดีั

ทั�งนี�ใหป้ิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ เป็ินกัริริมกั�ริบริหิ�ริโดัยี่ตำ�แหนง่ 
โดัยี่กัำ�หนดัให้คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริมีว�ริะกั�ริดัำ�ริงตำ�แหน่ง 
ต�มว�ริะ คริ�วลิะ 3 ปิ ีโดัยี่ 1 ปิ ีหม�ยี่ถ่งเวลิ�ริะหว่�งกั�ริปิริะชุม
ส�มัญผู้่้ถือ็หุ้นขอ็งปิีที�ได้ัริับกั�ริแต่งตั�งถ่งกั�ริปิริะชุมส�มัญ 
ผู้่้ถือ็หุ้น ปิีถัดัไปิ กัริริมกั�ริที�พี้นตำ�แหน่งต�มว�ริะอ็�จำได้ัริับกั�ริ
แต่งตั�งใหก้ัลัิบเข�้ริบัตำ�แหนง่ได้ัอี็กั 

คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริมีขอ็บเขตอ็ำ�น�จำหน�้ที� ดัังนี� 

1. พีิจำ�ริณ�กัลัิ�นกัริอ็งกัลิยุี่ทธ์ิในกั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำ เปิ��หม�ยี่
ท�งกั�ริเงิน แลิะแผู้นง�น (ทั�งริะยี่ะสั�น ริะยี่ะกัลิ�ง แลิะ
ริะยี่ะยี่�ว) ริวมถ่งงบปิริะม�ณปิริะจำำ�ปีิ เพีื� อ็นำ�เสนอ็ต่อ็ 
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท 

2. กัำ�หนดันโยี่บ�ยี่กั�ริเงินกั�ริลิงทุนขอ็งบริิษััท แลิะกัำ�หนดั
ทิศท�งนโยี่บ�ยี่กั�ริลิงทนุใหส้อ็ดัคล้ิอ็งกัับนโยี่บ�ยี่บริษัิัท 

3. พีิจำ�ริณ�ริ�ยี่กั�ริเกีั�ยี่วกัับกั�ริลิงทุนแลิะจำำ�หน่�ยี่ทริัพียี่์สิน 
กั�ริบริิห�ริทรัิพียี่�กัริบุคคลิ กั�ริเงินแลิะกั�ริบริิห�ริเงิน  
กั�ริบริิห�ริง�นทั�วไปิ แลิะริ�ยี่กั�ริอื็�นใดัที�เกีั�ยี่วกัับธุิริกิัจำขอ็ง
บริษัิัท ภ�ยี่ในขอ็บเขตอ็ำ�น�จำที�ได้ัริบัอ็นมุติัจำ�กัคณะกัริริมกั�ริ
บริษัิัท 

4. กัำ�กัับแลิะติดัต�มผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นแลิะฐ�นะกั�ริเงินขอ็ง
บริษัิัท แลิะริ�ยี่ง�นผู้ลิกั�ริดัำ�เนนิง�นแลิะฐ�นะกั�ริเงินให้แก่ั
กัริริมกั�ริบริษัิัทริบัทริ�บเปิน็ปิริะจำำ�ทกุัเดืัอ็น

5. แสวงห�แลิะปิริะเมนิโอ็กั�สในกั�ริลิงทนุในธุิริกิัจำใหม่ๆ  ศก่ัษั�
คว�มเปิน็ไปิได้ัสำ�หริบัโคริงกั�ริใหม่ๆ  แลิะมีอ็ำ�น�จำพีจิำ�ริณ�
อ็นุมัติเข้�ริ่วมปิริะม่ลิง�นต่�งๆตลิอ็ดัจำนเข้�ดัำ�เนินง�น
โคริงกั�ริต่�งๆ ต�มที�เห็นสมควริ ริวมถ่งกั�ริทำ�นิติกัริริมที�
เกีั�ยี่วขอ้็งกัับเริื�อ็งดัังกัล่ิ�วจำนเสริจ็ำกั�ริ

6. คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริอ็�จำมอ็บอ็ำ�น�จำให้ผู้่้บริิห�ริหริือ็บุคคลิ
ใดับุคคลิหน่�งมีอ็ำ�น�จำในกั�ริดัำ�เนินกั�ริในเริื�อ็งใดัเริื�อ็งหน่�ง
หริือ็หลิ�ยี่เริื�อ็งต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริพิีจำ�ริณ�เห็น
สมควริได้ั กั�ริอ็นมุติัริ�ยี่กั�ริขอ็งคณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริ แลิะ/ 
หริือ็กั�ริมอ็บอ็ำ�น�จำต้อ็งไม่เปิ็นกั�ริอ็นุมัติริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่ง
กัันหริือ็ริ�ยี่กั�ริที�อ็�จำมีคว�มขัดัแยี่้งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ หริือ็
ริ�ยี่กั�ริที�คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริมีส่วนได้ัเสียี่ต�มที�กัำ�หนดัใน
ข้อ็บังคับขอ็งบริิษััท แลิะต�มที�กัำ�หนดัโดัยี่ คณะกัริริมกั�ริ
บริษัิัทแลิะหนว่ยี่ง�นกัำ�กัับดัแ่ลิที�เกีั�ยี่วข้อ็ง 

7. ให้แนวนโยี่บ�ยี่ แต่งตั�ง กัำ�หนดัอ็ำ�น�จำ หน้�ที� กัำ�กัับ ดั่แลิ 
ปิริะส�นง�น แลิะกัำ�หนดัอ็ำ�น�จำหน�้ที�ขอ็งคณะทำ�ง�นพิีเศษั 
หริือ็คณะบริิห�ริง�นพีริ้อ็มทั�งพีิจำ�ริณ�แลิะอ็นุมัติข้อ็เสนอ็
ต่�งๆ ซ่�งเสนอ็โดัยี่คณะบริหิ�ริง�น หริอื็คณะทำ�ง�นพีเิศษั

8. พีิจำ�ริณ�แลิะให้คว�มเห็นแก่ัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเกีั�ยี่วกัับ
นโยี่บ�ยี่กั�ริจ่ำ�ยี่เงินปินัผู้ลิขอ็งบริษัิัท 

9. พีิจำ�ริณ�แลิะดัำ�เนินกั�ริในปิริะเด็ันที�สำ�คัญ ซ่�งเกีั�ยี่วข้อ็งกัับ
กั�ริดัำ�เนนิง�นขอ็งบริษัิัท

10. พีิจำ�ริณ�กัลัิ�นกัริอ็งแลิะให้ข้อ็เสนอ็แนะง�นทุกัปิริะเภทที�
เสนอ็ต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััทยี่กัเว้น ง�นที�อ็ย่ี่่ภ�ยี่ใต้หน้�ที� 
คว�มริบัผู้ดิัชอ็บ แลิะ/หรืิอ็เปิน็อ็ำ�น�จำขอ็งคณะกัริริมกั�ริชุดั
ยี่่อ็ยี่อื็�นขอ็งบริิษััทที�จำะเปิ็นผู้่้พิีจำ�ริณ�กัลัิ�กัริอ็งเพีี�อ็นำ�เสนอ็
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทโดัยี่ตริง

11. ดัำ�เนินกั�ริอื็�นๆ ในขอ็บเขตอ็ำ�น�จำแลิะคว�มริับผู้ิดัชอ็บ  
ต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทมอ็บหม�ยี่หน้�ที�ใหเ้ปิน็คริ�วๆ ไปิ

12. ริบัทริ�บเริื�อ็งอื็�นๆ ทั�งที�เกีั�ยี่วกัับกั�ริบริหิ�ริกิัจำกั�ริแลิะไมเ่กีั�ยี่ว
กัับกั�ริบริหิ�ริกิัจำกั�ริขอ็งบริษัิัท เช่น คดีัคว�มที�บริษัิัทตกัเป็ิน
จำำ�เลิยี่ เป็ินต้น ที�กัริริมกั�ริบริหิ�ริเหน็ว่�จำำ�เปิน็หริอื็สมควริที�
จำะใหเ้สนอ็เพีื�อ็ริบัทริ�บ

โดัยี่ที�คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริมีอ็ำ�น�จำในกั�ริอ็นุมัติริ�ยี่จ่ำ�ยี่ทั�วไปิ
ภ�ยี่ใต้งบปิริะม�ณที�ได้ัริบักั�ริอ็นมุติัแล้ิว สำ�หริบัค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริ
ดัำ�เนินง�น (Operating Expense) ในวงเงินไม่เกิัน 20,000,000 
บ�ท ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2563 คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริมีกั�ริปิริะชุม
ทั�งสิ�น 12 คริั�ง เพีื�อ็ปิฏิบติัหน�้ที�ต�มที�ได้ัริบัมอ็บหม�ยี่
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คัณะกัรรมูกั�รบุริห�รคัว�มูเส่ำ�ยง

ชื่่�อ ตั้ำ�แหน่ง
จำ�นว็นเข��ริว่็ม
ก�ริปริะชุื่ม	
(คัริั�ง)

1 น�ยี่ชชัว�ลิยี่ ์
เจีำยี่ริวนนท์ 

ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ
บริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง 

ไมม่ีกั�ริปิริะชุม

2 น�ยี่รัิงสริริค์ 
ศริวีริศ�สตริ์

กัริริมกั�ริบริหิ�ริ
คว�มเสี�ยี่ง

ไมม่ีกั�ริปิริะชุม

3 น�ยี่สมช�ยี่  
ควิ่จิำตริสวุริริณ 

กัริริมกั�ริบริหิ�ริ
คว�มเสี�ยี่ง

ไมม่ีกั�ริปิริะชุม

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทกัำ�หนดัอ็งค์ปิริะกัอ็บขอ็งคณะกัริริมกั�ริ
บริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง ปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริอ็ย่ี่�งน้อ็ยี่ 3 คน นอ็กัจำ�กั
นี� คณะกัริริมกั�ริบริิษััทให้คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง มี
ว�ริะกั�ริดัำ�ริงตำ�แหนง่ต�มว�ริะคริ�วลิะ 3 ปิ ีโดัยี่ 1 ปิ ีหม�ยี่ถ่ง
เวลิ�ริะหว่�งกั�ริปิริะชุมส�มัญผู้่ถื้อ็หุน้ขอ็งปีิที�ได้ัริบักั�ริแต่งตั�งถ่ง 
กั�ริปิริะชุมส�มัญผู้่้ถือ็หุน้ปีิถัดัไปิ กัริริมกั�ริที�พีน้ตำ�แหนง่ต�มว�ริะ
อ็�จำได้ัริบักั�ริแต่งตั�งใหก้ัลัิบเข�้ริบัตำ�แหนง่ได้ัอี็กั อี็กัทั�งได้ักัำ�หนดั
ขอ็บเขตอ็ำ�น�จำหน�้ที� ดัังนี�

1. พีิจำ�ริณ�แลิะอ็นุมัตินโยี่บ�ยี่ วัตถุปิริะสงค์ แลิะกัริอ็บกั�ริ
บริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง สำ�หริับเปิ็นกัริอ็บกั�ริปิฏิบัติง�นใน
กัริะบวนกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่งขอ็งพีนักัง�นในอ็งค์กัริ ให้
เปิ็นไปิในทิศท�งเดีัยี่วกััน แลิะสอ็ดัคล้ิอ็งกัับเปิ��หม�ยี่แลิะ
กัลิยุี่ทธิข์อ็งธุิริกิัจำ ทั�งนี� นโยี่บ�ยี่ วัตถปุิริะสงค์ แลิะกัริอ็บกั�ริ
บริหิ�ริคว�มเสี�ยี่งจำะได้ัริบักั�ริทบทวนเปิน็ปิริะจำำ�ทกุัปิ ีแลิะให ้
คว�มสำ�คัญกัับสญัญ�ณเตือ็นภัยี่ล่ิวงหน�้

2. จัำดัตั�งคณะทำ�ง�นบริิห�ริคว�มเสี�ยี่งแลิะกัำ�หนดัอ็ำ�น�จำ
หน้�ที�ขอ็งคณะทำ�ง�นฯ โดัยี่มีหน้�ที�จัำดัทำ�นโยี่บ�ยี่แลิะ
แผู้นบริิห�ริคว�มเสี�ยี่งในแต่ลิะหน่วยี่ง�น เสนอ็ต่อ็ที�ปิริะชุม 
คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง เพีื�อ็พีจิำ�ริณ�

3. กัำ�กัับด่ัแลิให้มีกั�ริริะบุคว�มเสี�ยี่ง โดัยี่พีิจำ�ริณ�ปิัจำจัำยี่ 
ทั�งภ�ยี่นอ็กัแลิะภ�ยี่ในอ็งค์กัริ ที�อ็�จำส่งผู้ลิให้บริิษััท ไม่
ส�ม�ริถบริรุิลิวัตถุปิริะสงค์ที�กัำ�หนดัไว้ แลิะมีกั�ริปิริะเมิน
ผู้ลิกัริะทบแลิะโอ็กั�สที�เกิัดัข่�นขอ็งคว�มเสี�ยี่งที�ได้ัริะบุไว้ เพีื�อ็
จัำดัลิำ�ดัับคว�มเสี�ยี่งแลิะเลืิอ็กัใช้วิธิีกั�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่งได้ั
อ็ยี่�่งเหม�ะสม

4. ให้คำ�แนะนำ�แลิะกั�ริสนับสนุนแก่ัคณะทำ�ง�นบริิห�ริ 
คว�มเสี�ยี่งในเริื�อ็งกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่งริะดัับอ็งค์กัริริวมถ่ง 
ส่งเสริิมแลิะสนับสนุนให้มีกั�ริปิรัิบปิรุิงแลิะพัีฒน�ริะบบ
บริหิ�ริคว�มเสี�ยี่งภ�ยี่ในอ็งค์กัริอ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง

5. กัำ�กัับดัแ่ลิใหก้ั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่งเปิน็ไปิอ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิผิู้ลิ  
แลิะปิริะเมนิผู้ลิขอ็งกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง

6. ปิฏิบติัหน�้ที�อื็�นใดั ต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท มอ็บหม�ยี่ แลิะ
ต�มที�กัำ�หนดัไว้ในขอ้็บงัคับ

2. ร�ยช่�อผูู้้บุริห�รบุริษ่ัทั่  
ตั้�มูแผู้นผู่้งโคัรงสำร้�งองค์ักัร  
ณ ว่นท่ั่� 8 สิำงห�คัมู 2562

	 ชื่่�อ
ตั้ำ�แหน่ง

	

1 น�งส�วชมกัมลิ 
พีุม่พีนัธุิม์ว่ง

ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ (แต่งตั�ง 
เมื�อ็วันที� 8/8/2562) / รัิกัษั�กั�ริ 
ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่ว�งแผู้นแลิะจัำดัห� **

2 น�ยี่นพีวงศ ์

โอ็ม�ธิกิัลุิ

ริอ็งปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ 
ส�ยี่กั�ริเงินแลิะบริหิ�ริอ็งค์กัริ / 
ริกััษั�กั�ริผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่บญัชแีลิะ
กั�ริเงิน/ ริกััษั�กั�ริผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริ 
ฝ�่ยี่กัฏหม�ยี่แลิะเลิข�นกุั�ริบริษัิัท/  
ริกััษั�กั�ริผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่บริหิ�ริ
อ็งค์กัริ **

3 น�ยี่ชุมพีลิ  
ลิิลิิตสวุริริณ

ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่ข�ยี่ 

4 น�ยี่สทัุศน ์
นติิกัริไชยี่ริตัน์

ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่กัลิยุี่ทธิ ์
แลิะพีฒัน�ธุิริกิัจำ 

5 น�ยี่ณธิพีลิ  
เพีิ�มพีลิ

ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่ปิฏิบติักั�ริ 

** บริษัิัทกัำ�ลัิงพีจิำ�ริณ�สริริห�ผู้่้บริหิ�ริม�ดัำ�ริงตำ�แหนง่ในอ็น�คต 
หริอื็ทำ�กั�ริริวมแผู้นกัต่�งๆ เพีื�อ็ใหอ้็งค์กัริมคีว�มกัริะชับแลิะ
ส�ม�ริถบริหิ�ริได้ัอ็ยี่�่งมปีิริะสิทธิภิ�พีม�กัข่�น

เพืี�อ็ให้กั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริอ็งค์กัริดัำ�เนินไปิได้ัอ็ยี่่�งมีปิริะสิทธิิภ�พี 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ได้ัแต่งตั� งผู้่้บริิห�ริในฝ่�ยี่ง�นต่�งๆ  
อั็นปิริะกัอ็บไปิด้ัวยี่ ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริมีอ็ำ�น�จำแลิะหน้�ที�
บริหิ�ริกิัจำกั�ริขอ็งบริษัิัทฯ ต�มนโยี่บ�ยี่ แผู้นง�น แลิะงบปิริะม�ณ
ที�ได้ัริับอ็นุมัติจำ�กัคณะกัริริมกั�ริฯ แลิะเป็ินผู้่้บังคับบัญช�ส่งสุดั
ขอ็งพีนักัง�น ริอ็งปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริส�ยี่ปิฏิบัติกั�ริ แลิะ 
ริอ็งปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริส�ยี่กั�ริเงินแลิะบริิห�ริอ็งค์กัริ  
มีหน้�ที�ในกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริง�นขอ็งบริิษััทให้เปิ็นไปิต�มกัลิยุี่ทธิ ์
แลิะเปิ��หม�ยี่ที�กัำ�หนดั 

ทั�งนี� ผู้่้อ็ำ�นวยี่กั�ริฝ่�ยี่ต่�งๆ มีหน้�ที�ในกั�ริปิฏิบัติง�นให้บริิษััท
ดัำ�เนินต�มเปิ��หม�ยี่ที�ตั�งไว้ แลิะต้อ็งมีคณุสมบัติแลิะไม่มลัีิกัษัณะ
ต้อ็งห้�มต�มกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่บริิษััทมห�ชนจำำ�กััดัแลิะกัฎหม�ยี่ว่�
ด้ัวยี่หลัิกัทริัพีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่ ริวมถ่งต้อ็งเปิ็นผู้่้มีคว�มร่ิ ้ 
คว�มส�ม�ริถ คว�มเชี�ยี่วช�ญแลิะปิริะสบกั�ริณ์ที�หลิ�กัหลิ�ยี่ มี
วิสัยี่ทัศน์ ริวมทั�งมีคุณธิริริมแลิะจำริิยี่ธิริริม ส�ม�ริถอุ็ทิศเวลิ�ให้
ได้ัอ็ยี่�่งเพียีี่งพีอ็อั็นเปิน็ปิริะโยี่ชนต่์อ็กั�ริดัำ�เนนิกิัจำกั�ริขอ็งบริษัิัท
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ปริะธุ�นเจ��หน��ที�บริหิ�ริมขีอบเขตั้อำ�น�จหน��ที�ดั์งนี�

1. ดัำ�เนินกั�ริต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ได้ัมอ็บหม�ยี่ซ่�งอ็ย่ี่ ่
ภ�ยี่ใต้กัฎริะเบยีี่บแลิะขอ้็บงัคับขอ็งบริษัิัท

2. มอี็ำ�น�จำอ็อ็กัคำ�สั�ง ริะเบยีี่บ ปิริะกั�ศ บนัท่กั เพีื�อ็ใหก้ั�ริปิฏิบติั
ง�นเปิ็นไปิต�มนโยี่บ�ยี่แลิะผู้ลิปิริะโยี่ชน์บริิษััท แลิะเพีื�อ็
ริกััษั�ริะเบยีี่บวินยัี่กั�ริทำ�ง�นภ�ยี่ในอ็งค์กัริ

3. มีอ็ำ�น�จำกัริะทำ�กั�ริแลิะแสดังตนเปิ็นตัวแทนขอ็งบริิษััท 
ต่อ็บุคคลิภ�ยี่นอ็กัในกิัจำกั�ริที�เกีั�ยี่วข้อ็งแลิะเป็ินปิริะโยี่ชน์
ต่อ็บริษัิัท

4. อ็นุมัติกั�ริแต่งตั� งที�ปิริ่กัษั�ด้ั�นต่�งๆ ที�จำำ�เปิ็นต่อ็กั�ริ 
ดัำ�เนนิง�นขอ็งบริษัิัท

5. เปิ็นผู้่้ริับมอ็บอ็ำ�น�จำขอ็งบริิษััทในกั�ริบริิห�ริกิัจำกั�ริขอ็ง
บริิษััทให้เปิ็นไปิต�มวัตถุปิริะสงค์ ข้อ็บังคับ นโยี่บ�ยี่ 
ริะเบยีี่บ ขอ้็กัำ�หนดั คำ�สั�ง มติที�ปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้ มติที�ปิริะชุม 
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัททกุัปิริะกั�ริ

6. เปิน็ผู้่ม้อี็ำ�น�จำในกั�ริบงัคับบญัช� ติดัต่อ็ สั�งกั�ริ ดัำ�เนนิกั�ริ  
ตลิอ็ดัจำนเข้�ลิงน�มในนิติกัริริมสัญญ� เอ็กัส�ริคำ�สั�งหนังสือ็
แจ้ำงหริือ็หนังสือ็ใดัๆ ที� ใช้ติดัต่อ็กัับหน่วยี่ง�นริ�ชกั�ริ 
ริัฐวิส�หกิัจำแลิะบุคคลิอื็�น ตลิอ็ดัจำนให้มีอ็ำ�น�จำกัริะทำ�กั�ริ
ใดัๆ ที�จำำ�เปิน็แลิะสมควริ เพีื�อ็ใหก้ั�ริดัำ�เนนิกั�ริข�้งต้นสำ�เริจ็ำ
ลิลุ่ิวงไปิ

7. มอี็ำ�น�จำในกั�ริมอ็บอ็ำ�น�จำชว่ง แลิะ/หรืิอ็มอ็บหม�ยี่ให้บุคคลิ
อื็�นปิฏิบัติง�นเฉพี�ะอ็ยี่่�งแทนได้ัโดัยี่กั�ริมอ็บอ็ำ�น�จำช่วง 
แลิะ/หริือ็กั�ริมอ็บหม�ยี่ดัังกัล่ิ�วให้อ็ย่ี่่ภ�ยี่ใต้ขอ็บเขตแห่ง
กั�ริมอ็บอ็ำ�น�จำต�มหนังสือ็มอ็บอ็ำ�น�จำดัังกัล่ิ�ว แลิะ/หรืิอ็
ใหเ้ปิน็ไปิต�มริะเบียี่บ ขอ้็กัำ�หนดั หริอื็คำ�สั�งที�คณะกัริริมกั�ริ
ขอ็งบริษัิัท แลิะ/หรืิอ็บริษัิัท กัำ�หนดัไว้

8. มอี็ำ�น�จำอ็นุมติัค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริดัำ�เนนิกั�ริต�มปิกัติธุิริกิัจำขอ็ง
บริิษััท เชน่ ค่�ใชจ่้ำ�ยี่เกีั�ยี่วกัับกั�ริจัำดัซื�อ็ทริพัียี่ส์นิ กั�ริใช้จ่ำ�ยี่เงิน
ลิงทนุที�สำ�คัญเพีื�อ็ปิริะโยี่ชนบ์ริษัิัท แลิะ กั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริอื็�นเพีื�อ็
ปิริะโยี่ชนข์อ็งบริษัิัท ซ่�งอ็ำ�น�จำกั�ริอ็นมุติัดัังกัล่ิ�วจำะเปิน็กั�ริ
อ็นุมัติริ�ยี่กั�ริปิกัติทั�วไปิท�งกั�ริค้� โดัยี่มีวงเงินในแต่ลิะ
ริ�ยี่กั�ริต�มต�ริ�งกัำ�หนดัอ็ำ�น�จำอ็นุมัติในแลิะดัำ�เนินกั�ริ  
(Corporate Authority Index : “CAI”) แลิะกั�ริเข้�ทุน
ธุิริกัริริมต่�งๆ ขอ็งบริิษััท แต่ไมเ่กิันงบปิริะม�ณที�ได้ัริบัอ็นมุติั
จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริษัิัท

9. ปิฏิบัติหน้�ที�อื็�นๆ ต�มที�ได้ัริับมอ็บหม�ยี่จำ�กัคณะกัริริมกั�ริ
บริหิ�ริหริอื็คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท เป็ินคริ�วๆ ไปิ

ทั�งนี� ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริมอี็ำ�น�จำในกั�ริอ็นมุติัริ�ยี่จ่ำ�ยี่ทั�วไปิ
ภ�ยี่ใต้งบปิริะม�ณที�ได้ัริบักั�ริอ็นมุติัแล้ิว สำ�หริบัค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริ
ดัำ�เนินง�น (Operating Expense) ในวงเงินไม่เกิัน 10,000,000 
บ�ท กั�ริจัำดัซื�อ็สินค้�แลิะวัตถุดิับหลัิกั (ต่อ็คริั�ง) ในวงเงินไม่เกิัน 
50,000,000 บ�ท กัริณอี็นมุติัค่�ใชจ่้ำ�ยี่หลัิกัในกั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำ 
(ต่อ็คริั�ง) ในวงเงินไมเ่กิัน 25,000,000 บ�ท แลิะกัริณี กั�ริอ็อ็กั L/C / 

LG / BG หรืิอ็ หนงัสอื็คำ�ปิริะกััน สำ�หริบักั�ริจัำดัซื�อ็สนิค้�แลิะวัตถดิุับ
หลัิกั (ต่อ็คริั�ง)ในวงเงินไมเ่กิัน 400,000,000 บ�ท 

3. เลข้�นุกั�รบุริษ่ัทั่ 
เพีื�อ็ให้เป็ินไปิต�ม พี.ริ.บ. พีริะริ�ชบัญญัติหลัิกัทรัิพีย์ี่แลิะตลิ�ดั 
หลัิกัทริพัีย์ี่ (ฉบบัที� 4) พี.ศ. 2551 ม�ตริ� 89/15 แลิะม�ตริ� 89/16 
ในกั�ริปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริษัิัท เมื�อ็วันที� 10 พีฤศจิำกั�ยี่น 2559  
ได้ัมมีติแต่งตั�ง น�งส�วดั�ริ�พีริ อั็ญญะมณีตริะกัล่ิ ดัำ�ริงตำ�แหนง่เป็ิน
เลิข�นุกั�ริบริิษััท ทั�งนี�ได้ักัำ�หนดัขอ็บเขตหน้�ที�คว�มริับผู้ิดัชอ็บ  
ดัังนี� 

1. จัำดัทำ�แลิะเก็ับริกััษั�เอ็กัส�ริ ดัังต่อ็ไปินี�

(กั) ทะเบยีี่นกัริริมกั�ริ
(ข) หนังสือ็นัดัปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริริ�ยี่ง�นกั�ริปิริะชุม

คณะกัริริมกั�ริ แลิะริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปิ ีขอ็งบริษัิัท
(ค) หนังสือ็นัดัปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้น แลิะริ�ยี่ง�นกั�ริปิริะชุม 

ผู้่ถื้อ็หุน้
(ง) เอ็กัส�ริสำ�คัญอื็�นๆ ขอ็งบริษัิัท

2. เก็ับริักัษั�ริ�ยี่ง�นกั�ริมีส่วนได้ัเสียี่ที�ริ�ยี่ง�นโดัยี่กัริริมกั�ริ
หริอื็ผู้่บ้ริหิ�ริ

3. จัำดัสง่สำ�เน�ริ�ยี่ง�นกั�ริมสีว่นได้ัเสยีี่ต�มม�ตริ� 89/14 ขอ็ง
พีริะริ�ชบญัญติัหลัิกัทริพัีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริพัีย์ี่ พี.ศ. 2535 
(ริวมทั�งที�ได้ัมีกั�ริแก้ัไขเพิี�มเติม) ซ่�งจัำดัทำ�โดัยี่กัริริมกั�ริ 
ผู้่้บริิห�ริบุคคลิที�เกีั�ยี่วข้อ็งให้กัับปิริะธิ�นกัริริมกั�ริแลิะ
ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บทริ�บภ�ยี่ใน 7 วันทำ�กั�รินบัแต่
วันที�บริษัิัท ได้ัริบัริ�ยี่ง�นนั�น

4. ดั่แลิกั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิแลิะริ�ยี่ง�นส�ริสนเทศในส่วนที� 
ริับผู้ิดัชอ็บต�มริะเบียี่บแลิะข้อ็กัำ�หนดัขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่
แห่งปิริะเทศไทยี่แลิะสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ 
หลัิกัทริพัีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริพัีย์ี่

5. ส่งเสริิมแลิะสนับสนุนกั�ริกัำ�กัับดั่แลิกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำ 
ริวมถ่งกั�ริปิฏิบัติง�นขอ็งผู้่้บริิห�ริแลิะพีนักัง�นขอ็งบริิษััท
แลิะบริษัิัทในเคริอื็ใหเ้ปิน็ไปิต�มกัฎหม�ยี่ กัฎ ริะเบยีี่บที�บริษัิัท
ได้ัเข�้ไปิลิงทนุด้ัวยี่

6. ปิฏิบติัหน�้ที�จัำดักั�ริปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริษัิัท คณะผู้่้บริหิ�ริ  
แลิะปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้ใหเ้ปิน็ไปิต�มขอ้็บงัคับขอ็งบริษัิัท

7. ทำ�หน�้ที�กัำ�กัับดัแ่ลิใหบ้ริษัิัท แลิะคณะกัริริมกั�ริมกีั�ริปิฏิบติั
ที�สอ็ดัคล้ิอ็ง แลิะเปิ็นไปิต�มกัฎหม�ยี่ ข้อ็บังคับที�เกีั�ยี่วข้อ็ง
ตลิอ็ดัจำนมติที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริ ที�ปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้น แลิะ
หลัิกักั�ริกัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริที�ดีั

8. สนบัสนนุกั�ริจัำดัใหก้ัริริมกั�ริ แลิะ/หริอื็ผู้่บ้ริหิ�ริได้ัริบัคว�มร่ิ้
แลิะเข�้อ็บริมหลัิกัสต่ริต่�งๆ ที�เกีั�ยี่วขอ้็งกัับกั�ริปิฏิบติัหน�้ที�
กัริริมกั�ริแลิะกัริริมกั�ริเฉพี�ะเริื�อ็ง
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9. รายงานให้ก้รรมการ และ/ห้รอืผู้้บ้รหิ้ารได้้ทราบถึึงการแก้ไข
เปล่�ยนแปลงขอ้กำาห้นด้กฎเกณฑ์์ต่่างๆ

10. จััด้ให้้ม่การประเมินผู้ลการปฏิิบัติ่งานของคณะกรรมการ
บรษัิัท

11. ปฏิิบัติ่การอื� นใด้ต่ามท่�ได้้รับมอบห้มายจัากบริษััท ห้รือ
จัากคณะกรรมการบริษััทและด้ำาเนินการอื� นๆ ต่ามท่� 
คณะกรรมการกำากับต่ลาด้ทนุกำาห้นด้

4. ค่่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้้�บริหาร
4.1 ค่่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการฯ ได้้กำาห้นด้นโยบายการจ่ัายค่าต่อบแทนกรรมการ
บริษััท อย่างเป็นธรรม โด้ยคณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นด้ 
ค่าต่อบแทนทำาห้น้าท่�พิิจัารณาทบทวนความเห้มาะสมและ
สอด้คล้องกับสถึานการณ์ของบริษััท โด้ย ณ ปัจัจุับันกรรมการ
ในคณะกรรมการชุุด้ย่อยได้้แก่ คณะกรรมการต่รวจัสอบ  
คณะกรรมการบริห้าร คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นด้ 
ค่าต่อบแทน และคณะกรรมการบริห้ารความเส่�ยง ไมไ่ด้้กำาห้นด้ให้้
มก่ารจ่ัายค่าต่อบแทน

ทั�งน่� ค่าต่อบแทนท่�จ่ัายให้้แก่กรรมการต้่องได้้รับอนุมัติ่จัากท่�
ประชุุมผู้้้ถืึอหุ้้น โด้ยท่�ประชุุมสามัญประจัำาปี 2563 เมื�อวันท่� 18 
มถิึนุายน 2563 มม่ติ่อนมุติั่ค่าต่อบแทนกรรมการบรษัิัท ดั้งน่�

ค่่าตอบแทนกรรมการ ปีี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบรษัิัท ค่าตอบแทนรายเดืือน

ประธานกรรมการ 73,500

ประธานกรรมการต่รวจัสอบ 73,500

กรรมการ 42,000

กรรมการด้ำารงต่ำาแห้นง่ผู้้บ้รหิ้าร 21,000

ค่่าตอบแทนท่�เป็ีนโบนัสกรรมการ

กรรมการบริษััทได้้รับค่าต่อบแทนท่�เป็นโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 
ของเงินปันผู้ลท่�ม่การจ่ัายให้้แก่ผู้้้ถืึอหุ้้นในปี 2563 โด้ยได้้รับ 
ค่าต่อบแทนเป็นจัำานวนเงิน 107,916 บาท ต่่อท่าน ซึึ่�งคิด้เป็น
เงินจัำานวนรวมไม่เกิน 1.295 ล้านบาท โด้ยคณะกรรมการบริษััท
ได้้พิิจัารณากำาห้นด้จัำานวนเงินค่าต่อบแทนท่�เป็นโบนัสดั้งกล่าว
ให้้เห้มาะสมกับขอบเขต่ห้น้าท่�ของกรรมการบริษััท ผู้ลประกอบ
การของบรษัิัท ขนาด้ธุรกิจั ผู้ลกำาไรสทุธ ิและสภาวะเศรษัฐกิจัใน
ปจััจุับนั

หมายเหต:ุ 
 ค่าต่อบแทนกรรมการมเ่ฉพิาะค่าต่อบแทนรายเดื้อน เท่านั�นและ

กรรมการไมไ่ด้้รบัค่าเบ่�ยประชุุม

สรุปค่าตอบแทนท่�กรรมการได้ืรบัเป็นรายบุคคลในปี พ.ศ.2563

รายชื่ื�อ 
กรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท) 

WP

บรษัิัทยอ่ย

EAGLE LOGISTIC
WP 
GAS

WP 
SOLUTION

WP 
SOLLAR

THAI 
GAS PREMIER

WONDER 
FOOD

1 นายจุัลจิัต่ต์่ บุณยเกตุ่ 882,000 - - - - - - - -

2 นางนศิกร ทัด้เท่ยมรมย์ 882,000 - - - - - - - -

3 นายกนกศกัดิ้� ป่� นแสง 504,000 - - - - - - - -

4 นางสรอ้ยทิพิย์ ไต่รสุทธิ� 504,000 - - - - - - - -

5 นายชุชัุวาลย ์เจ่ัยรวนนท์ 504,000 - - - - - - - -

6 นายบวร วงศส์นิอุด้ม 504,000 - - - - - - - -

7 นายสง่า รตั่นชุาติ่ชุ้ชุยั** 504,000 600,000 - - - - - - -

8 นางสาวชุมกมล พิุม่พินัธุม์ว่ง* 252,000 - - - - - - - -

9 นางลัขณานนัท์ ลักษัมธ่นานันต์่ 504,000 - - - - - - - -

10 นายสมชุาย ควิ้จิัต่รสวุรรณ 504,000 - - - - - - - -

11 นายรงัสรรค์ ศรว่รศาสต่ร์ 504,000 - - - - - - - -
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รายช่ื่�อ 
กรรมการ

ค่่าตอบแทน (บาท) 

WP

บรษัิทยอ่ย

EAGLE LOGISTIC
WP 
GAS

WP 
SOLUTION

WP 
SOLLAR

THAI 
GAS PREMIER

WONDER 
FOOD

12 นายเกษมสิทิธิิ์� ปฐมศักัดิิ์�** 504,000 - - - - - - - -

 รวมทั�งสิ้ิ�น 6,552,000 600,000 - - - - - - -

หมายเหตุ:ุ  
*  แสิดิ์งค่่าตุอบแทนเฉพาะตุำาแหนง่กรรมการไมร่วมค่่าตุอบแทนในตุำาแหนง่ผู้้�บรหิาร
** นายสิง่า รตัุนชาติุช้ชยั ไดิ์�รบัค่่าตุอบแทนจาก Eagle ในฐานะประธิ์านกรรมการบริษัท สิำาหรบักรรมการค่นอ่�นท่�ดิ์ำารงตุำาแหนง่ในบริษัทยอ่ย ไมไ่ดิ์�

รบัค่่าตุอบแทน

มีีพนัักงานั

350 คนั ผู้้�บริิหาริ

16 คนั

พนัักงานั

334 คนั

4.2 ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาริ
ในเด่ิ์อนมกราค่ม – ธิ์นัวาค่ม 2562 บรษัิทจ่ายค่่าตุอบแทนให�ผู้้�บรหิาร จำานวนรวมเปน็เงิน 20,634,850 บาท

5. บุค่ลากริ 
5.1 จำำานวนพนักงาน 
ณ วันท่� 31 ธิ์ันวาค่ม 2563 บริษัท ม่พนักงานจำานวนทั�งสิิ�น 350 ค่น ประกอบดิ์�วยผู้้�บริหารจำานวน 16 ค่น และพนักงานอ่ก 334 ค่น 
(พนกังานประจำาและพนกังานรายวัน) 

5.2 ค่่าตอบแทนพนักงาน 
(ไม่่ริวม่ผู้้�บริิหาริ) 
ในเด่ิ์อนมกราค่ม – ธิ์นัวาค่ม 2563 บรษัิท จ่ายค่่าตุอบแทนพนกังาน 
(ไมร่วมผู้้�บรหิาร) รวมเป็นเงินจำานวน 94,142,095 บาท (เก�าสิบิสิ่�
ล�านหน่�งแสินส่ิ�หม่�นสิองพนัเก�าสิบิห�าบาทถ้�วน)

5.3 นโยบายบริิหาริพนักงาน
บริษัท ม่นโยบายในการสิร�างค่วามพร�อมดิ์�านบุค่ลากร โดิ์ย 
มุ่งเน�นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุค่ค่ล เพ่�อนำาพาให�
องค์่กรพฒันา และเติุบโตุไดิ์�อยา่งยั�งย่น ผู้า่นการทบทวนโค่รงสิร�าง
องค์่กร กระบวนการทำางาน เพ่�อเตุรย่มค่วามพร�อมของบุค่ลากรใน
ดิ์�านอัตุรากำาลังให�เหมาะสิม และสิอดิ์ค่ล�องกับแผู้นการเติุบโตุของ
บรษัิท และการขยายธุิ์รกิจ อ่กทั�งมก่ารมุง่เน�นการสิร�างรากฐานของ
ระบบงานบริหารทรัพยากรบุค่ค่ลให�ม่นโยบาย และกระบวนการ
ท่�ชัดิ์เจน สิามารถ้บ้รณาการค่วามตุ�องการของบริษัท ไดิ์�อย่างตุ่อ
เน่�อง รวมทั�งสิามารถ้สิร�างแรงจ้งใจให�พนกังานสิามารถ้สิร�างสิรรค์่
ผู้ลงานเพ่�อนำาองค์่กรมุ่งสิ้่ค่วามเป็นเลิศั และเป้าหมายองค์่กรใน
ทกุๆ ดิ์�าน 
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โดัยี่ตั�งแต่ปิี 2563 เป็ินต้นม� บริิษััทมีกั�ริใช้กัลิยุี่ทธิ์ในด้ั�นต่�งๆ 
เชน่ 

• กั�ริสริริห� กั�ริคัดัเลืิอ็กับุคลิ�กัริเชิงรุิกั โดัยี่ใช้แนวท�งกั�ริ
คัดัเลืิอ็กัแบบ Behavior based Interview เพีื�อ็ใหม้ั�นใจำได้ัว่�
ส�ม�ริถสริริห�บุคลิ�กัริที�มคีว�มร่ิ ้คว�มส�ม�ริถ มศีกััยี่ภ�พี
แลิะปิริะสบกั�ริณที์�ตริงกัับคว�มต้อ็งกั�ริขอ็งบริษัิัทฯ

• มุ่งเน้นกั�ริพัีฒน�ศักัยี่ภ�พีขอ็งบุคลิ�กัริเพีื�อ็เพีิ�มขีดัคว�ม
ส�ม�ริถให้มีคว�มเชี�ยี่วช�ญในง�น พีริ้อ็มที�จำะเริียี่นร่ิ้ ริิเริิ�ม 
สิ�งใหม่ๆ ที�ท้�ท�ยี่ ทั�งในด้ั�นกั�สริ้�งสริริค์ท�งธุิริกิัจำ แลิะ
ทักัษัะขอ็งภ�วะผู้่น้ำ�เพีื�อ็บริหิ�ริผู้ลิง�น

• เสริิมสริ้�งคว�มพีริ้อ็มขอ็งบุคลิ�กัริที�มีศักัยี่ภ�พีส่ง เพืี�อ็ให้มี
โอ็กั�สก้ั�วข่�นส่่ริะดัับผู้่้บริิห�ริแลิะเป็ินผู้่้นำ�ในกั�ริขับเคลืิ�อ็น
ธุิริกิัจำในอ็น�คตได้ั โดัยี่ผู้�่นขั�นตอ็นกั�ริปิริะเมนิ กั�ริคัดัเลืิอ็กั 
กั�ริพัีฒน� ตลิอ็ดัจำนกั�ริบริหิ�ริต�มส�ยี่อ็�ชพีี 

• กั�ริบริิห�ริค่�ตอ็บแทนที�มีคว�มเหม�ะสม กั�รินำ�ร่ิปิแบบ
กั�ริบริหิ�ริผู้ลิกั�ริปิฏิบติัง�น (Performance Management 
System : PMS) ผู้�่นริะบบ COACH เพีื�อ็กั�ริติดัต�มตัวชี�วัดั
กั�ริปิฏิบติัง�น (Key Performance Indicators : KPIs) เพีื�อ็
สะท้อ็นผู้ลิกั�ริปิฏิบัติง�นตั�งแต่ริะดัับอ็งค์กัริ ถ่งริะดัับบุคคลิ 
เพีื�อ็ติดัต�มแลิะบริหิ�ริผู้ลิกั�ริปิฏิบติัง�นใหม้ปีิริะสทิธิภิ�พี

• กั�ริสริ�้งบริริยี่�กั�ศกั�ริทำ�ง�นแลิะสภ�พีแวดัล้ิอ็มกั�ริทำ�ง�น
ที�ดีั มีคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริสื�อ็ส�ริภ�ยี่ใน 
(Internal Communication) อี็กัทั�งยี่งัสนบัสนนุใหพ้ีนกััง�นมี  
Work-Life Balance เพีื�อ็สริ�้งคว�มสมดัลุิในกั�ริทำ�ง�นแลิะ
ชวิีตสว่นตัว

• กั�ริสร้ิ�งคว�มผู้่กัพัีนในอ็งค์กัริ โดัยี่มุ่งหวังในกั�ริปิลิ่กัฝังให้
พีนักัง�นทุกัส่วนมีจิำตสำ�น่กัในกั�ริทำ�ง�นริ่วมกัันเพีื�อ็กัริะตุ้น
ใหเ้กิัดัสงัคมกั�ริทำ�ง�นริว่มกัันอ็ยี่�่งมคีว�มสขุซ่�งจำะสง่ผู้ลิให้
บริษัิัทเติบโตต่อ็ไปิ
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กิารบริหารกิารจัดกิาร

ร�ยละเอ่ยดัเก่ั�ยวก่ับุกัรรมูกั�รและผูู้้บุริห�ร

นายจุุลจิุตต์  บุุณยเกตุ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิิสระ

อิายุ 77 ปี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• นติิศ�สตริบณัฑิ์ต คณะริฐัศ�สตริ ์จุำฬ�ลิงกัริณม์ห�วิทยี่�ลัิยี่

• Advance Diploma, Public Administration, Exeter University , UK.

• M.A. Political Science, Kent State University, USA.

• วิทยี่�ลัิยี่ปิ�อ็งกัันริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ หลัิกัสต่ริภ�คริฐัริว่มเอ็กัชน รุิน่ 335

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Accreditation Program (DAP) รุิน่ 38/2005

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
8 แห่ง
• กัริริมกั�ริบริษัิัท คิง เพี�เวอ็ริ ์ดิัวตี� ฟิริ ีจำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท คิง เพี�เวอ็ริ ์เอ็็นเตอ็ร์ิเทนเมน้ท์ จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท คิง เพี�เวอ็ริ ์ม�เก็ัตติ�ง แอ็นด์ั เมเนจำเมนท์ จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท คิง เพี�เวอ็ริ ์สุวริริณภมิ่ จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท คิง เพี�เวอ็ริ ์โฮเทลิ เมเนจำเมนท์ จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท คิง เพี�เวอ็ริ ์ดีัเวลิลิอ็ปิเมนท์ จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท คิง เพี�เวอ็ริ ์คลิิกั จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริ บริษัิัท สยี่�ม โปิโลิ ปิ�ริค์ จำำ�กััดั

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�สำำ�ค่ัญ : 
1 แห่ง
• กัริริมกั�ริ สม�คมขี�ม�้โปิโลิแหง่ปิริะเทศไทยี่

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2543 – ปัิจำจุำบนั กัริริมกั�ริอิ็สริะ 
 บริษัิัท โทเทิ�ลิ แอ็็คเซท็ คอ็มมน่เิคชั�น  
 จำำ�กััดั (มห�ชน)

พี.ศ.2559 – ปัิจำจุำบนั ที�ปิริก่ัษั� 
 กัลุ่ิมบริษัิัท คิง เพี�เวอ็ริ์

พี.ศ.2555 – ปัิจำจุำบนั กัริริมกั�ริ 
 บริษัิัท สยี่�ม โปิโลิ ปิ�ริค์ จำำ�กััดั

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นางนิศกร  ทััดเทีัยมรมย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ 73 ปี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• Master of Business Administration, University of Wisconsin, USA.

• ปิริิญญ�ตรีิ คณะเศริษัฐศ�สตร์ิ จุำฬ�ลิงกัริณ์มห�วิทยี่�ลัิยี่ (ศศบ.
เกีัยี่ริตินยิี่มอั็นดัับ 2)

• ปิริิญญ�บัตริวิทยี่�ลัิยี่ปิ�อ็งกัันริ�ชอ็�ณ�จัำกัริภ�ครัิฐ ริ่วมกัับเอ็กัชน 
รุิน่ 14 

• หลัิกัสต่ริกั�ริบริหิ�ริง�นภ�ครัิฐแลิะกัฎหม�ยี่มห�ชน (ปิริม.6) สถ�บัน
พีริะปิกัเกัล้ิ�

• หลัิกัสต่ริผู้่บ้ริหิ�ริวัฒนธิริริมริะดัับสง่ กัริะทริวงวัฒนธิริริม

• หลัิกัสต่ริ Developing Top Management Government’s Centre for 
Management and Policy Studies, UK

• หลัิกัส่ตรินักับริิห�ริริะดัับส่ง (นบส 35) สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริ
ข�้ริ�ชกั�ริพีลิเริอื็น (กั.พี.)

• หลัิกัส่ตริ Budget Development and Analysis University of 
Wisconsin, USA.

• หลัิกัสต่ริ Budgeting and Accounting DSE

• หลัิกัสต่ริ Supply and Materials Management Crown Agents, UK

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Certificate Program (DCP) รุิน่ 120/2009

• หลัิกัสต่ริ Audit Committee and Continuing Development Program 
(ACP) รุิน่ 27/2009 

• หลัิกัสต่ริ Role of the Chairman Program (RCP) รุิน่ 24/2010

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
1 แห่ง
• ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บแลิะกัริริมกั�ริบริิษััท บุริีริัมยี่์ ย่ี่ไนเต็ดั 

จำำ�กััดั

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�
สำำ�ค่ัญ : 
 ไมม่ี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2553 – พี.ศ. 2561 กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 
 มห�วิทยี่�ลัิยี่พีะเยี่�

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายกนกศัักด์ิ์�  ป่ิ่� นแสง
กรรมการ / ปิ่ระธานกรรมการบร์หาร

อายุ 65 ปิ่ี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ปิริญิญ�โทรัิฐปิริะส�นศ�สตริ ์มห�วิทยี่�ลัิยี่ศริปีิทมุ พี.ศ.2539

• ปิริญิญ�ตรีิศลิิปิศ�สตริ ์ส�ข�วิช�ริฐัศ�สตริ ์มห�วิทยี่�ลัิยี่ริ�มคำ�แหง 
พี.ศ.2521

• วิทยี่�ลัิยี่ปิ�อ็งกัันริ�ชอ็�ณ�จัำกัริภ�คริฐัริว่มเอ็กัชน รุิน่ที� 14 พี.ศ.2544

• วิทยี่�กั�ริตลิ�ดัทนุ รุิน่ที� 9 พี.ศ. 2553

• บริหิ�ริกัริะบวนกั�ริยุี่ติธิริริมริะดัับสง่ รุิน่ที� 16 พี.ศ. 2554

• วิทยี่�กั�ริพีลัิงง�น รุิน่ที� 4 พี.ศ.2557

• วิทยี่�ลัิยี่ศ�ลิรัิฐธิริริมนญ่ หลัิกัสต่ริ หลัิกัธิริริมนิติธิริริมเพีื�อ็ปิริะช�ธิปิิไตยี่  
รุิน่ที� 5 พี.ศ.2560

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Accreditation Program (DAP) รุิน่ 73/2008

• หลัิกัสต่ริ Director Certification Program (DCP) รุิน่ 106/2008

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
6 แห่ง
• ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริบริหิ�ริ บริษัิัท บุริรีิมัย์ี่ ย่ี่ไนเต็ดั จำำ�กััดั 

• ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริบริษัิัท บิ�กัเคริน แอ็นด์ั อิ็ควิปิเมน้ท์ เริน้ทัลิส ์จำำ�กััดั 

• ที�ปิริก่ัษั� บริษัิัท ในเคริอื็ NOK’S GROUP 

• กัริริมกั�ริ บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิซ่ั�นส ์จำำ�กััดั 

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�สำำ�ค่ัญ : 
2 แห่ง
• น�ยี่กัสม�คม สม�คมกีัฬ�ขี�ม�้โปิโลิแหง่ปิริะเทศไทยี่

• เลิข�นกุั�ริมล่ินิธิวัิดัสวุริริณภมิ่พีทุธิชยี่นัตี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2545 – 2561  ที�ปิริก่ัษั� 

 บริษัิัท เชยีี่งใหม ่คอ็นสตริคัชั�น จำำ�กััดั

พี.ศ.2549 – ปัิจำจุำบนั ที�ปิริก่ัษั�

 บริษัิัทในเคริอื็ Nok’s Group

พี.ศ.2555 – ปัิจำจุำบนั กัริริมกั�ริผู้่้จัำดักั�ริ

 บริษัิัท บุริรีิมัยี่ ์ย่ี่ไนเต็ดั จำำ�กััดั

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายชััชัวาลย์  เจีียรวนนท์์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความเสีี่�ยง

อายุ 59 ปี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ปิริญิญ�ตรีิบริหิ�ริธุิริกิัจำ University Of Southern California, USA

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Accreditation Program (DAP) รุิน่ 71/2008

• หลัิกัสต่ริ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
รุิน่ 13/2016

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
4 แห่ง
• กัริริมกั�ริแลิะผู้่้อ็ำ�นวยี่กั�ริบริิห�ริ บริิษััท ทร่ิ คอ็ริ์ปิอ็เริชั�น จำำ�กััดั 

(มห�ชน)

• กัริริมกั�ริ บริษัิัท อิ็อ็อ็น ธินสินทริพัีย์ี่ (ไทยี่แลินด์ั) จำำ�กััดั (มห�ชน)

• คณะกัริริมกั�ริสริริห�/กัริริมกั�ริ/กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ/กัริริมกั�ริ
กัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน บริษัิัท ไทคอ็น อิ็นดััสเทริยีี่ลิ คอ็นเนค็ชั�น จำำ�กััดั 
(มห�ชน)

• ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ บริษัิัท หลัิกัทริพัีย์ี่ ฟินินัเซยีี่ ไซริสั จำำ�กััดั (มห�ชน) 

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
8 แห่ง
• ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ บริษัิัท ไทยี่โคโพีลีิอุ็ตส�หกัริริมพีลิ�สติกั จำำ�กััดั

• ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ บริษัิัท วันเดัอ็ริฟ์ิ่�ดั โฮลิดิั�ง จำำ�กััดั

• ปิริะธิ�นคณะผู้่้บริหิ�ริ บริษัิัท ทร่ิ มลัิติมเีดีัยี่ จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริผู้่้จัำดักั�ริใหญ่แลิะปิริะธิ�นคณะผู้่้บริิห�ริ บริิษััท เทเลิคอ็ม 
โฮลิดิั�ง จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริ บริษัิัท เอ็คโค อ็อ็โต้พี�ร์ิท (ไทยี่แลินด์ั) จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริ บริษัิัท ซีพีพีีซีี จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีแก๊ัส จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซล่ิชั�นส์ จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิล่ิ�ร์ิ จำำ�กััดั

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�สำำ�ค่ัญ 
: 1 แห่ง
• Member of Corporate Advisory Board Marshall School Business, 

University of Southern California

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2556 – พี.ศ.2557 กัริริมกั�ริ 
 บริษัิัท ปิคินิค คอ็ร์ิปิอ็เริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น : 
37,312,408 หุ้น (คิดัเปิน็สัดัสว่นกั�ริถือ็หุ้นริอ้็ยี่ลิะ 7.196)

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นางสร้้อยทิิพย์  ไตร้สุทิธิิ์�
กร้ร้มการ้ตร้วจสอบ / กร้ร้มการ้อิสร้ะ /ปร้ะธิ์านกร้ร้มการ้
สร้ร้หาและกำาหนดค่่าตอบแทิน

อายุ 66 ปี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 27 ตำลุ�คม 2558

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ศลิิปิศ�สตริบณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่ธิริริมศ�สตริ์

• นติิศ�สตริบณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่ธิริริมศ�สตริ์

• ว�ริส�ริศ�สตริมห�บณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่ธิริริมศ�สตริ์

• ปิริะกั�ศนยีี่บตัริ หลัิกัสต่ริปิริะกั�ศนยีี่บตัริบณัฑิ์ตท�งกัฎหม�ยี่มห�ชน 
รุิน่6 มห�วิทยี่�ลัิยี่ธิริริมศ�สตริ์

• หลัิกัสต่รินกัับริหิ�ริริะดัับสง่ รุิน่ 28 สำ�นกััง�น กัพี. (นบส. 28)

• หลัิกัสต่ริวิทยี่�ลัิยี่ปิ�อ็งกัันอ็�ณ�จัำกัริ รุิน่ 45 (วปิอ็.45)

• หลัิกัสต่ริผู้่บ้ริหิ�ริกัริะบวนกั�ริยุี่ติธิริริมริะดัับสง่ รุิน่ 9 (บยี่ส. 9)

• หลัิกัส่ตริกั�ริเมือ็งกั�ริปิกัคริอ็งในริะบอ็บปิริะช�ธิิปิไตยี่สำ�หริับนักั
บริหิ�ริริะดัับสง่ รุิน่ 10 (ปิปิริ. 10)

• หลัิกัสต่ริผู้่บ้ริหิ�ริริะดัับสง่ สถ�บนัวิทยี่�กั�ริตลิ�ดัทนุ รุิน่ 15 

• หลัิกัสต่ริผู้่บ้ริิห�ริริะดัับสง่ ด้ั�นสภ�พีฒัน�ธุิริกิัจำอุ็ตส�หกัริริมแลิะกั�ริ
ลิงทนุ (วธิอ็.1)

• หลัิกัสต่รินกัับริหิ�ริกั�ริยุี่ติธิริริมกั�ริปิกัคริอ็งริะดัับสง่ (บยี่ปิ.5)

• หลัิกัส่ตริกั�ริกัำ�กัับดั่แลิกิัจำกั�ริสำ�หรัิบกัริริมกั�ริ แลิะผู้่้บริิห�ริริะดัับ
สง่ขอ็งรัิฐวิส�หกิัจำ แลิะอ็งค์กัริมห�ชน (PDI) รุิน่ 1 จัำดัโดัยี่สถ�บนัพีริะ
ปิกัเกัล้ิ� (สถ�บนัพีฒัน�กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริหิ�ริริะดัับสง่ภ�คริฐั)

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Certificate Program (DCP) รุิน่ 88/2007

• หลัิกัสต่ริ Audit Committee Program (ACP) รุิน่ 26/2009

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�สำำ�ค่ัญ : 
 ไมม่ี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2557 – พี.ศ.2558 ปิลัิดักัริะทริวงคมน�คม

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายบวร วงศ์์สิินอุุดม
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อุายุ 66 ปีี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 27 ตำลุ�คม 2558

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ปิริิญญ�โท กั�ริจัำดักั�ริ สถ�บันบัณฑิ์ตบริิห�ริธุิริกิัจำศศินทร์ิแห่ง

จุำฬ�ลิงกัริณ์มห�วิทยี่�ลัิยี่

• ปิริญิญ�โท วิศวกัริริมศ�สตร์ิ (วิศวกัริริมเคมี) จุำฬ�ลิงกัริณ์มห�วิทยี่�ลัิยี่

• ปิริญิ�ตรีิ วิศกัริริมศ�สตริ ์(วิศวกัริริมเคมี) จุำฬ�ลิงกัริณม์ห�วิทยี่�ลัิยี่

• ปิริิญญ�บัตริ หลัิกัส่ตริกั�ริปิ�อ็งกัันริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ ภ�ครัิฐร่ิวมเอ็กัชน 
(ปิริอ็.) รุิน่ 17 วิทยี่�ลัิยี่ปิ�อ็งกัันริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Accreditation Program (DAP) รุิน่ 76/2008

• หลัิกัสต่ริ Director Certification Program (DCP) รุิน่ 209/2015

• หลัิกัสต่ริ Advance Audit Committee Program (AACP) รุิน่ 28/2018

• หลัิกัสต่ริ Role of the Chairman Program (RCP) รุิน่ 45/2019

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
1 แห่ง
• ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ บริษัิัท พีริมิ� ม�รีิน จำำ�กััดั (มห�ชน)

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
3 แห่ง
• กัริริมกั�ริ บริษัิัท บ�งกัอ็กัอิ็นดััสเทริยีี่ลิแก๊ัส จำำ�กััดั

• ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ บริษัิัท ย่ี่เอ็ซ ีแอ็็ดัว�นซ ์โพีลิิเมอ็ริ ์แอ็นด์ั เคมคัิลิล์ิ  
จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริ บริษัิัท ไทยี่แก๊ัส คอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�
สำำ�ค่ัญ : 
 ไมม่ี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ. 2561 – พี.ศ. 2563 ริอ็งปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ/ ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ 
 นโยี่บ�ยี่สิ�งแวดัล้ิอ็ม สงัคม บริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง  
 แลิะกั�ริกัำ�กัับกั�ริปิฏิบติัต�มกัฎเกัณฑ์์ / 
 ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริแลิะกัริริมกั�ริผู้่จั้ำดักั�ริ  
 บริษัิัท นำ�มนัพืีชไทยี่ จำำ�กััดั (มห�ชน) 

 พี.ศ.2561 – พี.ศ.2563 ริอ็งปิริะธิ�นสภ�อุ็ตส�หกัริริมแหง่ปิริะเทศไทยี่  
 แลิะปิริะธิ�นคณะกัริริมกั�ริ 
 สถ�บนัพีลัิงง�นเพีื�อ็อุ็ตส�หกัริริม  
 สภ�อุ็ตส�หกัริริมแหง่ปิริะเทศไทยี่

พี.ศ.2558 – พี.ศ.2562 ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ 
 บริษัิัท ไทยี่บริติิช ซเีคียี่วริตีิ� พีริิ�นติ�ง จำำ�กััดั  
 (มห�ชน)

พี.ศ.2555 – พี.ศ.2562 กัริริมกั�ริ แลิะปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ  
 สถ�บันพีลิ�สติกั กัริะทริวงอุ็ตส�หกัริริม

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น : 
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายสง่่า  รััตนชาติชูชัย
กรัรัมการั / กรัรัมการับริัหารั /  
กรัรัมการัสรัรัหาและกำาหนดค่่าตอบแทน

อายุ 60 ปีี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ปิริญิญ�ตรีิ คณะนติิศ�สตริ ์มห�วิทยี่�ลัิยี่ธิริริมศ�สตริ์

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Accreditation Program (DAP)

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
5 แห่ง
• กัริริมกั�ริ บริษัิัท โลิจีำสติค เอ็็นเตอ็ร์ิไพีริซ ์จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริ บริษัิัท อี็เกิั�ลิ อิ็นเตอ็ริท์ริ�นส ์จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีแก๊ัส จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิชั่�นส ์จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิล่ิ�ริ ์จำำ�กััดั

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�สำำ�ค่ัญ : 
 ไมม่ี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2556 – พี.ศ.2557  กัริริมกั�ริ  
 บริษัิัท ปิคินิค คอ็ร์ิปิอ็เริชั�น จำำ�กััดั(มห�ชน)

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 28 หุ้น

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นางสาวชมกมล  พุ่่�มพัุ่นธุ่์�ม�วง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่�าตอบแทน / ประธุ์านเจ้้าหน้าท่�บริหาร

อายุ่ 37 ปี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• BA Business and Administration (Pass), University of Kent at 

Canterbury , UK

• BA Economics and Business Administration (1st Class Honors) 
Hannings, UK

• MSc International Marketing (Merit) University of Surrey, UK

• MA Politics, Governance and Democracy (Pass), Royal Holloway, 
University of London

• หลัิกัสต่ริ Energy Literacy for a Sustainable Future Class 1

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Certification Program (DCP) รุิน่ 193/2014

• หลัิกัสต่รินกัับริหิ�ริง�นยุี่ติธิริริมริะดัับสง่อั็ยี่กั�ริจัำงหวัดั รุิน่ 40

• หลัิกัสต่ริด้ั�นวิทยี่�กั�ริพีลัิงง�นสำ�หริบันกัับริหิ�ริรุิน่ใหม ่2015

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมมี่

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
6 แห่ง
• กัริริมกั�ริ บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีแก๊ัส จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริ บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิซ่ั�นส ์จำำ�กััดั 

• กัริริมกั�ริบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีโซลิล่ิ�ห ์จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท บียี่อ็นด์ั กัรีิน จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท ไทยี่แก๊ัส คอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั

• กัริริมกั�ริบริษัิัท วันเดัอ็ริฟ์ิ่�ดั โฮลิดิั�ง จำำ�กััดั

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�
สำำ�ค่ัญ : 
 ไมม่ี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2555 – พี.ศ.2557 รัิกัษั�กั�ริปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ 

 บริษัิัท เวิลิด์ัแก๊ัส (ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น : 
 93,088,847 หุ้น (คิดัเปิน็สัดัสว่นกั�ริถือ็หุ้นริอ้็ยี่ลิะ 17.95)

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายรัังสรัรัค์์ ศรีัวรัศาสตร์ั
กรรมการอิิสระ / คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

อายุ 65 ปีี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 21 มิถิุนุ�ยน 2560

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• บริหิ�ริธุิริกิัจำบณัฑิ์ต (ส�ข�กั�ริบญัชี) มห�วิทยี่�ลัิยี่ริ�มคำ�แหง 

• นติิศ�สตริบ์ณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่สโุขทัยี่ธิริริม�ธิริิ�ช 

• บริหิ�ริธุิริกิัจำมห�บณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่สงขลิ�นครินิทริ ์

• ปิริิญญ�บัตริหลัิกัส่ตริปิ�อ็งกัันริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ วิทยี่�ลัิยี่ปิ�อ็งกัันริ�ช
อ็�ณ�จัำกัริ 

• ปิริะกั�ศนยีี่บตัรินกัับริหิ�ริริะดัับสง่ หลัิกัสต่ริที� 1 รุิน่ 42 (นบส.1 รุิน่ 
42) สำ�นกััง�น กั.พี. 

• วุฒบิตัริผู้่บ้ริหิ�ริกัริะบวนกั�ริยุี่ติธิริริมริะดัับสง่(บยี่ส. รุิน่ 10) วิทยี่�ลัิยี่
กั�ริยุี่ติธิริริม ปิริะกั�ศนียี่บัตริชั�นส่ง กั�ริเมือ็งกั�ริปิกัคริอ็งในริะบอ็บ
ปิริะช�ธิิปิไตยี่สำ�หริับนักับริิห�ริริะดัับส่ง (ปิปิริ.รุิ่น 13) สถ�บัน 
พีริะปิกัเกัล้ิ�

• ปิริะกั�ศนยีี่บัตริผู้่้บริหิ�ริริะดัับสง่สถ�บันวิทยี่�กั�ริตลิ�ดัทุน (วตท.10) 

• ปิริะกั�ศนียี่บตัริหลัิกัสต่ริสร้ิ�งคว�มเข้มแขง็ผู้่ต้ริวจำริ�ชกั�ริกัริะทริวง 

• ปิริะกั�ศนียี่บัตรินักับริิห�ริกั�ริยุี่ติธิริริมท�งปิกัคริอ็งริะดัับส่ง รุิ่นที� 2 
(บยี่ปิ.2) 

• วุฒบิตัริผู้่บ้ริหิ�ริริะดัับสง่ด้ั�นกั�ริค้�แลิะกั�ริพี�ณิชยี่ ์รุิน่ที� 6 (TEPCoT 
6)

• วุฒบิตัริภม่พิีลัิงแผู้น่ดิันสำ�หริบัผู้่บ้ริหิ�ริริะดัับสง่ รุิน่ที� 3 

• วุฒบัิตรินกัับริิห�ริริะดัับสง่ด้ั�นกั�ริพีฒัน�อุ็ตส�หกัริริมแลิะกั�ริลิงทนุ 
(วธิอ็.1) 

• ปิริะกั�ศนียี่บัตริผู้่้บริิห�ริริะดัับส่งด้ั�นวิทยี่�กั�ริพีลัิงง�น รุิ่นที� 7 
(วพีน.7) 

• ปิริะกั�ศนยีี่บตัริธิริริม�ภิบ�ลิท�งกั�ริแพีทยี่ ์สำ�หริบัผู้่บ้ริหิ�ริริะดัับส่ง 
รุิน่ที� 7 (ปิธิพี.7) 

• ปิริะกั�ศนยีี่บตัริหลัิกัสต่ริวิทยี่�กั�ริปิริะกัันภัยี่ริะดัับสง่ (วปิส.) รุิน่ที� 9 
ปิริะจำำ�ปิ ีพี.ศ. 2562

• International Financial Fraud Training Program (IFFT) Internal 
Revenue Service (IRS) GEORGIA, USA.

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัส่ตริ IOD Director Certification Program (DCP) รุิน่ 81/2006

• หลัิกัส่ตริ IOD Successful Formulation & Execution the Strategy 
(SFE) รุิน่ 2/2008

• หลัิกัสต่ริ IOD Finance for Non-Finance Director (FND) รุิน่ 39/2008

• หลัิกัส่ตริ IOD Refresher Course DCP (DCP re) รุิน่ 1/2008

• หลัิกัส่ตริ IOD Audit Committee Program (ACP) รุิน่ 26/2009

• หลัิกัส่ตริ IOD Director Accreditation Program (DAP) รุิน่ 86/2010

• หลัิกัส่ตริ IOD Role of the Chairman Program (RCP) รุิน่ 28/2012

• หลัิกัส่ตริ IOD Financial Institutions Governance Program (FGP) 
รุิน่ 7/2013

• หลัิกัส่ตริ IOD Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุิน่ 
14/2015

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
4 แห่ง
• กัริริมกั�ริอิ็สริะ บริษัิัท เบอ็ร์ิลีิ� ยุี่คเกัอ็ริ ์จำำ�กััดั (มห�ชน)

• กัริริมกั�ริอิ็สริะ ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ แลิะปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริ บริษัิัท เจำริญิโภคภัณฑ์์อ็�ห�ริ จำำ�กััดั (มห�ชน)

• กัริริมกั�ริอิ็สริะ ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ กัริริมกั�ริสริริห�แลิะ
กัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน บริษัิัท ย่ี่ ซตีิ� จำำ�กััดั (มห�ชน)

• กัริริมกั�ริอิ็สริะ แลิะปิริะธิ�นกัริริมกั�ริสริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน 
บริษัิัท แอ็สเสท เวิริด์ั คอ็ริป์ิ จำำ�กััดั (มห�ชน)

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
• ริอ็งปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ แลิะปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ บริษัิัท ดีัสโตน 

คอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั
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กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�สำำ�ค่ัญ : 
 ไมมี่

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2563 – ปิจัำจุำบนั  กัริริมกั�ริ  
 มล่ินธิิพิีฒัน�เคริื�อ็งมอื็แพีทยี่ไ์ทยี่ในพีริะบริม 
 ริ�ช่ปิถัมภ์

พี.ศ.2560 – ปิจัำจุำบนั  กัริริมกั�ริสภ�มห�วิทยี่�ลัิยี่ผู้่ท้ริงคณุวุฒ ิ 
 มห�วิทยี่�ลัิยี่นอ็ริท์-เชียี่งใหม่

พี.ศ.2560 – ปิจัำจุำบนั  ปิริะธิ�นที�ปิริก่ัษั�  
 สม�คมกีัฬ�ว่�ยี่นำ�แหง่ปิริะเทศไทยี่

พี.ศ.2559 – พี.ศ.2562 กัริริมกั�ริ  
 พีฒัน�มห�วิทยี่�ลัิยี่ส่ค่ว�มเปิน็มห�วิทยี่�ลัิยี่ 
 พีริะปิกัเกัล้ิ�ริำ�ไพีพีริริณี

พี.ศ.2558 – พี.ศ.2561 ที�ปิริก่ัษั�น�ยี่กัริฐัมนตรีิ  
 สำ�นกััเลิข�ธิกิั�ริน�ยี่กัริฐัมนตรีิ

พี.ศ.2558 – ปิจัำจุำบนั กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน  
 เนติบณัฑิ์ตยี่สภ� 

พี.ศ.2558 – ปิจัำจุำบนั กัริริมกั�ริ  
 มล่ินธิิสิถ�บนัวิจัำยี่แลิะพีฒัน�อ็งค์กัริภ�ครัิฐ

พี.ศ.2557 – ปิจัำจุำบนั กัริริมกั�ริสภ�มห�วิทยี่�ลัิยี่ผู้่ท้ริงคณุวุฒ ิ 
 มห�วิทยี่�ลัิยี่สงขลิ�นครินิทริ์

พี.ศ.2558 – พี.ศ.2561 ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ  
 ธิน�ค�ริทห�ริไทยี่ จำำ�กััดั (มห�ชน)

พี.ศ.2558 – พี.ศ.2560 สม�ชิกัสภ�ขบัเคลืิ�อ็นกั�ริปิฏิร่ิปิปิริะเทศ (สปิท.) 

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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ดร.ลััขณานัันัท์์  ลัักษมีีธนัานัันัต์์
กรรมีการต์รวจสอบ / กรรมีการอิสระ

อายุุ 65 ปีี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 1 สิงิห�คม 2559

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• บริหิ�ริธุิริกิัจำบณัฑิ์ต (บญัชี) มห�วิทยี่�ลัิยี่ริ�มคำ�แหง

• นติิศ�สตริบ์ณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่ศริปีิทมุ

• ริฐัปิริะศ�สนศ�สตริม์ห�บัณฑิ์ต จุำฬ�ลิงกัริณม์ห�วิทยี่�ลัิยี่

• บริหิ�ริธุิริกิัจำมห�บณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่เกัษัตริศ�สตริ์

• ริฐัศ�สตริด์ัษุัฎีบณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่ริ�มคำ�แหง

• สสสส.9 สถ�บันพีริะปิกัเกัล้ิ�

• หลัิกัส่ตริผู้่้บริิห�ริริะดัับส่งด้ั�นกั�ริค้�แลิะกั�ริพี�ณิชย์ี่ (TEPCoT)  
รุิน่ที� 12 สถ�บนัวิทยี่�กั�ริกั�ริค้�

• หลัิกัส่ตริกั�ริบริิห�ริกั�ริรัิกัษั�คว�มสงบเริียี่บริ้อ็ยี่ขอ็งสังคมภ�ค 
ริฐัริว่มเอ็กัชน (บริอ็.) รุิน่ที� 7

• หลัิกัสต่ริสดุัยี่อ็ดัผู้่น้ำ�วิทยี่�กั�ริปิริะกัันภัยี่ริะดัับสง่ (Super วปิส.) รุิน่ที� 1

• หลัิกัส่ตริปิริะกั�ศนียี่บัตริธิริริม�ภิบ�ลิท�งกั�ริแพีทย์ี่สำ�หรัิบผู้่้บริิห�ริ
ริะดัับสง่ (ปิธิพี.) รุิน่ที� 9

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�น
บุ่นกัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Accreditation Program (DAP) รุิน่ 136/2017

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�สำำ�ค่ัญ 
: 1 แห่ง
• อุ็ปิน�ยี่กับริิห�ริง�นฝ่�ยี่อ็ำ�นวยี่กั�ริบัญชีแลิะกั�ริเงิน สม�คมกีัฬ�

ฟิตุบอ็ลิแหง่ปิริะเทศไทยี่ในพีริะบริมริ�ช่ปิถัมภ์

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2559 – ปัิจำจุำบนั อุ็ปิน�ยี่กับริหิ�ริง�นฝ่�ยี่อ็ำ�นวยี่กั�ริบัญชแีลิะ 
 กั�ริเงิน สม�คมกีัฬ�ฟุิตบอ็ลิแหง่ปิริะเทศไทยี่ 
 ในพีริะบริมริ�ช่ปิถัมปิ์

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายสมชาย  คููวิิจิิตรสุวิรรณ
กรรมการอิิสระ / กรรมการบริหารคูวิามเส่�ยง

อิายุ 71 ปีี
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 20 ตำลุ�คม 2559

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ริฐัปิริะศ�สนศ�สตริม์ห�บัณฑิ์ต สถ�บันบณัฑิ์ตพีฒัน�บริหิ�ริศ�สตร์ิ

• นติิศ�สตริบ์ณัฑิ์ต มห�ลัิยี่ริ�มคำ�แหง

• เนติบณัฑิ์ตไทยี่ สำ�นกััอ็บริมศก่ัษั�กัฎหม�ยี่แหง่เนติบณัฑิ์ตฑ์ยี่สภ�

• หลัิกัสต่ริอั็ยี่กั�ริจัำงหวัดั รุิน่ 9/2530

• หลัิกัสต่ริ Training for Role of the Chairman Program (RCP)

• หลัิกัสต่ริ Training for the Role of the Nomination and Governance 
Committee

• หลัิกัสต่ริผู้่บ้ริหิ�ริริะดัับสง่ สถ�บนัวิทยี่�กั�ริตลิ�ดัทนุ (วตท.) รุิน่ 9

• หลัิกัสต่ริผู้่บ้ริหิ�ริริะดัับสง่ ด้ั�นวิทยี่�กั�ริพีลัิงง�น (วพีน.) รุิน่ 2

กั�รอบุรบุหล่กัสูำตั้รกัรรมูกั�รจำ�กัสำมู�คัมูส่ำงเสำริมูสำถึ�บุ่น
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)
• หลัิกัสต่ริ Director Certificate Program (DCP) รุิน่ 76

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
2 แห่ง
• กัริริมกั�ริแลิะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ บริษัิัท พีริมิ� ม�รีิน จำำ�กััดั (มห�ชน)

• กัริริมกั�ริบริษัิัท อี็สเทอ็ร์ิน พี�วเวอ็ริ ์กัรุิป๊ิ จำำ�กััดั (มห�ชน)

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมมี่

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งในองค์ักัรอ่�น/กิัจำกัรรมูพิีเศษัท่ั่�
สำำ�ค่ัญ : 
 ไมม่ี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2559 – ปัิจำจุำบนั กัริริมกั�ริ 
 บริษัิัท พีริมิ� ม�รีิน จำำ�กััดั(มห�ชน)

พี.ศ.2559 – พี.ศ.2561 ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ 
 บริษัิัท เอ็คิว เอ็สเตท จำำ�กััดั(มห�ชน)

พี.ศ.2558 – พี.ศ.2561 กัริริมกั�ริแลิะปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ  
 บมจำ. โริงพียี่�บ�ลิ ธินบุริ ีเฮลิท์แคริ์

พี.ศ.2558 – พี.ศ.2561 กัริริมกั�ริแลิะปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ  
 บมจำ. พีทีีที โกัลิบอ็ลิ เคมคิอ็ลิ 

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น : 
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายนพวงศ์์  โอมาธิิกุุล
รองประธิานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร

อายุ 42 ปี

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ปิริญิญ�ตรีิ คณะพี�ณชิยี่ศ�สตริแ์ลิะกั�ริบญัชี  

จุำฬ�ลิงกัริณ์มห�วิทยี่�ลัิยี่

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
• กัริริมกั�ริ บริษัิัท ไทยี่แก๊ัส คอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั 

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2562 – ปิจัำจุำบนั ริอ็งปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริส�ยี่กั�ริเงินแลิะ 
 บริหิ�ริอ็งค์กัริ  
 บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยีี่� จำำ�กััดั (มห�ชน) 

พี.ศ.2557 – พี.ศ.2561 ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่บญัชีแลิะกั�ริเงิน  
 บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยีี่� จำำ�กััดั (มห�ชน)

พี.ศ.2554 – พี.ศ.2557 ผู้่จั้ำดักั�ริอ็�วุโส  
 บริษัิัท ไพีร้ิซวอ็เตอ็ร์ิเฮ�สค่์เปิอ็ริส์  
 เอ็บเีอ็เอ็ส จำำ�กััดั

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายชุุมพล  ลิลิตสุุวรรณ
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายขาย

อำายุ 53 ปีี

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ปิริญิญ�โท บริหิ�ริธุิริกิัจำมห�บัณฑิ์ต ส�ข�วิช�บริหิ�ริธุิริกิัจำ 

มห�วิทยี่�ลัิยี่หอ็กั�ริค้�ไทยี่

• ปิริญิญ�ตรีิ บริหิ�ริธุิริกิัจำบณัฑิ์ต ส�ข�วิช�กั�ริบริหิ�ริกั�ริเงิน 
มห�วิทยี่�ลัิยี่หอ็กั�ริค้�ไทยี่

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมมี่

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมมี่

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2558 – ปิจัำจุำบนั ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่ว�งแผู้นแลิะจัำดัห�  
 บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยีี่� จำำ�กััดั (มห�ชน)

พี.ศ.2547 – พี.ศ.2557 ริกััษั�กั�ริผู้่จั้ำดักั�ริฝ�่ยี่ว�งแผู้นแลิะจัำดัห�  
 บริษัิัท เวิลิด์ัแก๊ัส (ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั

พี.ศ.2555 – พี.ศ.2557 ริอ็งกัริริมกั�ริผู้่จั้ำดักั�ริส�ยี่ง�นจัำดัห�ผู้ลิิตภัณฑ์์ 
 แลิะปิฏิบติักั�ริคลัิง  
 บริษัิัท ปิคินิค คอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น : 
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายสุุทััศน์  นิติิกรไชยรัติน์ 
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายกลยุทัธ์์และพััฒนาธุ์รกิจ

อำายุ 42 ปีี

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• MSc. Industrial Logistics, Birmingham City University, UK

• BEng. Civil Engineering, Chulalongkorn University, Thailand

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2561 – ปิจัำจุำบนั  ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่กัลิยุี่ทธิแ์ลิะพีฒัน�ธุิริกิัจำ  
 บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยีี่� จำำ�กััดั(มห�ชน)

พี.ศ.2556 – พี.ศ.2560 ผู้่จั้ำดักั�ริหนว่ยี่ง�นพีฒัน�ธุิริกิัจำ  
 บริษัิัท โกัลิบอ็ลิกัรีินเคมคิอ็ลิ จำำ�กััดั(มห�ชน)

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นายณธพล  เพ่�มพล 
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายปฎ่ิบััต่ิการ

อำายุ 50 ปี

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ปิริิญญ�โท บริิห�ริธุิริกิัจำมห�บัณฑิ์ต ส�ข�วิช�กั�ริบริิห�ริกั�ริเงิน 

มห�วิทยี่�ลัิยี่ริ�มคำ�แหง

• ปิริิญญ�โท บริิห�ริธุิริกิัจำมห�บัณฑิ์ต ส�ข�วิช�กั�ริบริิห�ริกั�ริตลิ�ดั 
มห�วิทยี่�ลัิยี่ริ�มคำ�แหง

• ปิริิญญ�ตริี วิศวกัริริมอุ็ตส�หกั�ริ มห�วิทยี่�ลัิยี่พีริะจำอ็มเกัล้ิ�
พีริะนคริเหนอื็

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมมี่

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมมี่

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2561 – ปิจัำจุำบนั  ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่ปิฎิบติักั�ริ  
 บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยีี่� จำำ�กััดั (มห�ชน)

พี.ศ.2559 – พี.ศ.2560 ผู้่จั้ำดักั�ริอ็�วุโสฝ่�ยี่กั�ริตลิ�ดั 
 บริษัิัท ลิินเด้ั (ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั (มห�ชน)

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น : 
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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นางสาวดาราพร  อััญญะมณีีตระกููล
ผูู้�จััดกูารอัาวุโสฝ่่ายกูฎหมายและเลขานุกูารบริษััทฯ / 
เลขานุกูารบริษััทฯ 

อัายุ 37 ปีี

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• นติิศ�สตริบ์ณัฑิ์ต มห�วิทยี่�ลัิยี่ธิริริมศ�สตริ์

• นติิศ�สตริม์ห�บณัฑิ์ต ส�ข�กัฎหม�ยี่เอ็กัชน แลิะธุิริกิัจำ มห�วิทยี่�ลัิยี่
ธุิริกิัจำบัณฑิ์ตยี่์

• กั�ริว่�คว�มแลิะม�ริยี่�ททน�ยี่คว�ม (ตั�วทน�ยี่) สภ�ทน�ยี่คว�ม

• Certificate Company Secretary Program of Thai Institute of 
Director

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็น
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่
บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย : 
 ไมม่ี

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2557 – ปิจัำจุำบนั  ผู้่จั้ำดักั�ริอ็�วุโสฝ่�ยี่กัฎหม�ยี่แลิะ 
 เลิข�นกุั�ริบริษัิัทฯ  
 บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยีี่� จำำ�กััดั (มห�ชน) 

พี.ศ.2556 – พี.ศ.255  เจ้ำ�หน�้ที�กัฎหม�ยี่ 
 บริษัิัท บ�งกัอ็กัสม�ริท์กั�ริด์ั ซสิเทม จำำ�กััดั

พี.ศ.2549 – พี.ศ.2556 เจ้ำ�หน�้ที�กัฎหม�ยี่ 
 บริษัิัท ทีพีไีอ็ โพีลีิน จำำ�กััดั (มห�ชน)

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น :
 ไมม่ี

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�ร 
และผูู้้บุริห�ร : 
 ไมม่ี
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กิารบริหารกิารจัดกิาร

ร�ยละเอ่ยดัเก่ั�ยวก่ับุห่วหน้�ตั้รวจำสำอบุภู�ยใน 
ข้องบุริษ่ัทั่

น�งสำ�วนิภู�ทิั่พีย์ ศุภูฤกัษ์ัร่ตั้นไชย 
ห่วหน้�ง�นตั้รวจำสำอบุภู�ยใน

อ�ยุ 34 ปี

คุัณวุฒิกั�รศึกัษั� / ประว่ติั้กั�รฝึึกัอบุรบุ
• ปิริญิญ�โท บริหิ�ริธุิริกิัจำมห�บัณฑิ์ต ภ�ควิช�กั�ริเงิน สถ�บันบัณฑิ์ตพีฒันบริหิ�ริศ�สตร์ิ

• ปิริญิญ�ตรีิ บริหิ�ริธุิริกิัจำบณัฑิ์ต เกีัยี่ริตินยิี่มอั็นดัับ 1 ภ�ควิช�กั�ริบัญช ีมห�วิทยี่�ลัิยี่เกัษัตริศ�สตร์ิ

• หลัิกัสต่ริ Strategic CFO in Capital Markets Program รุิน่ 8 : SET

• หลัิกัสต่ริ Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุิน่ 45 : Thai Institute of Director

• หลัิกัสต่ริ The 7 Habits Of highly Effective People of FY2019 : PacRim Group

วุฒิบุ่ตั้ร / ประกั�ศน่ยบุ่ตั้ร
• ผู้่ส้อ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ต (CPA) สภ�วิช�ชพีีบญัชี

กั�รฝึึกัอบุรมู
• หลัิกัสต่ริด้ั�นม�ตริฐ�นกั�ริเงินแลิะกั�ริบัญชี ม�ตริฐ�นกั�ริสอ็บบญัช ีแลิะม�ตริฐ�นกั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�เป็นบุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย :
 ไมมี่

กั�รดัำ�รงตั้ำ�แหน่งกัรรมูกั�ร/ผูู้้บุริห�รในกิัจำกั�รอ่�นท่ั่�ไมู่ใช่บุริษ่ัทั่จำดัทั่ะเบุ่ยนในตั้ล�ดัหล่กัทั่ร่พีย์แห่งประเทั่ศไทั่ย :
 ไมมี่

ประสำบุกั�รณ์ทั่ำ�ง�น (5 ป)ี ย้อนหล่ง
พี.ศ.2564 – ปิจัำจุำบนั  ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่ตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน  บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)

พี.ศ. 2559 – พี.ศ.2564  ผู้่ช้ว่ยี่ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่ตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน  บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)

พี.ศ.2558 – พี.ศ.2559  ผู้่ช้ว่ยี่ผู้่อ้็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่บญัชีแลิะกั�ริเงิน  บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)

จำำ�นวนกั�รถ่ึอหุ้น : 
 ไมมี่

คัว�มูส่ำมูพ่ีนธ์ุทั่�งคัรอบุคัร่วระหว่�งกัรรมูกั�รและผูู้้บุริห�ร : 
 ไมมี่
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1. นโยบุ�ยกั�รกัำ�ก่ับุดูัแลกิัจำกั�ร
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ ตริะหนักัถ่งคว�มสำ�คัญในกั�ริปิฏิบัติ
ต�มหลัิกับริริษััทภิบ�ลิในกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำ เพีื�อ็ให้อ็งค์กัริมีริะบบ 
กั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริที�มคีณุธิริริม โปิริง่ใส ตริวจำสอ็บได้ั ซ่�งชว่ยี่สริ�้ง
คว�มเชื�อ็มั�นต่อ็ผู้่ถื้อ็หุน้ ผู้่ล้ิงทนุ ผู้่ม้สีว่นได้ัสว่นเสยีี่ แลิะผู้่ที้�มสีว่น
เกีั�ยี่วข้อ็งทุกักัลุ่ิม ภ�ยี่ใต้หลัิกักั�ริกัำ�กัับกิัจำกั�ริที�ดีัสำ�หริับบริิษััทฯ 
จำดัทะเบียี่น ปิี พี.ศ.2560 (Corporate Governance Code for 
Listed Companies 2017) ที�จำะทำ�ให้กัลิุ่มบริิษััทฯ เป็ินอ็งค์กัริ
ที�มีปิริะสิทธิิภ�พีทั�งในกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำ มีกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริที�ดีั  
เพีื�อ็ปิริะโยี่ชนต่์อ็กั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำขอ็งบริษัิัทฯ ด้ัวยี่กั�ริมคีว�มริบั
ผู้ิดัชอ็บอ็ยี่่�งมีจำริริยี่�บริริณ แลิะเปิ็นกั�ริเสริิมสร้ิ�งคว�มโปิริ่งใส 
แลิะปิริะสิทธิิภ�พีขอ็งฝ่�ยี่จัำดักั�ริ แลิะจำ�กักั�ริที�คณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริด้ัวยี่คว�มริอ็บคอ็บ 
ริัดักัุมเพีื�อ็สริ้�งคว�มมั�นใจำให้ผู้่้ถือ็หุ้นแลิะผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่ต่อ็กั�ริ
ดัำ�เนินกิัจำกั�ริขอ็งบริิษััทฯ จำะเปิ็นไปิอ็ยี่่�งมีปิริะสิทธิิภ�พีแลิะ 

เพืี�อ็ปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัขอ็งบริิษััทฯ จ่ำงแต่งตั�งคณะกัริริมกั�ริชุดัยี่่อ็ยี่
ข่�นเพีื�อ็ใหเ้กิัดักั�ริกัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริเฉพี�ะเริื�อ็งอ็ยี่�่งใกัล้ิชดิั จำำ�นวน  
4 ชุดั ได้ัแก่ั คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ คณะกัริริมกั�ริสริริห�แลิะ
กัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ แลิะคณะกัริริมกั�ริ
บริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง เพืี�อ็ทำ�หน้�ที�พีิจำ�ริณ�กัลัิ�นกัริอ็งกั�ริดัำ�เนิน
กิัจำกั�ริต่�งๆ เฉพี�ะเริื�อ็ง ต�มบทบ�ทแลิะหน�้ที�ที�คณะกัริริมกั�ริ 
บริษัิัทฯ มอ็บหม�ยี่ 

คณะกัริริมกั�ริชุดัยี่่อ็ยี่แต่ลิะชุดัมีอ็งค์ปิริะกัอ็บ คุณสมบัติ แลิะ
ขอ็บเขตอ็ำ�น�จำหน�้ที� ต�มกัฎบตัริขอ็งคณะกัริริมกั�ริชุดัยี่อ่็ยี่ต่�ง 
โดัยี่สรุิปิได้ัดัังนี�

คัณะกัรรมูกั�รตั้รวจำสำอบุ
แต่งตั�งจำ�กักัริริมกั�ริอิ็สริะอ็ยี่่�งน้อ็ยี่ 3 ท่�น โดัยี่ต้อ็งมีคว�ม
ร่ิ้ด้ั�นบัญชี/กั�ริเงินอ็ยี่่�งน้อ็ยี่ 1 ท่�น แลิะมีคุณสมบัติต�ม
ที�ตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่แลิะคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัิกัทริัพีย์ี่แห่ง

กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร

กั�รกัำ�ก่ับุดูัแลกิัจำกั�ร
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ปิริะเทศไทยี่กัำ�หนดั คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บมีหน้�ที�ตริวจำสอ็บ
แลิะสอ็บท�นคว�มน�่เชื�อ็ถือ็ขอ็งงบกั�ริเงิน ตริวจำสอ็บแลิะกัำ�กัับ
ด่ัแลิให้มั�นใจำว่�บริษัิัทฯ มรีิะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ใน ริะบบกั�ริตริวจำ
สอ็บภ�ยี่ใน สอ็บท�นริะบบบริิห�ริคว�มเสี�ยี่งเพีื�อ็ให้เชื�อ็มโยี่งกัับ
กั�ริควบคุมภ�ยี่ใน ใหม้คีว�มเหม�ะสมแลิะมปีิริะสทิธิผิู้ลิ 

คัณะกัรรมูกั�รสำรรห�และ 
กัำ�หนดัค่ั�ตั้อบุแทั่น 
แต่งตั�งจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ อ็ยี่�่งนอ้็ยี่ 3 ท่�น แลิะอ็ยี่�่งน้อ็ยี่ 
1 ท่�น ต้อ็งเปิ็นกัริริมกั�ริอิ็สริะคณะกัริริมกั�ริสริริห�แลิะกัำ�หนดั
ค่�ตอ็บแทนมีหน้�ที�คัดัเลืิอ็กับุคคลิที�มีคว�มเหม�ะสมสมควริได้ั
ริบักั�ริเสนอ็ชื�อ็เปิน็คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ หรืิอ็ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�
บริิห�ริ หริือ็ผู้่้บริิห�ริริะดัับส่ง โดัยี่มีกั�ริกัำ�หนดัหลัิกัเกัณฑ์์ใน 
กั�ริสริริห�ที�มปีิริะสทิธิภิ�พีแลิะโปิร่ิงใสเพีื�อ็ใหไ้ด้ัผู้่ที้�มคีว�มร่ิค้ว�ม
ส�ม�ริถ ส�ม�ริถสง่เสริมิอ็งค์กัริได้ั แลิะมีหน�้ที�พีจิำ�ริณ�แนวท�ง
กั�ริกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทนให้แก่ัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ ปิริะธิ�นเจ้ำ�
หน�้ที�บริิห�ริโดัยี่มีกั�ริกัำ�หนดัหลัิกัเกัณฑ์์ กั�ริพิีจำ�ริณ�ที�เป็ินธิริริม
แลิะสมเหตุสมผู้ลิ เทียี่บเคียี่งได้ักัับอุ็ตส�หกัริริมปิริะเภทเดีัยี่วกััน
หริือ็ใกัล้ิเคียี่งเพืี�อ็เสนอ็ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ หริือ็ 
ที�ปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้เพีื�อ็พีจิำ�ริณ�ต่อ็ไปิ 

คัณะกัรรมูกั�รบุริห�ร
แต่งตั�งจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ จำำ�นวน 5 ท่�น คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริ 
มบีทบ�ทแลิะหน�้ที�สำ�คัญในกั�ริดัำ�เนนิกั�ริใหเ้ปิน็ไปิต�มกัลิยุี่ทธิ ์
นโยี่บ�ยี่ ริวมถ่งริะเบียี่บขอ็งบริิษััท แลิะมีอ็ำ�น�จำควบคุมดั่แลิ
กิัจำกั�ริขอ็งบริิษััทฯ ในกั�ริพิีจำ�ริณ�กัลัิ�นกัริอ็งแผู้นธุิริกิัจำแลิะงบ
ปิริะม�ณปิริะจำำ�ปิีเพีื�อ็นำ�เสนอ็ต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ กัำ�หนดั
นโยี่บ�ยี่กั�ริเงินกั�ริลิงทุน แลิะกัำ�หนดัทิศท�งนโยี่บ�ยี่กั�ริลิงทุน
ให้สอ็ดัคล้ิอ็งกัับนโยี่บ�ยี่ขอ็งบริิษััทฯ พีิจำ�ริณ�แลิะดัำ�เนินกั�ริ
ในปิริะเด็ันที�สำ�คัญซ่�งเกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งบริิษััทฯ 
พีจิำ�ริณ�กัลัิ�นกัริอ็งแลิะใหข้อ้็เสนอ็แนะง�นทกุัปิริะเภทที�เสนอ็ต่อ็
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ 

คัณะกัรรมูกั�รบุริห�รคัว�มูเส่ำ�ยง
แต่งตั�งจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ อ็ยี่�่งนอ้็ยี่ 3 ท่�น แลิะอ็ยี่�่งน้อ็ยี่ 
1 ท่�น ต้อ็งเปิ็นกัริริมกั�ริอิ็สริะคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง
มหีน�้ที�พีจิำ�ริณ�อ็นมุติันโยี่บ�ยี่ วัตถปุิริะสงค์ แลิะกัริอ็บกั�ริบริหิ�ริ
คว�มเสี�ยี่งสำ�หริับเปิ็นกัริอ็บกั�ริปิฎิบัติง�นในกัริะบวนกั�ริบริิห�ริ
คว�มเสี�ยี่งขอ็งพีนักัง�นในอ็งค์กัริให้เปิ็นไปิในทิศท�งเดีัยี่วกััน 
โดัยี่สอ็ดัคล้ิอ็งกัับเปิ��หม�ยี่แลิะกัลิยุี่ทธ์ิขอ็งบริิษััทฯ ทั�งนี�นโยี่บ�ยี่ 
วัตถปุิริะสงค์ แลิะกัริอ็บกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่งจำะได้ัริบักั�ริทบทวน
เปิน็ปิริะจำำ�ทกุัปิ ีริวมทั�งสง่เสริมิแลิะสนบัสนนุใหม้กีั�ริพัีฒน�ริะบบ
กั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่งภ�ยี่ในอ็งค์กัริอ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง

2. กั�รสำรรห�กัรรมูกั�รและผูู้้บุริห�ร
กัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่ฯ
เมื�อ็ตำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััทฯ ว่�งลิง คณะกัริริมกั�ริสริริห�แลิะ
กัำ�หนดัค่�ตอ็บแทนมหีน�้ที�สริริห�แลิะคัดัเลืิอ็กับุคคลิที�สมควริได้ั
ริับกั�ริเสนอ็ชื�อ็เปิ็นกัริริมกั�ริโดัยี่พิีจำ�ริณ�จำ�กัผู้่้ที�มีคว�มร่ิ้คว�ม
ส�ม�ริถแลิะคว�มเชี�ยี่วช�ญในด้ั�นต่�งๆ ที�จำะเป็ินปิริะโยี่ชน์
ต่อ็ธุิริกิัจำบริิษััทฯ ริวมทั�งคำ�น่งถ่งโอ็กั�สที�อ็�จำมีปิัญห�ในเรืิ�อ็ง 
คว�มขัดัแย้ี่งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ขอ็งกัริริมกั�ริ คณะกัริริมกั�ริสริริห�
แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน ทำ�หน้�ที�สริริห�กัริริมกั�ริโดัยี่พีิจำ�ริณ�
จำ�กัผู้่ที้�มคีณุสมบติัที�เป็ินปิริะโยี่ชนแ์ลิะเหม�ะสมกัับบริษัิัทฯ ดัังมี
ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัต�มหัวข้อ็ขอ็บเขตอ็ำ�น�จำหน้�ที�ขอ็งคณะกัริริมกั�ริ
สริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน

กั�ริเลืิอ็กัตั�งกัริริมกั�ริทดัแทนกัริริมกั�ริที�อ็อ็กัจำ�กัตำ�แหน่งเมื�อ็
คริบว�ริะต้อ็งได้ัริบัอ็นมุติัจำ�กัที�ปิริะชุมส�มญัผู้่้ถือ็หุน้ปิริะจำำ�ปิด้ีัวยี่
คะแนนเสียี่งข้�งม�กัขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นที�ม�ปิริะชุมแลิะมีสิทธิิอ็อ็กัเสียี่ง
โดัยี่มีหลัิกัเกัณฑ์์แลิะวิธิกีั�ริเลืิอ็กัตั�งเปิน็กัริริมกั�ริ ดัังนี�

1. คณะกัริริมกั�ริสริริห�แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทนจำะพีิจำ�ริณ� 
ริ�ยี่ชื�อ็บุคคลิที�มีคุณสมบัติเหม�ะสมเป็ินกัริริมกั�ริบริิษััทฯ 
แลิะเสนอ็ใหค้ณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ พีจิำ�ริณ�อี็กัคริั�งหน่�งก่ัอ็น
เสนอ็ที�ปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้เพีื�อ็เลืิอ็กัตั�ง ทั�งนี� ผู้่ถื้อ็หุน้ทกุัริ�ยี่มีสทิธิิ
ที�จำะเสนอ็ชื�อ็บุคคลิใดับุคคลิหน่�งเปิน็กัริริมกั�ริบริษัิัทฯ ได้ั

2. ในกัริณีที�จำำ�นวนบุคคลิผู้่้ได้ัริับกั�ริเสนอ็ชื�อ็เปิ็นกัริริมกั�ริมี 
ไม่เกิันกัว่�จำำ�นวนกัริริมกั�ริที�จำะพี่งได้ัริับกั�ริเลืิอ็กัตั�งในคริั�ง
นั�น ให้เสนอ็ที�ปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้นเลืิอ็กัตั�งบุคคลิผู้่้ได้ัริับกั�ริเสนอ็
ชื�อ็เปิ็นกัริริมกั�ริทุกัคน โดัยี่อ็อ็กัเสียี่งลิงคะแนนเลืิอ็กัตั�งเป็ิน
ริ�ยี่บุคคลิ แลิะต้อ็งได้ัริบัคะแนนเสยีี่งข�้งม�กั

3. ในกัริณีที�จำำ�นวนบุคคลิผู้่้ได้ัริับกั�ริเสนอ็ชื�อ็เปิ็นกัริริมกั�ริ  
มีจำำ�นวนเกิันกัว่�จำำ�นวนกัริริมกั�ริที�พ่ีงจำะได้ัริับกั�ริเลืิอ็กัตั�ง
ในคริั�งนั�น ให้ผู้่้ถือ็หุ้นอ็อ็กัเสียี่งลิงคะแนนเพืี�อ็เลืิอ็กัตั�งบุคคลิ
ผู้่้ได้ัริับกั�ริเสนอ็ชื�อ็เปิ็นกัริริมกั�ริเปิ็นริ�ยี่บุคคลิได้ัไม่เกิัน
จำำ�นวนกัริริมกั�ริที�จำะพี่งได้ัริับกั�ริเลืิอ็กัตั�งในคริั�งนั�น แลิะ
ให้บุคคลิซ่�งได้ัริับคะแนนส่งสุดัต�มลิำ�ดัับลิงม�เป็ินผู้่้ได้ัริับ
เลืิอ็กัตั�งเปิ็นกัริริมกั�ริเท่�กัับจำำ�นวนกัริริมกั�ริที�จำะพี่งมีกั�ริ
เลืิอ็กัตั�งกัริริมกั�ริทดัแทนตำ�แหน่งที�ว่�งในกัริณีอื็�นที�ไม่ใช่
เนื�อ็งม�จำ�กักั�ริคริบว�ริะ คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ อ็�จำเลืิอ็กั
ตั�งกัริริมกั�ริแทนตำ�แหนง่ที�ว่�งได้ัด้ัวยี่คะแนนเสยีี่งไมต่ำ�กัว่�
ส�มในสี�ขอ็งจำำ�นวนกัริริมกั�ริที�ยี่งัเหลืิอ็อ็ย่ี่ ่ทั�งนี� บุคคลิที�เข�้ม�
เปิน็กัริริมกั�ริทดัแทนจำะมวี�ริะกั�ริดัำ�ริงตำ�แหนง่เท่�กัับว�ริะ
เดิัมที�เหลืิอ็อ็ย่ี่ข่อ็งกัริริมกั�ริที�อ็อ็กัไปิ

ประธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ั่�บุริห�ร
สำ�หรัิบกั�ริสริริห�ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริหิ�ริ คณะกัริริมกั�ริสริริห�
แลิะกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทนจำะพิีจำ�ริณ�จำ�กัผู้่้ที�มทัีกัษัะ ปิริะสบกั�ริณ์ 
วิช�ชีพี คุณสมบัติเฉพี�ะในด้ั�นต่�งๆ ที�มีคว�มจำำ�เปิ็นอ็ยี่่�งยิี่�ง 
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แลิะเป็ินปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัต่อ็บริิษััทฯ ริวมทั�งคำ�น่งถ่งโอ็กั�สที� 
อ็�จำมีปิญัห�ในเริื�อ็งคว�มขัดัแย้ี่งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ด้ัวยี่ แลิะต้อ็งได้ั
ริบัอ็นมุติัจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ

ผูู้้บุริห�ร
ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริหิ�ริได้ัริบัมอ็บอ็ำ�น�จำให้เปิน็ผู้่พ้ีจิำ�ริณ�บริริจุำ
แลิะแต่งตั�งบุคคลิที�มีคว�มร่ิ้ คว�มส�ม�ริถ แลิะปิริะสบกั�ริณ์ใน 
ธุิริกิัจำขอ็งบริิษััทฯ ลิงในตำ�แหน่งบริิห�ริได้ัแลิะริ�ยี่ง�นให ้
คณะกัริริมกั�ริ บริษัิัทฯ ทริ�บ ยี่กัเว้นในริะดัับริอ็งปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�
บริิห�ริข่�นไปิ ต้อ็งได้ัริับอ็นุมัติจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ ทั�งนี� 
สำ�หรัิบกั�ริแต่งตั�งหวัหน้�หนว่ยี่ง�นริะดัับบริหิ�ริเกีั�ยี่วกัับกั�ริตริวจำ
สอ็บจำะต้อ็งได้ัริบัคว�มเหน็ชอ็บจำ�กัคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บกั่อ็น

3. กั�รดูัแลเร่�องกั�รใช้ข้้อมููลภู�ยใน
บริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่ในกั�ริดัำ�เนินกั�ริแจ้ำงให้ผู้่้บริิห�ริฝ่�ยี่ต่�งๆ  
ใหเ้ข�้ใจำถ่งภ�ริะหน�้ที�ในกั�ริริ�ยี่ง�นกั�ริถือ็หลัิกัทริพัีย์ี่ในบริษัิัทฯ 
ขอ็งตนเอ็ง ค่ส่มริส แลิะบุตริที�ยี่งัไม่บริริลุินติิภ�วะ ตลิอ็ดัจำนริ�ยี่ง�น
กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงกั�ริถือ็หลัิกัทริัพียี่์ต่อ็สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับหลัิกัทริัพีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่ ต�มม�ตริ� 59 แลิะ 
บทกัำ�หนดัโทษัต�มม�ตริ� 275 แห่งพีริะริ�ชบัญญัติหลัิกัทริัพียี่์
แลิะตลิ�ดัหลัิกัทรัิพียี่ ์พี.ศ. 2535 ดัังนี� 

1. กัำ�หนดัให้กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริิห�ริ จัำดัทำ�แลิะนำ�ส่งริ�ยี่ง�น
กั�ริถือ็หลัิกัทริัพียี่์ขอ็งตนขอ็งค่่สมริส แลิะขอ็งบุตริที�ยี่ัง
ไม่บริริลิุนิติภ�วะ ส่งผู้่�นม�ยี่ังเลิข�นุกั�ริขอ็งบริิษััทฯ 
ก่ัอ็นนำ�ส่งสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัิกัทริัพีย์ี่แลิะ
ตลิ�ดัหลัิกัทรัิพียี่์ทุกัคริั�ง โดัยี่ให้จัำดัทำ�แลิะนำ�ส่ง ภ�ยี่ใน 30 
วันนบัแต่วันที�ได้ัริบักั�ริแต่งตั�งใหด้ัำ�ริงตำ�แหนง่เปิน็กัริริมกั�ริ  
ผู้่บ้ริหิ�ริหริอื็ริ�ยี่ง�นกั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงกั�ริถือ็คริอ็งหลัิกัทริพัีย์ี่
ภ�ยี่ใน 3 วันทำ�กั�ริ นบัแต่วันที�มกีั�ริซื�อ็ ข�ยี่ โอ็น หริอื็ริบัโอ็น
หลัิกัทริพัียี่น์ั�น ต�มม�ตริ� 59 แลิะบทกัำ�หนดัโทษัต�มม�ตริ� 
275 แห่งพีริะริ�ชบัญญัติหลัิกัทรัิพียี่์แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่ ์
พี.ศ. 2535

2. กัำ�หนดัให้กัริริมกั�ริ ผู้่้บริิห�ริ แลิะผู้่้ปิฏิบัติง�นที�เกีั�ยี่วข้อ็ง
ที�ได้ัริับทริ�บข้อ็ม่ลิภ�ยี่ในที�เปิ็นส�ริะสำ�คัญ ซ่�งมีผู้ลิต่อ็ 
กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงริ�ค�หลัิกัทริัพียี่์จำะต้อ็งริะงับกั�ริซื�อ็ข�ยี่ 
หลัิกัทริัพียี่์ขอ็งบริิษััทฯ ในช่วงเวลิ�ก่ัอ็นที�จำะเผู้ยี่แพีริ ่
งบกั�ริเงินหรืิอ็เผู้ยี่แพีริเ่กีั�ยี่วกัับฐ�นะกั�ริเงินแลิะสถ�นะขอ็ง 
บริิษััทฯ จำนกัว่�บริิษััทฯ จำะได้ัเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิต่อ็ส�ธิ�ริณชน
แล้ิว โดัยี่บริิษััทฯ จำะแจ้ำงให้กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริิห�ริ งดักั�ริ
ซื�อ็ข�ยี่หลัิกัทริัพีย์ี่ขอ็งบริิษััทฯ อ็ยี่่�งเป็ินลิ�ยี่ลัิกัษัณ์อั็กัษัริ
เปิน็เวลิ�อ็ยี่�่งนอ้็ยี่ 30 วันล่ิวงหน�้ก่ัอ็นกั�ริเปิดิัเผู้ยี่ข้อ็มล่ิต่อ็
ส�ธิ�ริณชน (Blackout period) แลิะควริริอ็คอ็ยี่อ็ย่ี่�งน้อ็ยี่ 
24 ชั�วโมงภ�ยี่หลัิงกั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิให้แก่ัส�ธิ�ริณชนแล้ิว  
ริวมทั�งห้�มไม่ให้เปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิที�เป็ินส�ริะสำ�คัญนั�นต่อ็ 
บุคคลิอื็�น

3. ห�กัมีกั�ริใช้ข้อ็ม่ลิภ�ยี่ในที�ยี่ังไม่ได้ัเปิิดัเผู้ยี่ ต่อ็ปิริะช�ชน 
ในกั�ริซื� อ็ข�ยี่หลัิกัทริัพีย์ี่โดัยี่เป็ินกั�ริเอ็�เปิริียี่บบุคคลิ
ภ�ยี่นอ็กั (Insider Trading) ไม่ว่�จำะอ็ย่ี่่ในช่วงริะยี่ะเวลิ�
ดัังกัล่ิ�วหริือ็ไม่ บุคคลิที�กัริะทำ�กั�ริดัังกัล่ิ�วยี่ังคงต้อ็ง 
ริบัผู้ดิัต�ม พี.ริ.บ.หลัิกัทริพัียี่แ์ลิะตลิ�ดัหลัิกัทริพัียี่ ์พี.ศ. 2535 
โดัยี่สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริ กั.ลิ.ต. มีสิทธิิเรีิยี่กัให้ส่งมอ็บ 
ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ที�ได้ั ริวมทั�งอ็�จำต้อ็งริับโทษัจำำ�คุกัไม่เกิัน 2 ปิ ี
หริือ็ปิริับเปิ็นเงินไม่เกิันสอ็งเท่�ขอ็งปิริะโยี่ชน์ที�ได้ัริับหรืิอ็
พ่ีงได้ัริับจำ�กักั�ริกัริะทำ�ฝ่�ฝืนแต่ไม่น้อ็ยี่กัว่� 500,000 บ�ท 
หริอื็ทั�ง จำำ�ทั�งปิริบั

4. กัำ�หนดัให้กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริิห�ริจำะต้อ็งนำ�ส่งริ�ยี่ง�นกั�ริ
มีส่วนได้ัเสียี่ขอ็งตนหริือ็ขอ็งบุคคลิที�มีคว�มเกีั�ยี่วข้อ็งกััน  
ซ่�งเปิ็นส่วนได้ัเสียี่ที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริกิัจำกั�ริ 
ขอ็งบริิษััทฯ หรืิอ็บริิษััทยี่่อ็ยี่ฯ โดัยี่จำะต้อ็งนำ�ส่งริ�ยี่ง�นครัิ�ง
แริกัภ�ยี่ใน 30 วันหลัิงจำ�กัได้ัริบักั�ริแต่งตั�งเปิน็กัริริมกั�ริหรืิอ็
ผู้่บ้ริหิ�ริต�มแบบริ�ยี่ง�นที�กัำ�หนดั แลิะริ�ยี่ง�นทกุัคริั�งเมื�อ็มี
กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงภ�ยี่ใน 30 วันหลัิงจำ�กัที�มกีั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิง
ต�มแบบริ�ยี่ง�นที�กัำ�หนดั

5. ห้�มมิให้กัริริมกั�ริ ผู้่้บริิห�ริ พีนักัง�น แลิะลิ่กัจ้ำ�งขอ็งบริิ
ษััทฯ ใชข้อ้็มล่ิภ�ยี่ในขอ็งบริษัิัทฯ ที�มหีริอื็อ็�จำมผีู้ลิกัริะทบต่อ็
กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงริ�ค�ขอ็งหลัิกัทริัพียี่์ขอ็งบริิษััทฯ ซ่�งยัี่งมิได้ั 
เปิดิัเผู้ยี่ต่อ็ส�ธิ�ริณชน ซ่�งตนได้ัล่ิวงร่ิม้�ในตำ�แหนง่หริอื็ฐ�นะ
เชน่นั�น ม�ใช้เพีื�อ็กั�ริซื�อ็หริอื็ข�ยี่หริอื็เสนอ็ซื�อ็หริอื็เสนอ็ข�ยี่ 
หริอื็ชักัชวนใหบุ้คคลิอื็�นซื�อ็หริอื็ข�ยี่ หริอื็เสนอ็ซื�อ็ หริอื็เสนอ็ข�ยี่ 
ซ่�งหุน้หริอื็หลัิกัทริพัีย์ี่อื็�น (ถ้�ม)ี ขอ็งบริษัิัทฯ ไมว่่�ทั�งท�งตริง
หริอื็ท�งอ้็อ็ม ในปิริะกั�ริที�น�่จำะเกิัดัคว�มเสยีี่ห�ยี่แก่ับริษัิัทฯ 
ไมว่่�ทั�งท�งตริงหริอื็ท�งอ้็อ็ม แลิะไมว่่�กั�ริกัริะทำ�ดัังกัล่ิ�วจำะ
ทำ�เพีื�อ็ปิริะโยี่ชน์ต่อ็ตนเอ็งหริือ็ผู้่้อื็�น หริือ็นำ�ข้อ็เท็จำจำริิงเช่น
นั�นอ็อ็กัเปิิดัเผู้ยี่เพีื�อ็ให้ผู้่้อื็�นกัริะทำ�ดัังกัล่ิ�ว โดัยี่ตนได้ัริับผู้ลิ
ปิริะโยี่ชนต์อ็บแทนหริอื็ไมก็่ัต�ม

4. กั�รปฏิิบุ่ติั้ตั้�มูหล่กักั�ร 
กัำ�ก่ับุดูัแลกิัจำกั�รท่ั่�ด่ัตั้�มู 
หล่กัมู�ตั้รฐ�นสำ�กัล 
บริิษััทฯ ได้ัปิฏิบัติต�มหลัิกักั�ริแลิะแนวท�งปิฏิบัติที� ดีัขอ็ง 
ตลิ�ดัหลัิกัทริพัียี่ฯ์ ต�มหลัิกักั�ริกัำ�กัับด่ัแลิกิัจำกั�ริที�ดีัสำ�หริบับริษัิัทฯ  
จำดัทะเบยีี่น สรุิปิได้ั ดัังนี� 

สิำทั่ธิุข้องผูู้้ถ่ึอหุ้น 
(Rights of Shareholders)

บริิษััทฯ ได้ัให้คว�มสำ�คัญต่อ็สิทธิิขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นในกั�ริได้ัริับข้อ็ม่ลิ 
ขอ็งบริษัิัทฯ อ็ยี่�่งถก่ัต้อ็ง คริบถ้วน เพีียี่งพีอ็ ทันเวลิ� แลิะเท่�เทียี่มกััน  
เพืี�อ็ปิริะกัอ็บกั�ริตัดัสนิใจำในทุกัๆ เริื�อ็ง ดัังนั�น คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ  
จ่ำงมนีโยี่บ�ยี่ดัังนี�
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1. ให้บริิษััทฯ จัำดัส่งหนังสือ็นัดัปิริะชุมพีริ้อ็มทั�งข้อ็ม่ลิปิริะกัอ็บ
กั�ริปิริะชุมต�มว�ริะต่�ง ๆ  ใหเ้พียีี่งพีอ็ โดัยี่ริะบุวัตถุปิริะสงค์
แลิะเหตุผู้ลิ ตลิอ็ดัจำนคว�มเห็นขอ็งคณะกัริริมกั�ริในทุกั
ว�ริะเพืี�อ็เปิิดัโอ็กั�สให้ผู้่้ถือ็หุ้นได้ัศ่กัษั�ข้อ็ม่ลิอ็ยี่่�งคริบถ้วน
ล่ิวงหน้�ก่ัอ็นวันปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้ไมน่อ้็ยี่กัว่� 14 วัน ในกัริณีที� 
ผู้่ถื้อ็หุน้ไมส่�ม�ริถเข�้ริว่มปิริะชุมด้ัวยี่ตนเอ็งได้ั บริษัิัทฯ เปิดิั
โอ็กั�สให้ผู้่้ถือ็หุ้นส�ม�ริถมอ็บฉันทะให้กัริริมกั�ริอิ็สริะหริือ็
บุคคลิใดัๆ เข�้ริว่มปิริะชุมแทนตนได้ั โดัยี่ใชห้นงัสอื็มอ็บฉนัทะ
ที�บริษัิัทฯ ได้ัจัำดัสง่ไปิพีริอ้็มกัับหนงัสอื็เชญิปิริะชุม

2. อ็ำ�นวยี่คว�มสะดัวกัแก่ัผู้่้ถือ็หุ้นทุกัริ�ยี่อ็ยี่่�งเท่�เทียี่มกัันใน
กั�ริเข้�ริว่มปิริะชุมทั�งในเริื�อ็งสถ�นที� แลิะเวลิ�ที�เหม�ะสม

3. ในกั�ริปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้น จำะพีิจำ�ริณ�แลิะลิงคะแนนเริียี่งต�ม
ว�ริะที�กัำ�หนดั โดัยี่ไมเ่ปิลีิ�ยี่นแปิลิงขอ้็มล่ิสำ�คัญ หริอื็เพีิ�มว�ริะ
กั�ริปิริะชุมในกั�ริปิริะชุมอ็ยี่่�งกัะทันหัน แลิะเปิิดัโอ็กั�สให้
ผู้่้ถือ็หุ้นมีสิทธิิเท่�เทียี่มกัันในกั�ริตริวจำสอ็บกั�ริดัำ�เนินง�น
ขอ็งบริิษััทฯ สอ็บถ�ม แสดังคว�มคิดัเห็นแลิะข้อ็เสนอ็แนะ
ต่�งๆ แลิะกัริริมกั�ริแลิะผู้่บ้ริหิ�ริที�เกีั�ยี่วขอ้็งจำะเข�้ริว่มปิริะชุม 
ผู้่ถื้อ็หุน้เพีื�อ็ตอ็บคำ�ถ�มในที�ปิริะชุมด้ัวยี่

4. ให้เพิี�มช่อ็งท�งในกั�ริรัิบทริ�บข่�วส�ริขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นผู้่�นท�ง 
website ขอ็งบริษัิัทฯ โดัยี่นำ�ข�่วส�ริต่�ง ๆ แลิะริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดั
เปิดิัเผู้ยี่ไว้ที� website ขอ็งบริษัิัทฯ โดัยี่เฉพี�ะในกัริณหีนงัสอื็
เชญิปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้ใหเ้ผู้ยี่แพีริก่่ัอ็นวันปิริะชุมล่ิวงหน�้ เพีื�อ็ให้
ผู้่ถื้อ็หุน้ส�ม�ริถดั�วน์โหลิดัข้อ็มล่ิริะเบยีี่บว�ริะกั�ริปิริะชุมได้ั
อ็ยี่�่งสะดัวกัแลิะคริบถ้วน 

5. นโยี่บ�ยี่ให้กัริริมกั�ริทุกัท่�นเข้�ริ่วมปิริะชุมเพีื�อ็ตอ็บข้อ็ซักั
ถ�มจำ�กัผู้่้ถือ็หุน้โดัยี่พีริอ้็มเพีริยีี่งกััน

6. กั�ริจำดับนัท่กัริ�ยี่ง�นกั�ริปิริะชุม ใหบ้นัท่กัใหค้ริบถ้วน ถก่ัต้อ็ง  
ริวดัเร็ิว โปิร่ิงใส แลิะบันท่กัปิริะเด็ันซักัถ�มแลิะข้อ็คิดัเห็น
ที�สำ�คัญไว้ในริ�ยี่ง�นกั�ริปิริะชุมเพีื�อ็ให้ผู้่้ถือ็หุ้นส�ม�ริถ 
ตริวจำสอ็บได้ั นอ็กัจำ�กันี�บริิษััทฯ ยี่ังได้ัมีกั�ริบันท่กัวีดีัทัศน์
ภ�พีกั�ริปิริะชุมเพีื�อ็เก็ับรัิกัษั�ไว้อ้็�งอิ็ง นอ็กัจำ�กันี� ใหบ้ริษัิัทฯ  
นำ�ริ�ยี่ง�นกั�ริปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้นเผู้ยี่แพีริ่ใน website ขอ็ง 
บริิษััทฯ เพืี�อ็ให้ผู้่้ถือ็หุ้นได้ัพีิจำ�ริณ� ริวมถ่งส่งริ�ยี่ง�นกั�ริ
ปิริะชุมดัังกัล่ิ�วไปิยัี่งตลิ�ดัหลัิกัทริพัีย์ี่แหง่ปิริะเทศไทยี่ ภ�ยี่ใน 
14 วัน นบัแต่วันที�มกีั�ริปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้นั�น

เพีิ�มคว�มสะดัวกัให้แก่ัผู้่้ถือ็หุ้นในกั�ริได้ัริับเงินปัินผู้ลิโดัยี่กั�ริ 
โอ็นเงินเข้�บัญชีธิน�ค�ริ (ถ้�มีกั�ริจ่ำ�ยี่เงินปิันผู้ลิ) เพีื�อ็อ็ำ�นวยี่
คว�มสะดัวกัใหผู้้่ถื้อ็หุน้ใหไ้ด้ัริบัเงินปินัผู้ลิตริงเวลิ� ปิ�อ็งกัันปิญัห�
เริื�อ็งเช็คชำ�รุิดั สญ่ห�ยี่ หริอื็สง่ถ่งผู้่ถื้อ็หุน้ล่ิ�ช�้

กั�รปฏิิบุ่ติั้ต่ั้อผูู้้ถ่ึอหุ้นอย่�งเท่ั่�เท่ั่ยมูก่ัน (The 
Equitable Treatment of Shareholders)

บริิษััทฯ ได้ักัำ�หนดัให้มีกั�ริปิฏิบัติต่อ็ผู้่้ ถือ็หุ้นทุกัริ�ยี่อ็ยี่่�ง 
เท่�เทียี่มกััน ดัังนั�น คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ จ่ำงมนีโยี่บ�ยี่ดัังนี�

1. ให้บริิษััทฯ จัำดัส่งหนังสือ็นัดัปิริะชุมพีริ้อ็มทั�งข้อ็ม่ลิปิริะกัอ็บ
กั�ริปิริะชุมให้ผู้่้ถือ็หุ้นทริ�บล่ิวงหน้�ก่ัอ็นกั�ริปิริะชุมไม่น้อ็ยี่
กัว่� 14 วัน เพีื�อ็เปิิดัโอ็กั�สให้ผู้่้ถือ็หุ้นได้ัศ่กัษั�ข้อ็ม่ลิอ็ยี่่�ง 
คริบถ้วนก่ัอ็นวันปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้

2. ให้ศ่กัษั�แนวท�งเพีื�อ็เปิิดัโอ็กั�สให้ผู้่้ถือ็หุ้นสว่นน้อ็ยี่ส�ม�ริถ
เสนอ็ชื�อ็กัริริมกั�ริ หรืิอ็เสนอ็ว�ริะกั�ริปิริะชุมเพิี�มเติมได้ั 
ก่ัอ็นกั�ริปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้

3. ให้เพีิ�มกั�ริอ็ำ�นวยี่คว�มสะดัวกัแก่ัผู้่้ถือ็หุ้นที�ไม่ส�ม�ริถเข้�
ริ่วมปิริะชุมได้ัด้ัวยี่ตนเอ็ง โดัยี่ให้ผู้่้ถือ็หุ้นส�ม�ริถมอ็บฉันทะ
ให้บุคคลิใดับุคคลิหน่�ง หริือ็ให้มีกัริริมกั�ริอิ็สริะอ็ยี่่�งน้อ็ยี่ 1 
คนเข้�ริว่มปิริะชุมแลิะลิงมติแทนได้ั แลิะแจ้ำงริ�ยี่ชื�อ็กัริริมกั�ริ
อิ็สริะดัังกัล่ิ�วไว้ในหนงัสอื็นดััปิริะชุมผู้่ถื้อ็หุน้ 

4. ให้ปิฏิบัติต่อ็ผู้่้ถือ็หุ้นทุกัริ�ยี่อ็ยี่่�งเท่�เทียี่มกัันไม่ว่�จำะเป็ิน 
ผู้่้ถือ็หุ้นริ�ยี่ใหญ่หริือ็ผู้่้ถือ็หุ้นส่วนน้อ็ยี่ ไม่ว่�จำะเปิ็นผู้่้ถือ็หุ้น
ช�วไทยี่หริอื็ผู้่ถื้อ็หุน้ต่�งช�ติ

บุทั่บุ�ทั่ข้องผูู้้มู่ส่ำวนได้ัเส่ำย  
(Role of Stakeholders)

บริิษััทฯ ตริะหนักัแลิะริับร่ิ้ถ่งสิทธิิขอ็งผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่ทุกักัลิุ่มไม่ว่� 
จำะเปิน็ผู้่ม้สีว่นได้ัเสียี่ภ�ยี่ใน ได้ัแก่ั ผู้่้ถือ็หุน้ พีนกััง�น แลิะผู้่ม้สีว่นได้ั
เสยีี่ภ�ยี่นอ็กั ได้ัแก่ั ลิก่ัค้� ค่่ค้� เจ้ำ�หนี� ค่่แขง่ ภ�ครัิฐ แลิะหนว่ยี่ง�น 
อื็�นๆ ริวมทั�งชุมชนใกัล้ิเคียี่งที�เกีั�ยี่วข้อ็ง เนื�อ็งจำ�กับริิษััทฯ ได้ัริับ 
กั�ริสนับสนุนจำ�กัผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่ต่�งๆ ซ่�งสริ้�งคว�มส�ม�ริถใน 
กั�ริแขง่ขนัแลิะสริ�้งกัำ�ไริใหบ้ริษัิัทฯ ซ่�งถือ็ว่�เปิน็กั�ริสริ�้งคณุค่�
ในริะยี่ะยี่�วใหกั้ับบริษัิัทฯ โดัยี่มกีั�ริกัำ�หนดันโยี่บ�ยี่ ดัังนี�

1. นโยบุ�ยและแนวปฏิิบุ่ติั้ต่ั้อพีน่กัง�น

บริิษััท ตริะหนักัว่� พีนักัง�นเปิ็นปิัจำจัำยี่แห่งคว�มสำ�เริ็จำขอ็งกั�ริ
บริริลิุเปิ��หม�ยี่ขอ็งบริิษััทฯ ที�มีคุณค่�ยี่ิ�งจ่ำงเปิ็นนโยี่บ�ยี่ขอ็ง 
บริิษััทฯ ที�จำะให้กั�ริปิฏิบัติต่อ็พีนักัง�นอ็ย่ี่�งเป็ินธิริริมทั�งในด้ั�น
โอ็กั�ส ผู้ลิตอ็บแทนกั�ริแต่งตั�ง โยี่กัยี่้�ยี่ ตลิอ็ดัจำนกั�ริพัีฒน�
ศักัยี่ภ�พีเพีื� อ็ให้เปิ็นไปิต�มนโยี่บ�ยี่ดัังกัล่ิ�ว บริิษััทฯ จ่ำงม ี
หลัิกัปิฏิบติัดัังนี�

• ปิฏิบัติต่อ็พีนักัง�นด้ัวยี่คว�มสุภ�พี แลิะให้คว�มเค�ริพีต่อ็
คว�มเปิ็นปิัจำเจำกัชนให้ผู้ลิตอ็บแทนที�เปิ็นธิริริมต่อ็พีนักัง�น 
ริวมทั�งมีกั�ริจัำดัตั�งกัอ็งทุนสำ�ริอ็งเลีิ�ยี่งชีพีพีนักัง�น แลิะให้
คว�มสำ�คัญในด้ั�นกั�ริดัแ่ลิสวัสดิักั�ริขอ็งพีนกััง�น

• ดั่แลิรัิกัษั�สภ�พีแวดัล้ิอ็มในกั�ริทำ�ง�นให้มีคว�มปิลิอ็ดัภัยี่
ต่อ็ชีวิตแลิะทรัิพีย์ี่สินขอ็งพีนักัง�นกั�ริแต่งตั�ง โยี่กัย้ี่�ยี่  
ริวมถ่งกั�ริให้ริ�งวัลิแลิะกั�ริลิงโทษัพีนักัง�น กัริะทำ�ด้ัวยี่ 
คว�มสจุำริติใจำ แลิะตั�งอ็ย่ี่บ่นพีื�นฐ�นคว�มร่ิ ้คว�มส�ม�ริถ แลิะ
คว�มเหม�ะสมขอ็งพีนกััง�นนั�น

• ให้คว�มสำ�คัญต่อ็กั�ริพีัฒน�คว�มร่ิ้ คว�มส�ม�ริถขอ็ง
พีนกััง�น โดัยี่ให้โอ็กั�สอ็ยี่�่งทั�วถ่งแลิะสมำ�เสมอ็ เพีื�อ็พีฒัน�
คว�มส�ม�ริถขอ็งพีนักัง�นให้เกิัดัศักัยี่ภ�พีในกั�ริปิฏิบัติง�น
อ็ยี่�่งมอื็อ็�ชพีี
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• ริับฟิังข้อ็คิดัเห็นแลิะข้อ็เสนอ็แนะซ่�งตั�งอ็ย่ี่บ่นพีื�นฐ�นคว�มร่ิ้
ท�งวิช�ชพีีขอ็งพีนกััง�น

• ปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่แลิะข้อ็บังคับต่�งๆ ที� เกีั�ยี่วข้อ็งกัับ
พีนกััง�นอ็ยี่�่งเคริง่คริดัั

2. นโยบุ�ยและแนวปฏิิบุ่ติั้ต่ั้อผูู้้ถ่ึอหุ้น

บริษัิัทฯ ริะล่ิกัอ็ย่ี่เ่สมอ็ว่�ผู้่ถื้อ็หุน้ คือ็ เจ้ำ�ขอ็งกิัจำกั�ริ แลิะบริษัิัทฯ 
มีหน้�ที�สริ้�งม่ลิค่�เพีิ�มให้แก่ัผู้่้ถือ็หุ้นในริะยี่ะยี่�วจ่ำงกัำ�หนดัให้
กัริริมกั�ริ ผู้่้บริิห�ริ แลิะพีนักัง�นต้อ็งปิฏิบติัต�มแนวท�งดัังต่อ็ไปินี�

• ปิฏิบัติหน้�ที�ด้ัวยี่คว�มซื� อ็สัตยี่์สุจำริิต ตลิอ็ดัจำนตัดัสินใจำ 
ดัำ�เนินกั�ริใดัๆ ต�มหลัิกักั�ริขอ็งวิช�ชีพี ด้ัวยี่คว�มริะมัดัริะวัง 
ริอ็บคอ็บ แลิะเปิ็นธิริริมต่อ็ผู้่้ถือ็หุ้นทั�งริ�ยี่ใหญ่แลิะริ�ยี่ยี่่อ็ยี่ 
เพีื�อ็ปิริะโยี่ชนส์ง่สดุัขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้โดัยี่ริวม

• นำ�เสนอ็ริ�ยี่ง�นสถ�นภ�พีขอ็งบริษัิัทฯ ผู้ลิปิริะกัอ็บกั�ริ ฐ�นะ
ขอ้็มล่ิท�งกั�ริเงิน กั�ริบญัช ีแลิะริ�ยี่ง�นอื็�นๆ โดัยี่สมำ�เสมอ็ 
แลิะคริบถ้วนต�มคว�มเปิน็จำริงิ

• แจ้ำงให้ผู้่้ถือ็หุ้นทุกัริ�ยี่ทริ�บอ็ยี่่�งเท่�เทียี่มกัันถ่งแนวโน้ม
ในอ็น�คตขอ็งบริิษััทฯ ทั�งในด้ั�นบวกัแลิะด้ั�นลิบ ซ่�งตั�งอ็ย่ี่ ่
บนพืี�นฐ�นขอ็งคว�มเปิน็ไปิได้ั มขีอ้็มล่ิสนับสนนุแลิะมเีหตุผู้ลิ
เพียีี่งพีอ็

• ห้�มไม่ให้แสวงห�ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ให้ตนเอ็ง แลิะผู้่้อื็�นโดัยี่ใช้
ข้อ็ม่ลิใดัๆ ขอ็งบริิษััทฯ ซ่�งยี่ังมิได้ัเปิิดัเผู้ยี่ต่อ็ส�ธิ�ริณะ หริือ็
ดัำ�เนินกั�ริใดัๆ ในลัิกัษัณะที�อ็�จำก่ัอ็ให้เกิัดัคว�มขัดัแย้ี่ง 
ท�งผู้ลิปิริะโยี่ชนกั์ับบริษัิัทฯ

3. นโยบุ�ยและแนวปฏิิบุ่ติั้ต่ั้อลูกัค้ั�

บริิษััทฯ มุ่งมั�นที�จำะพีัฒน�สินค้�แลิะบริิกั�ริขอ็งบริิษััทฯ แลิะ
บริษัิัทฯ ในเคริอื็เพีื�อ็คว�มพีง่พีอ็ใจำแลิะปิริะโยี่ชนส์ง่สดุัขอ็งลิก่ัค้�
แลิะยี่่ดัมั�นในกั�ริปิฏิบัติต่อ็ล่ิกัค้�ด้ัวยี่คว�มริับผู้ิดัชอ็บ คว�ม
ซื�อ็สัตย์ี่ แลิะเอ็�ใจำใส่ลิ่กัค้�จ่ำงได้ักัำ�หนดันโยี่บ�ยี่ในกั�ริปิฏิบัติต่อ็
ล่ิกัค้�ดัังนี�

• บริิกั�ริลิ่กัค้�ด้ัวยี่คว�มสุภ�พี มีคว�มกัริะตือ็ริือ็ร้ิน พีริ้อ็ม
ใหก้ั�ริบริกิั�ริ ต้อ็นริบัด้ัวยี่คว�มจำริงิใจำ เต็มใจำ ตั�งใจำ แลิะใสใ่จำ 
ด่ัแลิผู้่รั้ิบบริิกั�ริดัจุำญ�ติสนทิ บริกิั�ริด้ัวยี่คว�มริวดัเริว็ ถก่ัต้อ็ง 
แลิะน�่เชื�อ็ถือ็

• ริักัษั�คว�มลัิบขอ็งลิ่กัค้� แลิะไม่นำ�ไปิใช้เพีื�อ็ปิริะโยี่ชน์ขอ็ง
ตนเอ็ง หรืิอ็ผู้่ที้�เกีั�ยี่วขอ้็งโดัยี่มชิอ็บ

• บริษัิัทฯ ยี่ด่ัมั�นในกั�ริตลิ�ดัที�เป็ินธิริริม โดัยี่มีนโยี่บ�ยี่ในกั�ริ
ดัำ�เนินกั�ริให้ลิ่กัค้�ได้ัริับข้อ็ม่ลิเกีั�ยี่วกัับบริิกั�ริขอ็งบริิษััทฯ 
ที�ถก่ัต้อ็ง ไมบ่ดิัเบอื็น คลิมุเคริอื็ หริอื็โฆษัณ�เกิันจำริงิ เพีื�อ็ให้
ลิก่ัค้�มขีอ้็มล่ิที�ถก่ัต้อ็งแลิะเพียีี่งพีอ็ในกั�ริตัดัสนิใจำ

• ให้คำ�แนะนำ�เกีั�ยี่วกัับวิธิีกั�ริให้บริิกั�ริขอ็งบริิษััทฯ ให้มี
ปิริะสทิธิภิ�พีแลิะเป็ินปิริะโยี่ชน์กัับลิก่ัค้�สง่สดุั

• คำ�น่งถ่งคุณภ�พีแลิะปิริะสิทธิิภ�พีในกั�ริให้บริิกั�ริขอ็ง 
บริิษััทฯ ซ่�งนอ็กัเหนือ็จำ�กักั�ริพีัฒน�ริะบบกั�ริบริิห�ริ

กั�ริบริิกั�ริที�มีคุณภ�พีแล้ิว บริิษััทฯ ยี่ังใส่ใจำในกั�ริจัำดักั�ริ 
อ็�ชีวอ็น�มัยี่แลิะคว�มปิลิอ็ดัภัยี่เพีื�อ็ให้ลิก่ัค้�ได้ัริบับริกิั�ริที�มี
คณุภ�พีแลิะปิริะสทิธิภิ�พีม�กัที�สดุั

• บริิษััทฯ คำ�น่งถ่งคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ขอ็งลิ่กัค้� แลิะมุ่งมั�นที�จำะ
ให้ลิ่กัค้�ได้ัริับบริิกั�ริที�มีคุณภ�พีแลิะมีคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ต�ม
ม�ตริฐ�นแลิะกัฎริะเบียี่บข้อ็บังคับด้ั�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ใน
ริะดัับส�กัลิ แลิะต�มที�กัฎหม�ยี่กัำ�หนดั ริวมถ่งมีกั�ริพัีฒน�
แลิะปิริับปิรุิงพีัฒน�บริิกั�ริอ็ย่ี่่เสมอ็ เพีื�อ็ให้ลิ่กัค้�มีคว�ม
มั�นใจำในคุณภ�พี ม�ตริฐ�น แลิะคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ขอ็งบริิกั�ริ
ขอ็งบริษัิัทฯ

• บริษัิัทฯ จัำดัให้มรีิะบบลิก่ัค้�สมัพัีนธ์ิเพีื�อ็ใช้ในกั�ริสื�อ็ส�ริติดัต่อ็
กัับลิ่กัค้� ริวมถ่งกั�ริรัิบเริื�อ็งริ้อ็งเริียี่นเกีั�ยี่วกัับคุณภ�พีขอ็ง
บริกิั�ริอ็ย่ี่�งมปีิริะสิทธิภิ�พีผู้�่นท�งโทริศัพีท์ เพีื�อ็ใหส้�ม�ริถ
ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริขอ็งลิก่ัค้�ได้ัอ็ยี่�่งริวดัเริว็ 

• บริิษััทฯ จัำดัให้มีกิัจำกัริริมต่�งๆ เพีื�อ็เสริิมสริ้�งคว�มสัมพีันธิ์
ริะหว่�งลิก่ัค้� แลิะริะหว่�งลิก่ัค้�กัับบริษัิัทฯ ให้ยี่ั�งยี่นื

4. นโยบุ�ยและแนวปฏิิบุ่ติั้ต่ั้อคู่ัค้ั� 
และ/หร่อเจ้ำ�หน่�

บริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่ให้พีนักัง�นปิฏิบัติต่อ็ค่่ค้� แลิะ/หริือ็เจ้ำ�หนี�
ทุกัฝ่�ยี่อ็ยี่่�งเปิ็นธิริริม ซื�อ็สัตยี่์ แลิะไม่เอ็�ริัดัเอ็�เปิริียี่บค่่ค้�โดัยี่
คำ�น่งถ่งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัขอ็งบริิษััทฯ พีื�นฐ�นขอ็งกั�ริได้ัริับ 
ผู้ลิตอ็บแทนที�เป็ินธิริริมทั�งสอ็งฝ่�ยี่ หลีิกัเลีิ�ยี่งสถ�นกั�ริณ์ที� 
ก่ัอ็ใหเ้กิัดัคว�มขดััแยี่ง้ท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน ์กั�ริเจำริจำ�แก้ัปิญัห�ตั�งอ็ย่ี่ ่
บนพีื�นฐ�นขอ็งคว�มสมัพีนัธิท์�งธุิริกิัจำ โดัยี่มีแนวปิฏิบติัดัังนี�

• ไมเ่ริียี่กั หริือ็ริับ หริือ็จ่ำ�ยี่ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ใดัๆ ที�ไมสุ่จำริิตในกั�ริ
ค้�กัับค่่ค้� แลิะ/หริอื็เจ้ำ�หนี�

• กัริณทีี�มขีอ้็ม่ลิว่�มกีั�ริเรีิยี่กั หรืิอ็ริบั หรืิอ็กั�ริจ่ำ�ยี่ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ 
ใดัๆ ที�ไม่สุจำริิตเกิัดัข่�นต้อ็งเปิิดัเผู้ยี่ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัต่อ็ค่่ ค้� 
 แลิะ/หริือ็เจ้ำ�หนี� แลิะริ่วมกัันแก้ัไขปิัญห�โดัยี่ยุี่ติธิริริมแลิะ
ริวดัเริว็

• ปิฏิบัติต�มเงื�อ็นไขต่�งๆ ที�ตกัลิงกัันไว้อ็ยี่่�งเคริ่งคริัดั กัริณีที�
ไม่ส�ม�ริถปิฏิบัติต�มเงื�อ็นไขข้อ็ใดัได้ัต้อ็งริีบแจ้ำงให้เจ้ำ�หนี�
ทริ�บล่ิวงหน�้ เพีื�อ็ริว่มกัันพีจิำ�ริณ�ห�แนวท�งแก้ัไขปิญัห�

5. นโยบุ�ยและแนวปฏิิบุ่ติั้ต่ั้อคู่ัแข่้งข่้น

บริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่ที�จำะปิฏิบัติต่อ็ค่่แข่งท�งกั�ริค้�โดัยี่ไม่ลิะเมิดั
คว�มลัิบหริือ็ล่ิวงร้่ิคว�มลัิบท�งกั�ริค้�ขอ็งค่่แข่งขันด้ัวยี่วิธิีฉ้อ็ฉลิ 
จ่ำงกัำ�หนดัหลัิกันโยี่บ�ยี่ดัังนี�

• ปิริะพีฤติปิฏิบติัภ�ยี่ใต้กัริอ็บกัติกั�ขอ็งกั�ริแขง่ขนัที�ดีั

• ไม่แสวงห�ข้อ็ม่ลิที�เป็ินคว�มลัิบขอ็งค่่แข่งท�งกั�ริค้�ด้ัวยี่ 
วิธิกีั�ริที�ไมส่จุำริติหริอื็ไมเ่หม�ะสม

• ไม่ทำ�ลิ�ยี่ชื�อ็เสียี่งขอ็งค่่แข่งท�งกั�ริค้�ด้ัวยี่กั�ริกัล่ิ�วห�ใน
ท�งริ�้ยี่
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6. นโยบุ�ยคัว�มูร่บุผิู้ดัชอบุต่ั้อส่ำงคัมู คุัณภู�พี 
คัว�มูปลอดัภู่ย อ�ช่วอน�มู่ย และสิำ�งแวดัล้อมู 

บริิษััทฯ มีคว�มมุ่งมั�นที�จำะดัำ�เนินธุิริกิัจำภ�ยี่ใต้หลัิกักั�ริกัำ�กัับดั่แลิ
กิัจำกั�ริที�ดีั แลิะดัำ�เนินธุิริกิัจำอ็ยี่่�งมีคุณธิริริม ควบค่่ไปิกัับกั�ริมี
ส่วนริ่วมริับผู้ิดัชอ็บต่อ็สังคม ชุมชน สิ�งแวดัล้ิอ็ม ผู้่้ที�มีส่วนได้ัเสียี่ 
แลิะ ผู้่ที้�เกีั�ยี่วขอ้็งกัับบริษัิัทฯ ทกุัฝ�่ยี่อ็ยี่�่งจำริงิจัำง แลิะพีฒัน�กั�ริ
ดัำ�เนินง�นในด้ั�นคุณภ�พี คว�มปิลิอ็ดัภัยี่ อ็�ชีวอ็น�มัยี่ แลิะ 
สิ�งแวดัล้ิอ็ม อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง

บริษัิัทฯ ตริะหนักัถ่งคว�มสำ�คัญขอ็งสังคมที�อ็ย่ี่ร่ิว่มกัันแลิะมีเจำตน�
ที�จำะริว่มแบง่ปินัในกั�ริดัแ่ลิริบัผู้ดิัชอ็บต่อ็ผู้่ม้สีว่นได้ัสว่นเสยีี่ในทกุั 
พีื�นที�ที�เข้�ไปิดัำ�เนินธุิริกิัจำ โดัยี่มีส่วนริ่วมในกั�ริยี่กัริะดัับคุณภ�พี
ชีวิตให้กัับชุมชนแลิะสังคมโดัยี่กั�ริสนับสนุนกั�ริพีัฒน�ชีวิต
ริอ็บด้ั�น อ็�ทิ กั�ริให้ทุนสนับสนุนด้ั�นกั�ริศ่กัษั�แลิะกั�ริกีัฬ�  
กั�ริสร้ิ�งง�นกัริะจำ�ยี่ริ�ยี่ได้ัส่่ชุมชน สนับสนุนก๊ั�ซหุงต้มเพืี�อ็กั�ริ
ปิรุิงอ็�ห�ริใหแ้ก่ัโริงเริยีี่นในพีื�นที� แลิะ พีื�นที�ข�ดัแคลิน นอ็กัจำ�กันี� 
ยี่งัใหค้ว�มสำ�คัญในเริื�อ็งม�ตริฐ�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ ซ่�งเปิน็ที�ทริ�บ
กัันดีัว่� บริษัิัทฯ ที�ดัำ�เนนิธุิริกิัจำกั�ริจัำดัจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว
นั�นจำะต้อ็งได้ัริับคว�มไว้ว�งใจำแลิะเชื�อ็มั�นในคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ส่งสุดั 
ดัังนั�น บริิษััทฯ จ่ำงมีนโยี่บ�ยี่ที�จำะดัำ�เนินกิัจำกั�ริภ�ยี่ใต้กัฎหม�ยี่ 
กัฎริะเบียี่บ ม�ตริฐ�น แลิะข้อ็บังคับต่�งๆ อ็ยี่่�งเคร่ิงครัิดัริวมถ่ง
กัำ�ชับให้ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริในส่วนต่�งๆ ดัำ�เนินกั�ริภ�ยี่ใต้หลัิกักั�ริ
เดีัยี่วกััน อี็กัทั�งยัี่งจัำดัใหม้กีั�ริอ็บริมคว�มร่ิแ้ลิะกั�ริปิ�อ็งกัันอุ็บติัภัยี่ 
โดัยี่เจ้ำ�หน�้ที�จำ�กักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�นใหแ้ก่ัผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริ ตลิอ็ดัจำน
พีนักัง�นบริริจุำก๊ั�ซอ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็เพีื�อ็ให้เป็ินไปิต�มเจำตน�ริมณ์
แลิะแนวคิดัดัังกัล่ิ�วข้�งต้น บริิษััทฯ จ่ำงกัำ�หนดันโยี่บ�ยี่คว�ม 
ริับผู้ิดัชอ็บต่อ็สังคม คุณภ�พี คว�มปิลิอ็ดัภัยี่ อ็�ชีวอ็น�มัยี่ แลิะ 
สิ�งแวดัล้ิอ็ม ดัังต่อ็ไปินี� 

ก�ริปริะกอบกิจก�ริด์�ว็ย่คัว็�มเป็นธุริริม

บริิษััทฯ ดัำ�เนินง�นด้ัวยี่คว�มโปิริ่งใส มีกั�ริกัำ�หนดัริะเบียี่บกั�ริ
ปิฏิบติัง�นสว่นต่�งๆ ที�ชดััเจำน แลิะบังคับใช้อ็ยี่�่งเคร่ิงครัิดัเพีื�อ็สร้ิ�ง
คว�มเท่�เทียี่มในกั�ริทำ�ง�น นอ็กัจำ�กันี�ยี่ังมีกั�ริกัำ�กัับดั่แลิริะบบ
กั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริให้มีปิริะสิทธิิภ�พี บริิษััทฯ ได้ักัำ�หนดันโยี่บ�ยี่
แลิะแนวปิฏิบติัดัังนี�

1. ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำด้ัวยี่คว�มซื�อ็สัตยี่ ์สจุำริติ แลิะดัำ�เนนิธุิริกิัจำอ็ยี่�่ง
มคีว�มรัิบผิู้ดัชอ็บ ต่อ็สงัคม ทั�งท�งกัฎหม�ยี่จำริริยี่�บริริณ แลิะ
มุง่มั�นทำ�คว�มดีัต่อ็บุคคลิ กัลิุ่มชุมชน สงัคมแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม 

2. ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำโดัยี่มีริะบบกั�ริดัำ�เนินง�นที�มีม�ตริฐ�นแลิะ 
มีกั�ริควบคุมที�ดีั โดัยี่ใช้คว�มร่ิ้คว�มส�ม�ริถอ็ยี่่�งเต็มที�  
ด้ัวยี่กั�ริปิฏิบัติอ็ยี่่�งริะมัดัริะวัง ด้ัวยี่ข้อ็ม่ลิที�เพีียี่งพีอ็แลิะมี
หลัิกัฐ�นส�ม�ริถอ้็�งอิ็งได้ัริวมทั�งถือ็ปิฏิบัติต�มข้อ็กัฎหม�ยี่
แลิะขอ้็กัำ�หนดัที�เกีั�ยี่วขอ้็งอ็ยี่�่งเคริง่คริดัั

3. ปิฏิบัติต่อ็ลิ่กัค้� ค่่ค้� อ็ยี่่�งเปิ็นธิริริม ไม่เริียี่กัริ้อ็งหริือ็ริับ 
ผู้ลิปิริะโยี่ชนใ์ดัๆ ที�ไมช่อ็บธิริริมจำ�กัค่่ค้� แลิะห�กัปิฏิบติัต�ม
เงื�อ็นไขขอ้็ใดัไมไ่ด้ั ใหร้ิบีแจ้ำงค่ค้่�ใหท้ริ�บล่ิวงหน�้เพีื�อ็ริว่มกััน
ห�แนวท�งแก้ัไข

4. ไม่เปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิขอ็งลิ่กัค้�ที�ตนได้ัล่ิวงร่ิ้ม�เนื�อ็งจำ�กักั�ริ
ดัำ�เนินธุิริกิัจำ อั็นเป็ินข้อ็ม่ลิที�ต�มปิกัติวิสัยี่จำะพี่งสงวนไว้ไม ่
เปิดิัเผู้ยี่ เว้นแต่เปิน็กั�ริเปิดิัเผู้ยี่ต�มหน�้ที� ต�มกัฎหม�ยี่

5. เปิดิัให้ลิก่ัค้�ส�ม�ริถร้ิอ็งเรีิยี่นได้ัเกีั�ยี่วกัับคว�มไม่สมบ่ริณ์ขอ็ง
สนิค้�แลิะบริกิั�ริ

6. เปิิดัเผู้ยี่ข่�วส�ริข้อ็ม่ลิขอ็งสินค้�แลิะบริิกั�ริอ็ยี่่�งถ่กัต้อ็ง
คริบถ้วน

7. ปิฏิบติัต�มขอ้็ตกัลิงแลิะเงื�อ็นไขต่�งๆ กัับลิก่ัค้�อ็ยี่�่งเปิน็ธิริริม 
ห�กัปิฏิบติัต�มข้อ็ตกัลิงหรืิอ็เงื�อ็นไขไมไ่ด้ัต้อ็งริบีแจ้ำงให้ลิก่ัค้�
ริบัทริ�บ เพีื�อ็ห�ท�งอ็อ็กัริว่มกััน

8. เค�ริพีสิทธิิในทรัิพีย์ี่สินท�งปัิญญ�ขอ็งผู้่้อื็�น โดัยี่บริิษััทฯ  
มีนโยี่บ�ยี่ให้บุคคลิ�กัริปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่หรืิอ็ข้อ็กัำ�หนดั
เกีั�ยี่วกัับสทิธิใินทริพัียี่ส์นิท�งปิญัญ� อ็�ทิเชน่ กั�ริใชโ้ปิริแกัริม
คอ็มพีวิเตอ็ริที์�มลิีิขสทิธิิ�ถก่ัต้อ็งต�มกัฎหม�ยี่

9. ส่งเสริิมแลิะปิลิ่กัจิำตสำ�น่กัให้แก่ับุคลิ�กัริขอ็งบริิษััทฯ ใน 
ทกุัริะดัับชั�นใหเ้กิัดัคว�มริบัผู้ดิัชอ็บต่อ็สงัคม

ก�ริต่ั้อตั้��นก�ริทจุริติั้คัอริร์ิปัชื่ั�น

บริิษััทฯ มีกั�ริบริิห�ริกิัจำกั�ริบนพืี�นฐ�นคว�มโปิริ่งใส มีจำริิยี่ธิริริม 
ย่ี่ดัมั�นในหลัิกักั�ริกัำ�กัับดั่แลิกิัจำกั�ริ แลิะปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่ 
ที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริปิ�อ็งกัันแลิะต่อ็ต้�นกั�ริทุจำริิตคอ็ริ์ริัปิชั�น โดัยี่มี
ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัปิริ�กัฏในนโยี่บ�ยี่แลิะนโยี่บ�ยี่เกีั�ยี่วกัับกั�ริต่อ็ต้�น
ทจุำริติหริอื็คอ็ริร์ิปัิชั�นขอ็งบริษัิัทฯ

ก�ริเคั�ริพสำทิธิุมนุษัย่ชื่น

บริษัิัทฯ มนีโยี่บ�ยี่สนบัสนนุแลิะเค�ริพีกั�ริปิกัปิ�อ็งสทิธิมินษุัยี่ชน 
โดัยี่กั�ริปิฏิบติัต่อ็ผู้่ที้�มสีว่นเกีั�ยี่วขอ้็งไมว่่�จำะเปิน็ พีนกััง�น ชุมชน 
แลิะสังคมริอ็บข้�งด้ัวยี่คว�มเค�ริพีในคุณค่�ขอ็งคว�มเป็ินมนุษัย์ี่ 
คำ�นง่ถ่งคว�มเสมอ็ภ�คแลิะเสริภี�พีที�เท่�เทียี่มกััน ไมล่ิะเมดิัสทิธิิ
ขั�นพีื�นฐ�น แลิะไม่เลืิอ็กัปิฏิบัติไม่ว่�จำะเปิ็นในเริื�อ็งขอ็งเชื�อ็ช�ติ 
สญัช�ติ ศ�สน� ภ�ษั� สผีู้วิ เพีศ อ็�ยุี่ กั�ริศก่ัษั� สภ�วะท�งร่ิ�งกั�ยี่ 
หริือ็สถ�นะท�งสังคม ริวมถ่งจัำดัให้มีกั�ริดั่แลิไม่ให้ธุิริกิัจำขอ็ง 
บริิษััทฯ เข้�ไปิมีส่วนเกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริลิะเมิดัสิทธิิมนุษัยี่ชน เช่น  
กั�ริใช้แริงง�นเด็ักั แลิะกั�ริคุกัค�มท�งเพีศ เป็ินต้น นอ็กัจำ�กันี�
บริษัิัทฯ ได้ั สง่เสริมิให้มกีั�ริเฝ��ริะวังกั�ริปิฏิบติัต�มข้อ็กัำ�หนดัด้ั�น
สทิธิมินษุัยี่ชน โดัยี่จัำดัใหม้กีั�ริมีสว่นริว่มในกั�ริแสดังคว�มคิดัเหน็
แลิะช่อ็งท�งในกั�ริริ้อ็งเรีิยี่นสำ�หรัิบผู้่้ที�ได้ัริับคว�มเสียี่ห�ยี่จำ�กั 
กั�ริถ่กัลิะเมิดัสิทธิิอั็นเกิัดัจำ�กักั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำขอ็งบริิษััทฯ แลิะ
ดัำ�เนนิกั�ริเยี่ยีี่วยี่�ต�มสมควริ

ทั�งเพืี�อ็ให้กั�ริเค�ริพีสิทธิิมนุษัยี่ชนเปิ็นไปิอ็ยี่่�งมีปิริะสิทธิิภ�พี 
บริิษััทฯ ได้ัดัำ�เนินกั�ริสริ้�งอ็งค์คว�มร่ิ้ด้ั�นสิทธิิมนุษัยี่ชนแลิะ
ปิลิก่ัจิำตส�นก่ัใหบุ้คลิ�กัริขอ็งบริษัิัทฯ ปิฏิบติัต�มหลัิกัสทิธิมินษุัยี่ชน

ก�ริปฏิิบติัั้ต่ั้อแริงง�นอย่�่งเป็นธุริริม

บริษัิัทฯ ตริะหนกััอ็ย่ี่เ่สมอ็ถ่งคว�มสำ�คัญขอ็งกั�ริพีฒัน�ทริพัียี่�กัริ
มนุษัยี่์แลิะปิฏิบัติต่อ็แริงง�นอ็ยี่่�งเปิ็นธิริริม อั็นเปิ็นปิัจำจัำยี่ 
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แห่งคว�มสำ�เร็ิจำที�จำะช่วยี่เพีิ�มม่ลิค่�ขอ็งกิัจำกั�ริแลิะเสริิมสร้ิ�ง 
คว�มส�ม�ริถในกั�ริแข่งขันแลิะเจำริิญเติบโตอ็ยี่่�งยัี่�งยี่ืนขอ็ง 
บริษัิัทฯ ในอ็น�คต ทั�งนี�บริิษััทฯ ได้ักัำ�หนดันโยี่บ�ยี่แลิะแนวปิฏิบติั 
ดัังนี�

1. เค�ริพีสิทธิิขอ็งพีนักัง�นต�มหลัิกัสิทธิิมนุษัยี่ชน แลิะปิฏิบัติ
ต�มกัฎหม�ยี่แริงง�น

2. จัำดัให้มีกัริะบวนกั�ริจ้ำ�งง�น แลิะเงื�อ็นไขกั�ริจ้ำ�งง�นเปิ็น
ธิริริม ริวมถ่งกั�ริกัำ�หนดัค่�ตอ็บแทน แลิะกั�ริพีิจำ�ริณ� 
ผู้ลิง�นคว�มดีัคว�มชอ็บภ�ยี่ใต้กัริะบวนกั�ริปิริะเมินผู้ลิ 
กั�ริทำ�ง�นที�เปิน็ธิริริม

3. สง่เสริมิกั�ริพีฒัน�บุคลิ�กัริ โดัยี่จัำดัใหม้กีั�ริจัำดัอ็บริม สมัมน� 
ฝึกัอ็บริม ริวมถ่งส่งบุคลิ�กัริเข้�ริ่วมสัมมน�แลิะฝึกัอ็บริม
วิช�กั�ริด้ั�นต่�งๆ ที�เกีั�ยี่วข้อ็งเพีื� อ็พีัฒน�คว�มร่ิ้ คว�ม
ส�ม�ริถ ศักัยี่ภ�พีขอ็งบุคลิ�กัริ ริวมถ่งปิลิ่กัฝังทัศนคติที�ดีั  
มคีณุธิริริม จำริยิี่ธิริริม แลิะกั�ริทำ�ง�นเปิน็ทีมแก่ับุคลิ�กัริ

4. จัำดัให้มีสวัสดิักั�ริด้ั�นต่�งๆ สำ�หริับพีนักัง�นต�มที�กัฎหม�ยี่
กัำ�หนดั เช่น ปิริะกัันสังคม เปิ็นต้น แลิะนอ็กัเหนือ็จำ�กัที�
กัฎหม�ยี่กัำ�หนดั เช่น ปิริะกัันสุขภ�พี แลิะปิริะกัันอุ็บัติเหต ุ
เปิน็ต้น ริวมถ่งกั�ริใหเ้งินชว่ยี่เหลืิอ็ปิริะเภทต่�งๆ แก่ัพีนกััง�น

5. จัำดัให้มีบริิกั�ริตริวจำสุขภ�พีปิริะจำำ�ปิีแก่ับุคลิ�กัริทุกัริะดัับชั�น
ขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่พีิจำ�ริณ�จำ�กัปิัจำจัำยี่คว�มเสี�ยี่งต�มริะดัับ 
อ็�ยุี่ เพีศ แลิะสภ�พีแวดัล้ิอ็มในกั�ริทำ�ง�นขอ็งแต่ลิะบุคคลิ

6. ดัำ�เนินกั�ริให้พีนักัง�นปิฏิบัติง�นได้ัอ็ยี่่�งปิลิอ็ดัภัยี่ แลิะมี 
สุขอ็น�มัยี่ในสถ�นที�ทำ�ง�นที�ดีั โดัยี่จัำดัให้มีม�ตริกั�ริปิ�อ็งกััน
กั�ริเกิัดัอุ็บัติเหตุ แลิะเสริิมสร้ิ�งให้พีนักัง�นมีจิำตสำ�น่กัด้ั�น 
คว�มปิลิอ็ดัภัยี่ ริวมถ่งจัำดักั�ริฝึกัอ็บริม แลิะส่งเสริิมให้
พีนักัง�นมีสุขอ็น�มัยี่ที� ดีั แลิะดั่แลิสถ�นที�ทำ�ง�นให้ถ่กั
สขุลัิกัษัณะ มีคว�มปิลิอ็ดัภัยี่อ็ย่ี่เ่สมอ็

7. เปิิดัโอ็กั�สให้พีนักัง�นส�ม�ริถแสดังคว�มคิดัเห็น หรืิอ็ร้ิอ็ง
เรีิยี่นเกีั�ยี่วกัับปิฏิบัติอ็ยี่่�งไม่เป็ินธิริริมหรืิอ็กั�ริกัริะทำ�ที�ไม่
ถ่กัต้อ็งในบริิษััทฯ ริวมถ่งให้กั�ริคุ้มคริอ็งพีนักัง�นที�ริ�ยี่ง�น
เริื�อ็งดัังกัล่ิ�ว

นโย่บ�ย่คัณุิภ�พ

บริิษััทฯ มุง่มั�นที�จำะพัีฒน�สินค้�แลิะบริกิั�ริขอ็งบริษัิัทฯ แลิะบริษัิัท
ในเคริือ็อ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็งเพีื�อ็คว�มพี่งพีอ็ใจำแลิะปิริะโยี่ชน์ส่งสุดั
ขอ็งลิ่กัค้�แลิะย่ี่ดัมั�นในกั�ริปิฏิบัติต่อ็ลิ่กัค้�ด้ัวยี่คว�มรัิบผู้ิดัชอ็บ  
คว�มซื�อ็สตัยี่ ์แลิะเอ็�ใจำใสล่ิก่ัค้� โดัยี่ดัำ�เนนิกั�ริดัังนี� 

1. บริิษััทฯ คำ�น่งถ่งคุณภ�พีแลิะปิริะสิทธิิภ�พีในด้ั�นสินค้�
แลิะกั�ริให้บริิกั�ริขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่กั�ริบริิห�ริคุณภ�พีทั�วทั�ง
อ็งค์กัริด้ัวยี่เคริื�อ็งมือ็กั�ริบริิห�ริคุณภ�พี กั�ริจัำดักั�ริคว�มร่ิ้ 
แลิะกั�ริเพีิ�มผู้ลิผู้ลิิต เพีื�อ็ให้ลิ่กัค้�ได้ัริับสินค้�แลิะบริิกั�ริที�มี
คณุภ�พีแลิะปิริะสิทธิภิ�พีม�กัที�สดุั

2. ปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่ด้ั�นคุณภ�พี ริวมถ่งม�ตริฐ�น ริะเบียี่บ
ขอ้็บงัคับแลิะขอ้็กัำ�หนดัอื็�นๆ ที�เกีั�ยี่วขอ้็ง

3. สง่เสริมิแลิะสร้ิ�งจิำตสำ�นก่ัแก่ัผู้่ป้ิฏิบติัง�นให้ตริะหนักัถ่งคว�ม
สำ�คัญขอ็งกั�ริรัิกัษั�แลิะยี่กัริะดัับคุณภ�พี โดัยี่กั�ริสื�อ็ส�ริแนว
ปิฏิบติัใหเ้ปิน็ที�เข้�ใจำทั�วทั�งอ็งค์กัริ

4. จัำดัสริริทรัิพียี่�กัริแลิะส�ริสนเทศที�จำำ�เป็ิน ริวมทั�งกั�ริสนับสนุน
ให้ผู้่้ปิฏิบัติง�นมีส่วนริ่วม กั�ริให้คำ�ปิริ่กัษั� กั�ริจัำดัเตริียี่ม  
แลิะพัีฒน�บุคลิ�กัริให้มีคว�มพีริ้อ็ม สอ็ดัคล้ิอ็งต�ม
วัตถปุิริะสงค์แลิะเปิ��หม�ยี่ด้ั�นคณุภ�พี

5. สื�อ็ส�ริกั�ริดัำ�เนินง�น แลิะปิริะสิทธิิผู้ลิด้ั�นคุณภ�พี ให้กัับ 
ผู้่ม้สีว่นได้ัสว่นเสียี่ ริวมถ่งกั�ริรัิบฟัิงข้อ็เสนอ็แนะเพืี�อ็นำ�ไปิใช้
ในกั�ริทบทวนปิรัิบปิรุิงกั�ริดัำ�เนินง�น แลิะพัีฒน�ปิรัิบปิรุิง
แก้ัไข นำ�ไปิปิฏิบัติ ต�มนโยี่บ�ยี่แลิะริะเบียี่บวิธิีปิฏิบัติให้
ทันสมัยี่อ็ยี่่�งต่อ็เนื� อ็ง ส�ม�ริถริอ็งรัิบกั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิง
ขอ็งกัฎหม�ยี่ สถ�นกั�ริณ์สิ�งแวดัล้ิอ็ม แลิะสภ�พีสังคมที�
เปิลีิ�ยี่นแปิลิง

6. บริิษััทฯ ย่ี่ดัมั�นในกั�ริตลิ�ดัที�เป็ินธิริริม โดัยี่มีนโยี่บ�ยี่ใน 
กั�ริดัำ�เนนิกั�ริใหล้ิก่ัค้�ได้ัริบัขอ้็มล่ิเกีั�ยี่วกัับบริกิั�ริขอ็งบริษัิัทฯ 
ที�ถก่ัต้อ็ง ไมบ่ดิัเบอื็น คลิมุเคริอื็ หริอื็โฆษัณ�เกิันจำริงิ เพีื�อ็ให้
ลิก่ัค้�มขีอ้็มล่ิที�ถก่ัต้อ็งแลิะเพียีี่งพีอ็ในกั�ริตัดัสนิใจำ

7. บริิษััทฯ คำ�น่งถ่งคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ขอ็งลิ่กัค้� แลิะมุ่งมั�นที�จำะ
ให้ลิ่กัค้�ได้ัริับสินค้�แลิะบริิกั�ริที�มีคุณภ�พี ต�มที�กัฎหม�ยี่
กัำ�หนดั ริวมถ่งมีกั�ริพัีฒน�แลิะปิรัิบปิรุิงบริิกั�ริอ็ย่ี่่เสมอ็ 
เพืี�อ็ให้ลิ่กัค้�มีคว�มมั�นใจำในคุณภ�พี ม�ตริฐ�น แลิะบริิกั�ริ
ขอ็งบริษัิัทฯ

8. บริษัิัทฯ จัำดัให้มรีิะบบลิก่ัค้�สมัพัีนธ์ิเพีื�อ็ใช้ในกั�ริสื�อ็ส�ริติดัต่อ็
กัับลิ่กัค้� ริวมถ่งกั�ริริับเริื�อ็งริ้อ็งเริียี่นเกีั�ยี่วกัับคุณภ�พีแลิะ
บริกิั�ริอ็ย่ี่�งมปีิริะสิทธิภิ�พีผู้�่นท�งโทริศัพีท์ เพีื�อ็ใหส้�ม�ริถ
ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริขอ็งลิก่ัค้�ได้ัอ็ยี่�่งริวดัเริว็

นโย่บ�ย่คัว็�มปลัอด์ภัย่	แลัะอ�ชื่วี็อน�มยั่

บริิษััทฯ ตริะหนักัถ่งคว�มสำ�คัญในด้ั�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่แลิะ 
อ็�ชีวอ็น�มัยี่ โดัยี่มุ่งเน้นให้มีกั�ริปิฏิบัติง�นอ็ย่ี่�งปิลิอ็ดัภัยี่ในทุกั 
ขั�นตอ็นขอ็งกัริะบวนกั�ริทำ�ง�น เพืี�อ็ปิ�อ็งกัันที�จำะไม่ให้เกิัดัผู้ลิ 
กัริะทบทั�งต่อ็พีนกััง�น ผู้่้ที�ม�ปิฏิบติัง�นในพีื�นที� ทรัิพีย์ี่สนิ ชุมชน 
แลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม จ่ำงมุง่มั�นที�จำะดัำ�เนนิกั�ริดัังนี�

1. ปิฏิบติัต�มกัฎหม�ยี่ แลิะม�ตริฐ�น ริวมถ่งขอ้็บงัคับที�ปิริะกั�ศ
ใชด้้ั�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่แลิะอ็�ชวีอ็น�มยัี่อ็ยี่�่งเคริง่คริดัั

2. พีัฒน�ริะบบกั�ริจัำดักั�ริคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ อ็�ชีวอ็น�มัยี่ แลิะ
สภ�พีแวดัล้ิอ็มในกั�ริทำ�ง�น อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็งแลิะยี่ั�งยี่นื

3. บริหิ�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่งด้ั�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่แลิะอ็�ชีวอ็น�มัยี่
อ็ยี่�่งเปิน็ริะบบ ในกั�ริกัำ�หนดัม�ตริกั�ริควบคมุแลิะลิดัคว�ม
เสี�ยี่งที�เกิัดัจำ�กักั�ริปิฏิบติัง�น กั�ริกัำ�หนดัแนวท�งกั�ริบริหิ�ริ
จัำดักั�ริเหตุฉกุัเฉินภ�วะวิกัฤต เพืี�อ็ปิ�อ็งกัันอุ็บติักั�ริณที์�อ็�จำก่ัอ็
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ให้เกิัดัคว�มส่ญเสียี่ หริือ็อ็�จำส่งผู้ลิให้เกิัดักั�ริบ�ดัเจ็ำบแลิะ
คว�มเจ็ำบปิว่ยี่ขอ็งผู้่ป้ิฏิบติัง�น แลิะผู้่ม้สีว่นได้ัสว่นเสยีี่

4. ส่งเสริิมแลิะสริ้�งจิำตสำ�น่กัแก่ัผู้่้ปิฏิบัติง�นให้ตริะหนักัถ่ง 
คว�มสำ�คัญขอ็งคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ แลิะอ็�ชีวอ็น�มัยี่ โดัยี่กั�ริ
สื�อ็ส�ริแนวปิฏิบติัใหเ้ปิน็ที�เข�้ใจำทั�วทั�งอ็งค์กัริ

5. สื�อ็ส�ริกั�ริดัำ�เนินง�น แลิะปิริะสิทธิิผู้ลิด้ั�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ 
แลิะอ็�ชีวอ็น�มัยี่ ให้กัับผู้่้ปิฏิบัติง�นแลิะผู้่้มีส่วนได้ัส่วนเสียี่  
ริวมถ่งรัิบฟิังข้อ็เสนอ็แนะ เพีื� อ็นำ�ไปิใช้ในกั�ริทบทวน 
ปิริบัปิรุิงกั�ริดัำ�เนนิง�นใหเ้กิัดัปิริะสทิธิภิ�พีสง่สุดั

6. ให้คว�มสำ�คัญกัับคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ อ็�ชีวอ็น�มัยี่แลิะสภ�พี
แวดัล้ิอ็มในกั�ริทำ�ง�นขอ็งผู้่้ปิฏิบัติง�น แลิะส่งเสริิมให ้
ผู้่ป้ิฏิบติัง�นมสีขุภ�พีแขง็แริงทั�งริ�่งกั�ยี่แลิะจิำตใจำ

7. จัำดัสริริทรัิพียี่�กัริ แลิะส�ริสนเทศที�จำำ�เป็ิน ริวมทั�งกั�ริสนับสนุน
ใหผู้้่ป้ิฏิบติัง�นมีสว่นริว่ม กั�ริให้คำ�ปิริก่ัษั� กั�ริจัำดัเตริยีี่มแลิะ
พีฒัน�บุคลิ�กัริใหม้คีว�มพีริอ้็ม สอ็ดัคล้ิอ็งต�มวัตถปุิริะสงค์ 
แลิะเปิ��หม�ยี่ด้ั�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ แลิะอ็�ชวีอ็น�มยัี่

ก�ริด์แ่ลัริกัษั�สำิ�งแว็ด์ลั�อม

บริิษััทตริะหนักัถ่งคว�มริับผู้ิดัชอ็บต่อ็ชุมชนแลิะสังคม จ่ำงม ี
นโยี่บ�ยี่ในกั�ริใหค้ว�มชว่ยี่เหลืิอ็แลิะพีฒัน�สงัคม ดัังนี�

1. บริิษััทมีนโยี่บ�ยี่สนบัสนุน แลิะใหค้ว�มชว่ยี่เหลืิอ็ที�เหม�ะสม
กัับสังคม แลิะชุมชน โดัยี่เฉพี�ะชุมชนที� อ็ย่ี่ร่ิอ็บคลัิงก๊ั�ซ แลิะ
โริงบริริจุำก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งบริษัิัท

2. บริิษััทเปิดิัโอ็กั�สใหชุ้มชนแลิะผู้่ม้สีว่นเกีั�ยี่วขอ้็ง มสีว่นริว่มใน
กั�ริใหข้อ้็คิดัเหน็สำ�หริบัโคริงกั�ริต่�งๆ ที�อ็�จำสง่ผู้ลิกัริะทบต่อ็
ชุมชน ริวมทั�ง กั�ริเสนอ็คว�มคิดัเหน็ หรืิอ็ขอ้็ริอ้็งเริยีี่นต่�งๆ 
ที�เปิน็ผู้ลิม�จำ�กักั�ริดัำ�เนนิง�นขอ็งบริษัิัท

3. บริิษััทให้คว�มริ่วมมือ็ในกั�ริดัำ�เนินง�นต�มม�ตริฐ�น หริือ็
ขอ้็ตกัลิงริะดัับส�กัลิในเริื�อ็งต่�งๆ ที�จัำดัทำ�ข่�น เพีื�อ็ชว่ยี่ปิ�อ็งกััน 
หริอื็ลิดัผู้ลิกัริะทบด้ั�นสิ�งแวดัล้ิอ็ม

4. บริิษััทมีนโยี่บ�ยี่ที�จำะให้กั�ริสนับสนุนท�งด้ั�นกั�ริศ่กัษั�แก่ั
เยี่�วชนโดัยี่กั�ริสนับสนุนเงินทุนกั�ริศก่ัษั� สนับสนุนอุ็ปิกัริณ์
เสริมิทักัษัะเพีื�อ็กั�ริเรีิยี่นร่ิต่้�งๆ แก่ัโริงเริยีี่น เป็ินต้น 

5. บริิษััทให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริตอ็บสนอ็งต่อ็เหตุกั�ริณ์ที�ม ี
ผู้ลิกัริะทบต่อ็ชุมชน สงัคมแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็มอั็น เนื�อ็งม�จำ�กักั�ริ
ดัำ�เนนิง�นขอ็งบริษัิัทด้ัวยี่คว�มริวดัเริว็แลิะมปีิริะสทิธิภิ�พี

6. บริิษััทส่งเสริิมให้พีนักัง�นขอ็งบริิษััทมีจิำตส�น่กัแลิะคว�ม 
ริบัผู้ดิัชอ็บต่อ็สิ�งแวดัล้ิอ็มแลิะสงัคม

7. บริิษััทมุ่งสนับสนุนให้พีนักัง�นแลิะค่่ค้� ได้ัมีส่วนริ่วมใน 
กั�ริดั่แลิริักัษั�ทริัพียี่�กัริธิริริมช�ติ ช่วยี่พีัฒน�ฟิื� นฟิ่แลิะ
ดัแ่ลิทริพัียี่�กัริธิริริมช�ติใหค้งคว�มสมบ่ริณ์ ริวมถ่งกั�ริสริ�้ง
คว�มตริะหนักัในกั�ริอ็นุริักัษ์ัทริัพียี่�กัริอ็ยี่่�งยี่ั�งยี่ืน จ่ำงได้ัจัำดั
ให้มีโคริงกั�ริอ็นุริักัษ์ัสิ�งแวดัล้ิอ็มอ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง เพีื�อ็มุ่งหวัง

ให้ทุกัภ�คส่วนได้ัมีส่วนริ่วมในกั�ริอ็นุริักัษ์ัธิริริมช�ติ อี็กัทั�ง
ยี่ังเปิ็นกั�ริปิลิ่กัจิำตสำ�น่กัในกั�ริทำ�ปิริะโยี่ชน์เพีื�อ็สังคมอ็ยี่่�ง
แท้จำริงิ 

ก�ริริว่็มพฒัน�ชุื่มชื่นหริอ่สำงัคัม

บริิษััทฯ ตริะหนักัถ่งคว�มริับผู้ิดัชอ็บต่อ็ชุมชนแลิะสังคม จ่ำงม ี
นโยี่บ�ยี่ในกั�ริใหค้ว�มชว่ยี่เหลืิอ็แลิะพีฒัน�สงัคม ดัังนี�

1. บริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่สนับสนุน แลิะให้คว�มช่วยี่เหลืิอ็ที� 
เหม�ะสมกัับสังคม แลิะชุมชน โดัยี่เฉพี�ะชุมชนที�อ็ย่ี่ร่ิอ็บคลัิง
ก๊ั�ซ แลิะโริงบริริจุำก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งบริษัิัทฯ

2. บริษัิัทฯ เปิดิัโอ็กั�สให้ชุมชนแลิะผู้่ม้สีว่นเกีั�ยี่วขอ้็ง มสีว่นริว่ม 
ในกั�ริให้ข้อ็คิดัเห็นสำ�หริับโคริงกั�ริต่�งๆ ที�อ็�จำส่ง 
ผู้ลิกัริะทบต่อ็ชุมชน ริวมทั�ง กั�ริเสนอ็คว�มคิดัเห็น หริือ็ 
ขอ้็ริอ้็งเริยีี่นต่�งๆ ที�เป็ินผู้ลิม�จำ�กักั�ริดัำ�เนนิง�นขอ็งบริิษััท

3. บริษัิัทฯ ให้คว�มร่ิวมมือ็ในกั�ริดัำ�เนินง�นต�มม�ตริฐ�น หรืิอ็
ขอ้็ตกัลิงริะดัับส�กัลิในเริื�อ็งต่�งๆ ที�จัำดัทำ�ข่�น เพืี�อ็ชว่ยี่ปิ�อ็งกััน 
หริอื็ลิดัผู้ลิกัริะทบด้ั�นสิ�งแวดัล้ิอ็ม

4. บริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่ที�จำะให้กั�ริสนับสนุนท�งด้ั�นกั�ริศ่กัษั� 
แก่ัเยี่�วชนโดัยี่กั�ริสนับสนุนเงินทุนกั�ริศ่กัษั� สนับสนุน
อุ็ปิกัริณเ์สริมิทักัษัะเพีื�อ็กั�ริเริยีี่นร่ิต่้�งๆ แก่ัโริงเริยีี่น เปิน็ต้น 

5. บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริตอ็บสนอ็งต่อ็เหตุกั�ริณ์ที�ม ี
ผู้ลิกัริะทบต่อ็ชุมชน สงัคมแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็มอั็น เนื�อ็งม�จำ�กักั�ริ
ดัำ�เนนิง�นขอ็งบริษัิัทฯ ด้ัวยี่คว�มริวดัเริว็แลิะมปีิริะสทิธิภิ�พี

6. บริิษััทฯ ส่งเสริิมให้พีนักัง�นขอ็งบริิษััทฯ มีจิำตส�น่กัแลิะ 
คว�มริบัผู้ดิัชอ็บต่อ็สิ�งแวดัล้ิอ็มแลิะสงัคม

7. บริิษััทฯ มุ่งสนับสนุนให้พีนักัง�นแลิะค่่ค้� ได้ัมีส่วนริ่วมใน
กั�ริดั่แลิริักัษั�ทริัพียี่�กัริธิริริมช�ติ ช่วยี่พีัฒน�ฟิื� นฟิ่แลิะ
ดัแ่ลิทริพัียี่�กัริธิริริมช�ติใหค้งคว�มสมบ่ริณ์ ริวมถ่งกั�ริสริ�้ง
คว�มตริะหนักัในกั�ริอ็นุริักัษ์ัทริัพียี่�กัริอ็ย่ี่�งยี่ั�งยี่ืน จ่ำงได้ัจัำดั
ให้มีโคริงกั�ริอ็นุริักัษ์ัสิ�งแวดัล้ิอ็มอ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง เพีื�อ็มุ่งหวัง
ให้ทุกัภ�คส่วนได้ัมีส่วนริ่วมในกั�ริอ็นุริักัษ์ัธิริริมช�ติ อี็กัทั�ง
ยี่ังเปิ็นกั�ริปิลิ่กัจิำตสำ�น่กัในกั�ริทำ�ปิริะโยี่ชน์เพีื�อ็สังคมอ็ยี่่�ง
แท้จำริงิ 

กั�รเปิดัเผู้ยข้้อมููลและคัว�มูโปร่งใสำ 
(Disclosure and Transparency)

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่ที�จำะเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิส�ริสนเทศ
ท�งกั�ริเงินแลิะอื็�นๆ ที�เกีั�ยี่วกัับธุิริกิัจำแลิะผู้ลิปิริะกัอ็บกั�ริขอ็ง 
บริิษััทฯ ที�ตริงต่อ็คว�มเปิ็นจำริิง คริบถ้วน เพีียี่งพีอ็ สมำ�เสมอ็  
ทันเวลิ� แสดังให้เห็นถ่งสถ�นภ�พีท�งกั�ริเงินแลิะกั�ริปิริะกัอ็บ
กั�ริที�แท้จำริงิริวมทั�งอ็น�คตขอ็งธุิริกิัจำขอ็งบริษัิัทฯ

นอ็กัจำ�กันี� บริษัิัทฯ ยี่งัมุง่มั�นที�จำะดัแ่ลิใหม้กีั�ริปิฏิบติัต�มกัฎหม�ยี่ 
ข้อ็บังคับ แลิะริะเบียี่บที�เกีั�ยี่วข้อ็งเกีั�ยี่วกัับกั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิแลิะ
คว�มโปิร่ิงใสอ็ย่ี่�งเคริง่คริัดั จัำดัให้มีกั�ริเผู้ยี่แพีร่ิข้อ็ม่ลิในเว็บไซต์
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ขอ็งบริษัิัท ทั�งภ�ษั�ไทยี่ แลิะภ�ษั�อั็งกัฤษั ผู้�่นชอ่็งท�งเผู้ยี่แพีริ่
ท�งสื�อ็มวลิชน สื�อ็เผู้ยี่แพีริข่อ็งตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์แหง่ปิริะเทศไทยี่ 
เพืี�อ็ใหผู้่้้ถือ็หุน้ แลิะผู้่้ที�เกีั�ยี่วขอ้็งอื็�นๆ ได้ัริบัทริ�บขอ้็มล่ิขอ็งบริษัิัท 
ได้ัอ็ยี่่�งทั�วถ่ง อี็กัทั�งจำะทำ�กั�ริปิริับปิรุิงเปิลีิ�ยี่นแปิลิงให้สอ็ดัคล้ิอ็ง
กัับแนวท�งที�ตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์แห่งปิริะเทศไทยี่แลิะสำ�นักัง�น 
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัิกัทริัพีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่ฯ ปิริะกั�ศ
ใชบ้งัคับ 

บริิษััทฯ จัำดัให้มีบุคลิ�กัริฝ่�ยี่นักัลิงทุนสัมพีันธิ์  (Investor 
Relations) เพืี�อ็ทำ�หน้�ที�ติดัต่อ็สื�อ็ส�ริกัับนักัลิงทุน นักัวิเคริ�ะห์
หริอื็ผู้่ถื้อ็หุน้ ริวมถ่งนกััลิงทุนสถ�บันแลิะผู้่้ถือ็หุน้ริ�ยี่ยี่อ่็ยี่ บริษัิัทฯ 
จำะจัำดัให้มีกั�ริปิริะชุมเพีื�อ็วิเคริ�ะห์ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นเป็ินปิริะจำำ� 
ริวมทั�งจำะเผู้ยี่แพีริ่ข้อ็ม่ลิขอ็งอ็งค์กัริ ทั�งข้อ็ม่ลิท�งกั�ริเงินแลิะ
ขอ้็มล่ิทั�วไปิใหแ้ก่ัผู้่ถื้อ็หุน้นกััวิเคริ�ะหห์ลัิกัทรัิพียี่ ์บริษัิัทจัำดัอั็นดัับ
คว�มน่�เชื�อ็ถือ็ แลิะหน่วยี่ง�นรัิฐที�เกีั�ยี่วขอ้็ง ผู้�่นท�งชอ่็งท�งต่�งๆ 
ได้ัแก่ักั�ริริ�ยี่ง�นต่อ็ตลิ�ดัหลัิกัทริพัียี่แ์หง่ปิริะเทศไทยี่ สำ�นกััง�น
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัิกัทริัพีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่แลิะเว็บไซต์
ขอ็งบริิษััทฯ นอ็กัจำ�กันี� บริิษััทยัี่งฯ ให้คว�มสำ�คัญในกั�ริเปิิดัเผู้ยี่ 
ข้อ็ม่ลิอ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็ ทั�งภ�ษั�ไทยี่แลิะภ�ษั�อั็งกัฤษั เพีื�อ็ให ้
ผู้่ถื้อ็หุน้ หริอื็ผู้่เ้กีั�ยี่วขอ้็งอื็�นๆได้ัริบัทริ�บข้อ็มล่ิขอ็งท�งบริษัิัทฯ ได้ั
อ็ยี่�่งทั�วถ่ง โดัยี่เผู้ยี่แพีริผู่้�่นท�งสื�อ็มวลิชน หริอื็ชอ่็งท�งเว็บไซต์
ขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่ข้อ็ม่ลิจำะมีกั�ริปิริับปิรุิงให้ทันสมัยี่อ็ย่ี่่เสมอ็ ไม่
ว่�จำะ ข่�วคว�มเคลืิ�อ็นไหวต่�งๆ วิสัยี่ทัศน์ พีันธิกิัจำ งบกั�ริเงิน  
ข่�วปิริะช�สัมพัีนธิ์ ริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปีิ โคริงสร้ิ�งบริิษััทฯ แลิะ 
ผู้่บ้ริหิ�ริ โคริงสร้ิ�งกั�ริถือ็หุน้ แลิะริ�ยี่ชื�อ็ผู้่ถื้อ็หุน้ริ�ยี่ใหญ่

นอ็กัจำ�กันี� บริิษััทฯให้คว�มสำ�คัญต่อ็ริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน เพีื�อ็
ให้แสดังถ่งสถ�นะท�งกั�ริเงิน แลิะผู้ลิกั�ริปิริะกัอ็บกั�ริที�แท้จำริิง 
ขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่อ็ย่ี่่บนพีื�นฐ�นขอ็งข้อ็ม่ลิท�งบัญชีที�ถ่กัต้อ็ง  
คริบถ้วน แลิะเพีียี่งพีอ็ต�มม�ตริฐ�นกั�ริบัญชีซ่�งเปิ็นที�ยี่อ็มริับ
โดัยี่ทั�วไปิ บริิษััทฯ ได้ัเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิเกีั�ยี่วกัับกัริริมกั�ริแต่ลิะท่�น 
ตลิอ็ดัจำนบทบ�ท แลิะหน้�ที�ขอ็งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ แลิะ 
คณะกัริริมกั�ริชุดัยี่่อ็ยี่ขอ็งบริิษััทฯ ในริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปีิขอ็ง 
บริิษััทฯ (แบบ 56-2) แลิะแบบแสดังริ�ยี่กั�ริข้อ็ม่ลิปิริะจำำ�ปีิ  
(แบบ 56-1) แลิะเปิดิัเผู้ยี่ค่�ตอ็บแทนกัริริมกั�ริแลิะผู้่บ้ริหิ�ริริะดัับส่ง 
ในริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปิขีอ็งบริษัิัทฯ (แบบ 56-2) แลิะแบบแสดังริ�ยี่กั�ริ
ขอ้็มล่ิปิริะจำำ�ปิ ี(แบบ 56-1)

คัว�มูร่บุผิู้ดัชอบุข้องคัณะกัรรมูกั�ร 
(Board of Director’s Responsibilities)

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ มีคว�มริับผู้ิดัชอ็บต่อ็ผู้่้ถือ็หุ้นเกีั�ยี่วกัับ 
กั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำขอ็งบริิษััทฯ กั�ริกัำ�กัับดั่แลิกิัจำกั�ริให้เป็ินไปิต�ม
เปิ��หม�ยี่แลิะแนวท�งที�จำะก่ัอ็ให้เกิัดัปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัต่อ็ผู้่้ถือ็หุ้น 
โดัยี่คำ�นง่ถ่งผู้ลิปิริะโยี่ชนข์อ็งผู้่ม้สีว่นได้ัเสยีี่ทกุัฝ�่ยี่

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ มีหน้�ที�ปิฏิบัติให้เปิ็นไปิต�มกัฎหม�ยี่ 
วัตถุปิริะสงค์ ข้อ็บังคับขอ็งบริิษััทฯ แลิะมติที�ปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้น 
โดัยี่ปิฏิบัติหน้�ที�ด้ัวยี่คว�มซื�อ็สัตยี่์สุจำริิต แลิะริะมัดัริะวังริักัษั�
ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นแลิะ ผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่ ทั�งในริะยี่ะสั�นแลิะ
ริะยี่ะยี่�ว แลิะเพีื�อ็ให้มั�นใจำว่�กั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งบริิษััท เป็ินไปิ

ในทิศท�งที�ก่ัอ็ให้เกิัดัปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัต่อ็ผู้่้ถือ็หุ้นแลิะผู้่้มีส่วนได้ั
เสยีี่ คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท จำะดัแ่ลิใหม้กีั�ริจัำดัทำ�วิสยัี่ทัศน ์พีนัธิกิัจำ 
เปิ��หม�ยี่ นโยี่บ�ยี่ ทิศท�งกั�ริดัำ�เนนิง�น แผู้นกัลิยุี่ทธิ ์แผู้นง�น 
แลิะงบปิริะม�ณปิริะจำำ�ปีิขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ 
จำะริ่วมแสดังคว�มคิดัเห็น เพืี�อ็ให้เกิัดัคว�มเข้�ใจำในภ�พีริวมขอ็ง
ธุิริกิัจำริว่มกัันก่ัอ็นที�จำะพีจิำ�ริณ�อ็นมุติั แลิะติดัต�มใหม้กีั�ริบริหิ�ริ
ง�นเพีื�อ็ใหเ้ปิน็ไปิต�มเปิ��หม�ยี่ที�ว�งไว้ โดัยี่จำะยี่ด่ัถือ็แนวท�งขอ็ง
ตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่แห่งปิริะเทศไทยี่แลิะสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับหลัิกัทริพัีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริพัีย์ี่

ก�ริคัว็บคัมุภ�ย่ใน

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ จัำดัให้บริิษััทฯ มีริะบบควบคุมภ�ยี่ในที�
คริอ็บคลิุมทุกัด้ั�น ทั�งด้ั�นกั�ริเงิน แลิะกั�ริปิฏิบัติง�น ให้เปิ็นไปิ
ต�มกัฎหม�ยี่ ขอ้็บงัคับ แลิะริะเบยีี่บที�เกีั�ยี่วขอ้็ง แลิะจัำดัใหม้กีัลิไกั
กั�ริตริวจำสอ็บแลิะถ่วงดัลุิที�มปีิริะสทิธิภิ�พีเพียีี่งพีอ็ในกั�ริปิกัปิ�อ็ง
ดั่แลิรัิกัษั�ทรัิพีย์ี่สินขอ็งบริิษััทฯ อ็ย่ี่่เสมอ็ จัำดัให้มีกั�ริกัำ�หนดั
ลิำ�ดัับขั�นขอ็งอ็ำ�น�จำอ็นุมัติแลิะคว�มริับผิู้ดัชอ็บขอ็งผู้่้บริิห�ริแลิะ
พีนักัง�นที�มีกั�ริตริวจำสอ็บแลิะถ่วงดุัลิในตัวกัำ�หนดัริะเบียี่บกั�ริ
ปิฏิบัติง�นอ็ย่ี่�งเป็ินลิ�ยี่ลัิกัษัณ์อั็กัษัริ มีฝ่�ยี่ตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน 
ขอ็งบริิษััทฯ ทำ�หน้�ที�ตริวจำสอ็บกั�ริปิฏิบัติง�นขอ็งทุกัหน่วยี่ง�น
ให้เป็ินไปิต�มริะเบียี่บที�ว�งไว้ ริวมทั�งปิริะเมินปิริะสิทธิิภ�พีแลิะ 
คว�มเพียีี่งพีอ็ขอ็งกั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็งหน่วยี่ง�นต่�งๆ ในบริษัิัทฯ

ก�ริด์แ่ลัเริ่�องก�ริใชื่�ข�อมล่ัภ�ย่ใน

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ ตริะหนักัถ่งคว�มสำ�คัญขอ็งกั�ริกัำ�กัับ
ดั่แลิกิัจำกั�ริที�ดีัแลิะเพีื�อ็คว�มโปิริ่งใสแลิะปิ�อ็งกัันกั�ริแสวงห� 
ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ส่วนตนจำ�กักั�ริใช้ข้อ็ม่ลิภ�ยี่ในขอ็งบริิษััทฯ ที�ยี่ังไม่
ได้ัเปิดิัเผู้ยี่ต่อ็ส�ธิ�ริณชนบริษัิัทฯ ได้ักัำ�หนดันโยี่บ�ยี่กั�ริใชข้อ้็มล่ิ
ขอ็งบริษัิัทฯ ดัังนี�

1. ใหค้ว�มร่ิแ้ก่ักัริริมกั�ริ ผู้่บ้ริหิ�ริ ริวมถ่งผู้่ด้ัำ�ริงตำ�แหนง่ริะดัับ
บริิห�ริในส�ยี่ง�นบัญชีหริือ็กั�ริเงินที�เปิ็นริะดัับผู้่้อ็ำ�นวยี่กั�ริ 
ฝ่�ยี่ข่�นไปิหริือ็เทียี่บเท่� เกีั�ยี่วกัับหน้�ที�ที�ต้อ็งจัำดัทำ�แลิะ
ส่งริ�ยี่ง�นกั�ริถือ็หลัิกัทริัพียี่์ขอ็งตน ค่่สมริส แลิะบุตริที�
ยี่ังไม่บริริลิุนิติภ�วะ ต่อ็สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ 
หลัิกัทริัพียี่์แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์ต�มม�ตริ� 59 แลิะ 
บทกัำ�หนดัโทษัต�มม�ตริ� 275 แห่งพีริะริ�ชบัญญัติ 
หลัิกัทริพัีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริพัีย์ี่ พี.ศ. 2535 

2. กัำ�หนดัให้กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริิห�ริ ริวมถ่งผู้่้ดัำ�ริงตำ�แหน่ง 
ริะดัับบริิห�ริในส�ยี่ง�นบัญชีหริือ็กั�ริเงินที� เปิ็นริะดัับ 
ผู้่้อ็ำ�นวยี่กั�ริฝ่�ยี่ข่�นไปิหริือ็เทียี่บเท่� จัำดัทำ�แลิะนำ�ส่ง
ริ�ยี่ง�นกั�ริถือ็หลัิกัทริัพีย์ี่ขอ็งตนขอ็งค่่สมริส แลิะขอ็งบุตริ
ที�ยี่ังไม่บริริลิุนิติภ�วะ ส่งผู้่�นม�ยี่ังเลิข�นุกั�ริขอ็งบริิษััทฯ 
ก่ัอ็นนำ�ส่งสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัิกัทริัพียี่์แลิะ
ตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่ทกุัคริั�ง โดัยี่ให้จัำดัทำ�แลิะนำ�สง่ ภ�ยี่ใน 30 วัน 
นับแต่วันที�ได้ัริับกั�ริแต่งตั�งให้ดัำ�ริงตำ�แหน่งเปิ็นกัริริมกั�ริ  
ผู้่บ้ริหิ�ริหริอื็ริ�ยี่ง�นกั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงกั�ริถือ็คริอ็งหลัิกัทริพัีย์ี่
ภ�ยี่ใน 3 วันทำ�กั�รินบัแต่วันที�มกีั�ริซื�อ็ ข�ยี่ โอ็น หรืิอ็ริบัโอ็น
หลัิกัทริพัีย์ี่นั�น 
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3. กัำ�หนดัให้กัริริมกั�ริ ผู้่้บริิห�ริ ริวมถ่งผู้่้ดัำ�ริงตำ�แหน่งริะดัับ
บริิห�ริในส�ยี่ง�นบัญชีหริือ็กั�ริเงินที�เปิ็นริะดัับผู้่้อ็ำ�นวยี่กั�ริ 
ฝ่�ยี่ข่�นไปิหริือ็เทียี่บเท่� แลิะผู้่้ปิฏิบัติง�นที�เกีั�ยี่วข้อ็งที�ได้ั
ริับทริ�บข้อ็ม่ลิภ�ยี่ในที�เปิ็นส�ริะสำ�คัญ ซ่�งมีผู้ลิต่อ็กั�ริ
เปิลีิ�ยี่นแปิลิงริ�ค�หลัิกัทริัพียี่์จำะต้อ็งริะงับกั�ริซื� อ็ข�ยี่ 
หลัิกัทริัพียี่์ขอ็งบริิษััทฯ ในช่วงเวลิ�ก่ัอ็นที�จำะเผู้ยี่แพีริ ่
งบกั�ริเงินหรืิอ็เผู้ยี่แพีริเ่กีั�ยี่วกัับฐ�นะกั�ริเงินแลิะสถ�นะขอ็ง 
บริิษััทฯ จำนกัว่�บริิษััทฯ จำะได้ัเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิต่อ็ส�ธิ�ริณชน
แล้ิวโดัยี่บริิษััทฯ จำะแจ้ำงให้กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริิห�ริ ริวมถ่ง 
ผู้่้ดัำ�ริงตำ�แหน่งริะดัับบริิห�ริในส�ยี่ง�นบัญชีหรืิอ็กั�ริเงินที�
เปิน็ริะดัับผู้่้อ็ำ�นวยี่กั�ริฝ�่ยี่ข่�นไปิหริอื็เทียี่บเท่� งดักั�ริซื�อ็ข�ยี่ 
หลัิกัทรัิพีย์ี่ขอ็งบริิษััทฯ อ็ยี่่�งเป็ินลิ�ยี่ลัิกัษัณ์อั็กัษัริเป็ิน
เวลิ�อ็ย่ี่�งน้อ็ยี่ 30 วันล่ิวงหน้�ก่ัอ็นกั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิต่อ็
ส�ธิ�ริณชน แลิะควริริอ็คอ็ยี่อ็ยี่่�งน้อ็ยี่ 24 ชั�วโมงภ�ยี่หลัิง 
กั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิให้แก่ัส�ธิ�ริณชนแล้ิว ริวมทั�งห้�มไม่ให้ 
เปิดิัเผู้ยี่ขอ้็มล่ิที�เป็ินส�ริะสำ�คัญนั�นต่อ็บุคคลิอื็�น

4. กัำ�หนดับทลิงโทษัท�งวินยัี่ห�กัมีกั�ริฝ่�ฝืนนำ�ขอ้็มล่ิภ�ยี่ในไปิ
ใชห้�ปิริะโยี่ชนส์ว่นตนซ่�ง เริิ�มตั�งแต่กั�ริตักัเตือ็นเป็ินหนังสือ็ 
ตัดัค่�จ้ำ�ง พีกััง�นชั�วคริ�วโดัยี่ไมไ่ด้ัริบัค่�จ้ำ�ง หรืิอ็ใหอ้็อ็กัจำ�กั
ง�น ซ่�งกั�ริลิงโทษัจำะพีจิำ�ริณ�จำ�กัเจำตน�ขอ็งกั�ริกัริะทำ�แลิะ
คว�มริ�้ยี่แริงขอ็งคว�มผู้ดิันั�นๆ

บทบ�ทหน��ที�ของคัณิะกริริมก�ริบริษัิัทฯ

บริษัิัทฯ กัำ�หนดัใหก้ัริริมกั�ริขอ็งบริิษััทฯ ปิฏิบติัต�มบทบ�ทหน�้ที�
ที�กัำ�หนดัไว้ในกัฎบตัริคณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ แลิะขอ้็พีง่ปิฏิบติัที�ดีั 
สำ�หริับกัริริมกั�ริบริิษััทฯ จำดัทะเบียี่น ต�มแนวท�งขอ็งตลิ�ดั 
หลัิกัทริัพียี่์ฯ โดัยี่คณะกัริริมกั�ริต้อ็งเข้�ใจำแลิะทริ�บถ่งบทบ�ท
หน้�ที�แลิะคว�มริับผู้ิดัชอ็บขอ็งตนแลิะต้อ็งปิฏิบัติหน้�ที�ให้เปิ็น
ไปิต�มกัฎหม�ยี่วัตถุปิริะสงค์ ข้อ็บังคับขอ็งบริิษััทฯ มติที�ปิริะชุม  
ผู้่้ ถือ็หุ้น กัฎบัตริขอ็งคณะกัริริมกั�ริ ตลิอ็ดัจำนนโยี่บ�ยี่กั�ริ
กัำ�กัับด่ัแลิกิัจำกั�ริขอ็งบริิษััทฯ ด้ัวยี่ซื�อ็สัตยี่์สุจำริิตแลิะคำ�น่งถ่ง 
ผู้ลิปิริะโยี่ชนข์อ็งบริษัิัทฯ แลิะผู้่ถื้อ็หุน้เปิน็สำ�คัญ ทั�งนี� คณะกัริริมกั�ริ 
บริษัิัทฯ เป็ินผู้่ก้ัำ�หนดันโยี่บ�ยี่เปิ��หม�ยี่กั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำ แผู้นธุิริกิัจำ
ตลิอ็ดัจำนงบปิริะม�ณขอ็งบริิษััทฯ แลิะกัำ�กัับดั่แลิให้ฝ่�ยี่จัำดักั�ริ
ดัำ�เนินกั�ริให้เป็ินไปิต�มนโยี่บ�ยี่แผู้นง�น แลิะงบปิริะม�ณที�
กัำ�หนดัไว้อ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิิภ�พีแลิะปิริะสทิธิิผู้ลิเพีื�อ็ปิริะโยี่ชนส์ง่สดุั
ขอ็งบริษัิัทฯ แลิะผู้่้ถือ็หุน้โดัยี่ริวม

ก�ริปริะชุื่มคัณิะกริริมก�ริ

บริิษััทฯ ปิฏิบัติต�มหลัิกัเกัณฑ์์ที�เกีั�ยี่วกัับกั�ริปิริะชุมคณะกัริริม
กั�ริบริิษััทฯ ต�มที�กัำ�หนดัในพีริะริ�ชบัญญัติบริิษััทมห�ชนจำำ�กััดั 
พี.ศ. 2535 (ริวมทั�งที�มีกั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติม) ริวมถ่งข้อ็บังคับขอ็ง 
บริษัิัทฯ โดัยี่บริษัิัทฯ กัำ�หนดัใหม้กีั�ริปิริะชุม แลิะว�ริะกั�ริปิริะชุม
คณะกัริริมกั�ริเปิ็นกั�ริล่ิวงหน้�แลิะแจ้ำงให้กัริริมกั�ริแต่ลิะท่�น
ทริ�บกัำ�หนดักั�ริดัังกัล่ิ�วโดัยี่จัำดัสง่เอ็กัส�ริปิริะกัอ็บกั�ริปิริะชุมให้
แก่ักัริริมกั�ริเปิน็กั�ริล่ิวงหน�้อ็ยี่�่งนอ้็ยี่ 7 วันทำ�กั�ริก่ัอ็นวันปิริะชุม

ทั�งนี�จำำ�นวนคริั�งขอ็งกั�ริปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ นั�นจำะเปิ็น
ไปิต�มคว�มเหม�ะสมกัับภ�ริะหน้�ที�แลิะคว�มริับผู้ิดัชอ็บขอ็ง

คณะกัริริมกั�ริแลิะลัิกัษัณะกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำขอ็งบริิษััทฯ แต่ไม่
นอ้็ยี่กัว่� 3 เดืัอ็นต่อ็คริั�ง

ค่ั�ตั้อบแทน

ค่�ตอ็บแทนกัริริมกั�ริจำะต้อ็งได้ัริับกั�ริพิีจำ�ริณ�อ็นุมัติจำ�กัที�
ปิริะชุมผู้่้ถือ็หุ้น โดัยี่กัำ�หนดัเปิ็นนโยี่บ�ยี่ปิริะกัอ็บด้ัวยี่หลัิกัเกัณฑ์์
ในกั�ริพีจิำ�ริณ� ดัังนี�

• ผู้ลิปิริะกัอ็บกั�ริขอ็งบริษัิัทฯ โดัยี่เทียี่บเคียี่งได้ักัับค่�ตอ็บแทน
กัริริมกั�ริขอ็งบริิษััทฯ จำดัทะเบียี่นในตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์ที�
ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำแลิะมขีน�ดัธุิริกิัจำในลัิกัษัณะที�ใกัล้ิเคียี่งกััน

• ปิริะสบกั�ริณ์ บทบ�ท ภ�ริะหน้�ที�  แลิะขอ็บเขตคว�ม 
ริบัผู้ดิัชอ็บขอ็งกัริริมกั�ริแต่ลิะท่�น

• ปิริะโยี่ชนที์�ค�ดัว่�บริษัิัทฯ จำะได้ัริบัจำ�กักัริริมกั�ริแต่ลิะท่�น

• ค่�ตอ็บแทนที�กัำ�หนดัข่�นนั�นจำะต้อ็งส�ม�ริถจ่ำงใจำกัริริมกั�ริ 
ที�มีคุณสมบัติเหม�ะสมกัับคว�มจำำ�เปิ็นแลิะสถ�นกั�ริณ์ขอ็ง 
บริษัิัทฯ ม�เปิน็กัริริมกั�ริได้ั

ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีของคัณิะกริริมก�ริบริษัิัทฯ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ เปิ็นผู้่้ริับผู้ิดัชอ็บในกั�ริจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�น
ท�งกั�ริเงินขอ็งบริิษััทฯ แลิะส�ริสนเทศท�งกั�ริเงินที�ปิริ�กัฏใน
ริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปีิ กั�ริจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงินเป็ินกั�ริจัำดัทำ�
ต�มม�ตริฐ�นกั�ริบัญชีที�ริับริอ็งโดัยี่ทั�วไปิ โดัยี่เลืิอ็กัใช้นโยี่บ�ยี่
บัญชีที�เหม�ะสมแลิะถือ็ปิฏิบัติสมำ�เสมอ็ แลิะใช้ดัุลิยี่พีินิจำอ็ยี่่�ง
ริะมัดัริะวังในกั�ริจัำดัทำ� ริวมทั�งกัำ�หนดัให้มกีั�ริเปิดิัเผู้ยี่ข้อ็มล่ิสำ�คัญ
อ็ยี่�่งเพียีี่งพีอ็ในหม�ยี่เหตุปิริะกัอ็บงบกั�ริเงิน โดัยี่คณะกัริริมกั�ริ 
บริษัิัทฯ มอ็บหม�ยี่ใหค้ณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บเปิน็ผู้่ด้ัแ่ลิเกีั�ยี่วกัับ 
คุณภ�พีขอ็งริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน แลิะเป็ินผู้่้ให้คว�มเห็นต่อ็ 
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ 

นอ็กัจำ�กันี�บริิษััทฯ ยี่ังคงกัำ�หนดันโยี่บ�ยี่เพืี�อ็สนับสนุนแนวคิดัที�
ตริะหนักัเกีั�ยี่วกัับกัับกั�ริกัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริที�ดีัในด้ั�นอื็�น ดัังนี� 

นโย่บ�ย่เกี�ย่ว็กับก�ริต่ั้อตั้��นก�ริทจุริติั้หริอ่คัอริร์ิปัชื่ั�น

บริิษััทฯ จำะดัำ�เนินธุิริกิัจำโดัยี่ให้คว�มสำ�คัญในกั�ริต่อ็ต้�น 
กั�ริทุจำริติหรืิอ็คอ็ร์ิริปัิชั�น แลิะยี่ด่ัมั�นคณุธิริริม จำริยิี่ธิริริม บริหิ�ริง�น 
ด้ัวยี่คว�มโปิร่ิงใส แลิะรัิบผิู้ดัชอ็บต่อ็ผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่ทุกัฝ่�ยี่ ทั�งนี�  
บริษัิัทฯ ได้ักัำ�หนดัแนวท�งในกั�ริปิริะพีฤติปิฏิบติัที�เหม�ะสมขอ็ง
คณะกัริริมกั�ริ ฝ่�ยี่บริิห�ริ แลิะพีนักัง�นในจำริิยี่ธิริริมท�งธุิริกิัจำ 
แลิะจำริริยี่�บริริณพีนักัง�น ซ่�งเปิ็นส่วนหน่�งขอ็ง “บริริษััทภิบ�ลิ” 
ขอ็งบริษัิัทฯ 

กั�ริทุจำริิตหริือ็คอ็ริ์ริัปิชั�น หม�ยี่ถ่ง “กั�ริปิฏิบัติหริือ็ลิะเว้นกั�ริ
ปิฏิบัติในตำ�แหน่งหน้�ที�หรืิอ็ใช้อ็ำ�น�จำในตำ�แหน่งหน้�ที�โดัยี่ 
มิชอ็บ กั�ริฝ่�ฝืนกัฎหม�ยี่ จำริิยี่ธิริริม ริะเบียี่บหรืิอ็นโยี่บ�ยี่ขอ็ง 
บริษัิัทฯ เพืี�อ็แสวงห�ปิริะโยี่ชน์อั็นมคิวริได้ั ทั�งนี�ในร่ิปิแบบต่�งๆ เชน่  
กั�ริเรีิยี่กั ริับ เสนอ็ หรืิอ็ให้ทริัพียี่์สิน ริวมถ่งปิริะโยี่ชน์อื็�นใดักัับ 
เจ้ำ�หน�้ที�ขอ็งริฐัหริอื็บุคคลิอื็�นใดัที�ทำ�ธุิริกิัจำกัับบริษัิัทฯ เปิน็ต้น”
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บริิษััทฯ ได้ักัำ�หนดันโยี่บ�ยี่เกีั�ยี่วกัับกั�ริต่อ็ต้�นทุจำริิตหริือ็
คอ็ริร์ิปัิชั�น เพีื�อ็เปิน็แนวท�งในกั�รินำ�ไปิปิฏิบติั ดัังนี�

• กัริริมกั�ริ ผู้่้บริิห�ริ แลิะพีนักัง�นจำะไม่กัริะทำ�หรืิอ็สนับสนุน
กั�ริทุจำริิตหริือ็คอ็ร์ิริัปิชั�นไม่ว่� กัริณีใดัๆ แลิะจำะปิฏิบัติต�ม
ม�ตริกั�ริต่อ็ต้�นกั�ริทุจำริติหริอื็คอ็ริร์ิปัิชั�นอ็ยี่�่งเคริง่คริดัั

• คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ ผู้่บ้ริหิ�ริ แลิะพีนกััง�นทกุัคน ต้อ็งปิฏิบติั
ต�มนโยี่บ�ยี่กั�ริต่อ็ต้�นคอ็ริร์ิปัิชั�นทกุัร่ิปิแบบทั�งท�งตริงแลิะ
ท�งอ้็อ็ม โดัยี่ไม่เข้�ไปิเกีั�ยี่วข้อ็งกัับเริื�อ็งคอ็ริ์ริัปิชั�นไม่ว่�จำะ
เปิ็น กั�รินำ�เสนอ็ กั�ริให้คำ�มั�นสัญญ� กั�ริขอ็ กั�ริเรีิยี่กัร้ิอ็ง  
กั�ริให้หริือ็ริับสินบน กั�ริกัริะทำ� หริือ็พีฤติกัริริมที�ส่อ็ไปิใน 
ท�งคอ็ร์ิริปัิชั�นในทกุัท้อ็งถิ�นที�บริษัิัทฯดัำ�เนนิกิัจำกั�ริอ็ย่ี่่

• บริิษััทฯ จำะสื�อ็ส�ริ ปิริะช�สัมพีันธิ์ ทั�งภ�ยี่ในแลิะภ�ยี่นอ็กั
อ็งค์กัริ เพืี�อ็เสริิมสริ้�งให้เกิัดัคว�มร้่ิ คว�มเข้�ใจำ แลิะคว�ม
ริว่มมอื็ที�จำะยี่บัยี่ั�งผู้่ที้�ต้อ็งกั�ริกัริะทำ�คอ็ริร์ิปัิชั�นต่อ็บริษัิัทฯ

• บริิษััทฯ จำะจัำดัทำ�กัริะบวนกั�ริปิฏิบัติอ็ยี่่�งชัดัเจำน มีกั�ริ
ปิริะเมินคว�มเสี�ยี่งด้ั�นกั�ริทุจำริิตคอ็ริ์ริัปิชั�น ริวมทั�งมี
กัริะบวนกั�ริติดัต�มแลิะสอ็บท�นอ็ย่ี่�งสมำ�เสมอ็ เพีื�อ็ให้
สอ็ดัคล้ิอ็งกัับกั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงขอ็งธุิริกิัจำแลิะกัฎหม�ยี่ที�
เกีั�ยี่วขอ้็ง

• บริิษััทฯ จำะให้คว�มเปิ็นธิริริมแลิะคุ้มคริอ็งพีนักัง�นที�ปิฏิเสธิ
หรืิอ็แจ้ำงเรืิ�อ็งคอ็ร์ิริัปิชั�นที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับบริิษััทฯ ผู้่�นช่อ็งท�ง
ที�กัำ�หนดั แต่ห�กัเปิ็นผู้่้กัริะทำ�คอ็ร์ิริัปิชั�นจำะต้อ็งได้ัริับกั�ริ
พีจิำ�ริณ�ท�งวินยัี่ต�มริะเบยีี่บที�บริษัิัทฯ กัำ�หนดัไว้ นอ็กัจำ�กั
นี�อ็�จำจำะต้อ็งได้ัริับโทษัต�มกัฎหม�ยี่ ห�กักั�ริกัริะทำ�นั�น 
ผู้ดิักัฎหม�ยี่

• เมื� อ็พีนักัง�นพีบเห็นกั�ริกัริะทำ�ที� เข้�ข่�ยี่คอ็ร์ิริัปิชั�นที�
เกีั�ยี่วขอ้็งกัับบริษัิัทฯ ต้อ็งแจ้ำงใหผู้้่บ้งัคับบญัช�แลิะหนว่ยี่ง�น
ที�ริบัผู้ดิัชอ็บทริ�บ

• สริ�้งวัฒนธิริริมอ็งค์กัริที�ซื�อ็สัตยี่แ์ลิะยี่ด่ัมั�นในคว�มเปิน็ธิริริม 
ริวมทั�งจัำดัให้มีกั�ริฝึกัอ็บริมแก่ัพีนักัง�นภ�ยี่ในอ็งค์กัริ เพีื�อ็ 
สง่เสริมิให้พีนักัง�นมีคว�มซื�อ็สตัยี่สุ์จำริิตต่อ็หน�้ที� แลิะพีร้ิอ็ม
ที�จำะนำ�หลัิกักั�ริแลิะจำริริยี่�บริริณในนโยี่บ�ยี่กั�ริกัำ�กัับดั่แลิ
กิัจำกั�ริที�ดีัเป็ินหลัิกัปิฏิบติัในกั�ริดัำ�เนนิง�นด้ัวยี่คว�มเคริง่คริดัั
ทั�งอ็งค์กัริ

• กั�ริดัำ�เนินกั�ริใดัๆ ต�มนโยี่บ�ยี่กั�ริต่อ็ต้�นกั�ริคอ็ริ์ริัปิชั�น 
ให้ใช้แนวปิฏิบัติต�มที�กัำ�หนดัไว้ในค่่มือ็จำริริยี่�บริริณธุิริกิัจำ 
นโยี่บ�ยี่กั�ริกัำ�กัับดั่แลิกิัจำกั�ริที�ดีั ริวมทั�งริะเบียี่บ แลิะค่่มือ็
ปิฏิบัติง�นขอ็งบริิษััทฯ ที�เกีั�ยี่วข้อ็ง ตลิอ็ดัจำนแนวท�งปิฏิบัติ
อื็�นใดัที�บริษัิัทฯ เห็นสมควริกัำ�หนดัเพีื�อ็ใหเ้ปิน็ไปิต�มนโยี่บ�ยี่
นี� ทั�งนี� ให้คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ ผู้่้บริหิ�ริ แลิะพีนักัง�นทุกัคน
ต้อ็งปิฏิบติัด้ัวยี่คว�มริะมดััริะวังในเริื�อ็งดัังต่อ็ไปินี�

(กั) กั�ริให้หรืิอ็รัิบขอ็งกัำ�นัลิ กั�ริเลีิ�ยี่งรัิบริอ็งแลิะค่�ใช้จ่ำ�ยี่
ในกั�ริใหห้ริอื็รัิบขอ็งกัำ�นลัิ กั�ริเลีิ�ยี่งริบัริอ็ง ใหถื้อ็ปิฏิบติั
ต�มริะเบยีี่บขอ็งบริษัิัทฯ

(ข) กั�ริใหห้ริอื็ริบัเงินบริจิำ�คเพีื�อ็กั�ริกัศุลิ หริอื็เงินสนบัสนนุ
กั�ริให้หริือ็ริับเงินบริิจำ�ค ต้อ็งดัำ�เนินกั�ริอ็ยี่่�งโปิริ่งใส

แลิะถ่กัต้อ็งต�มกัฎหม�ยี่ ริวมทั�งกั�ริติดัต�มให้ผู้่้ริับ
เงินริ�ยี่ง�นผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นต�มวัตถุปิริะสงค์ที�ขอ็ริับ
เงินจำ�กับริิษััทฯ ด้ัวยี่สำ�หริับคว�มสัมพีันธิ์ท�งธุิริกิัจำ
แลิะกั�ริจัำดัซื�อ็จัำดัจ้ำ�ง ห้�มมีกั�ริให้หริือ็รัิบสินบนในกั�ริ
ดัำ�เนินธุิริกิัจำแลิะกั�ริจัำดัซื�อ็จัำดัจ้ำ�งทุกัชนิดั กั�ริดัำ�เนิน
ธุิริกิัจำ แลิะกั�ริติดัต่อ็ง�นขอ็งบริษัิัทฯ จำะต้อ็งเป็ินไปิอ็ย่ี่�ง
โปิริง่ใส ซื�อ็สตัยี่ ์ตริวจำสอ็บได้ัแลิะอ็ย่ี่ภ่�ยี่ใต้กัฎหม�ยี่แลิะ 
กัฎเกัณฑ์์กั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำที�เกีั�ยี่วขอ้็ง

(ค) ไม่กัริะทำ�กั�รินำ�เงินทุนหริือ็ทริัพียี่�กัริใดัๆ ขอ็งบริิษััทฯ 
ไปิใช้เพืี�อ็สนับสนุนกิัจำกัริริมท�งกั�ริเมือ็งแก่ัผู้่้ลิงสมัคริ
แขง่ขนัเปิน็นกัักั�ริเมอื็งหริอื็พีริริคกั�ริเมอื็งใดั

ทั�งนี� บริษัิัทฯ จำะคำ�นง่ถ่งคว�มเป็ินธิริริม แลิะปิกัปิ�อ็ง ไม่ลิดัตำ�แหนง่ 
ลิงโทษั หริอื็ใหผู้้ลิท�งลิบต่อ็พีนักัง�นที�ปิฏิเสธิกั�ริคอ็ร์ิริปัิชั�น แมว่้�
กั�ริกัริะทำ�นั�นจำะทำ�ให้บริิษััทฯ ส่ญเสียี่โอ็กั�สท�งธุิริกิัจำ แลิะ
บริษัิัท จำะใหค้ว�มสำ�คัญต่อ็กั�ริสื�อ็ส�ริ แลิะกั�ริทำ�คว�มเข�้ใจำกัับ
ผู้่้มีส่วนเกีั�ยี่วข้อ็งกัับบริิษััทฯ ในกั�ริที�จำะต้อ็งปิฏิบัติให้เปิ็นไปิต�ม
แนวนโยี่บ�ยี่ต่อ็ต้�นคอ็ริร์ิปัิชั�นนี� 

ริวมทั�ง บริิษััทฯ ได้ัจัำดัให้มีช่อ็งท�งกั�ริแจ้ำงเบ�ะแสกั�ริทุจำริิต 
(Whistle Blowing Channel) เพีื�อ็เปิ็นช่อ็งท�งให้กัริริมกั�ริ  
ผู้่บ้ริหิ�ริ พีนกััง�น แลิะผู้่ม้สีว่นได้ัเสียี่ทกุักัลิุม่ ส�ม�ริถริอ้็งเริยีี่นหริอื็
แจ้ำงเบ�ะแสม�โดัยี่ตริงที�ฝ�่ยี่ตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน หริอื็คณะกัริริมกั�ริ
ตริวจำสอ็บท�งตริง หรืิอ็ผู้่�นฝ่�ยี่บริิห�ริขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่กัำ�หนดั
ช่อ็งท�งในกั�ริร้ิอ็งเรีิยี่นหรืิอ็แจ้ำงเบ�ะแสได้ัที�เว็บไซต์ขอ็งบริิษััทฯ 
จำดัหม�ยี่อิ็เล็ิกัทริอ็นิกัส์ หรืิอ็ท�งไปิริษัณียี่์ ซ่�งมีผู้ลิบังคับใช้เมื�อ็ 
วันที� 14 พีฤศจิำกั�ยี่น 2559 เป็ินต้นม� 

มู�ตั้รกั�รและข่้�นตั้อนกั�รอนุมู่ติั้กั�รทั่ำ�ร�ยกั�ร
ระหว่�งก่ัน

กั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกััน หริือ็ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกัันขอ็ง 
บริษัิัทฯ ใหเ้ปิน็ไปิต�มหลัิกัเกัณฑ์์ขอ็งพีริะริ�ชบญัญติัหลัิกัทริพัียี่ฯ์ 
แลิะปิริะกั�ศขอ็งคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดัทุน ที� ทจำ. 21/2551 
เริื� อ็งหลัิกัเกัณฑ์์ในกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกััน ปิริะกัอ็บกัับ
ปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริตลิ�ดัหลัิกัทริพัีย์ี่ฯ เริื�อ็ง กั�ริเปิดิัเผู้ยี่ขอ้็มล่ิ
แลิะกั�ริปิฏิบัติขอ็งบริิษััทฯ จำดัทะเบียี่นในริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกััน
ริวมทั�งกัฎเกัณฑ์์ต่�งๆ ขอ็งสำ�นกััง�น กั.ลิ.ต. แลิะ/หรืิอ็ตลิ�ดัหลัิกั
ทริพัีย์ี่ฯ ที�เกีั�ยี่วข้อ็ง ตลิอ็ดัจำนกั�ริปิฏิบติัต�มข้อ็กัำ�หนดัเกีั�ยี่วกัับกั�ริ
เปิิดัเผู้ยี่ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันในเหตุปิริะกัอ็บงบกั�ริเงินที�ได้ัริับกั�ริ
ตริวจำสอ็บจำ�กัผู้่ส้อ็บบญัชขีอ็งบริษัิัทฯ ริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปิ ีแลิะแบบ
แสดังริ�ยี่กั�ริขอ้็มล่ิปิริะจำำ�ปิขีอ็งบริษัิัทฯ (แบบ 56-1)

ในกัริณทีี�กัฎหม�ยี่กัำ�หนดัให้บริิษััทฯ ต้อ็งได้ัริบัอ็นมุติัจำ�กัที�ปิริะชุม
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ หรืิอ็ที�ปิริะชุม ผู้่้ถือ็หุ้นก่ัอ็นกั�ริเข้�ทำ�
ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกัันในเริื�อ็งใดั บริิษััทฯ จำะจัำดัให้คณะกัริริมกั�ริ
ตริวจำสอ็บ ตริวจำสอ็บแลิะให้คว�มเห็นเกีั�ยี่วกัับริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�ว 
แลิะคว�มเห็นขอ็งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บจำะถ่กันำ�เสนอ็ต่อ็ที�
ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ หรืิอ็ผู้่้ถือ็หุ้นแล้ิวแต่กัริณี เพีื�อ็ให้
มั�นใจำว่�กั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริต�มที�เสนอ็นั�นเป็ินไปิเพีื�อ็ปิริะโยี่ชน์
สง่สดุัขอ็งบริษัิัทฯ
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กัริณีที�มีริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันขอ็งบริิษััทฯ แลิะ/หริือ็บริิษััทฯ ยี่่อ็ยี่ 
กัับบุคคลิที�อ็�จำมีคว�มขัดัแยี่้งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ มีส่วนได้ัส่วนเสียี่ 
หรืิอ็อ็�จำมีคว�มขัดัแย้ี่งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ในอ็น�คต คณะกัริริมกั�ริ
ตริวจำสอ็บจำะเปิน็ผู้่ใ้หค้ว�มเหน็เกีั�ยี่วกัับคว�มจำำ�เปิน็ในกั�ริเข�้ทำ�
ริ�ยี่กั�ริแลิะคว�มเหม�ะสมท�งด้ั�นริ�ค�ขอ็งริ�ยี่กั�รินั�นๆ โดัยี่
พีิจำ�ริณ�เงื�อ็นไขต่�งๆ ให้เป็ินไปิต�มลัิกัษัณะกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำ
ปิกัติในอุ็ตส�หกัริริม แลิะ/หรืิอ็มีกั�ริเปิรีิยี่บเทียี่บกัับริ�ค�ขอ็ง
บุคคลิภ�ยี่นอ็กั แลิะ/หรืิอ็ริ�ค�ตลิ�ดั แลิะ/หรืิอ็มีริ�ค�หรืิอ็เงื�อ็นไข 
ขอ็งกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�วในริะดัับเดีัยี่วกัันกัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั 
แลิะ/หริือ็ส�ม�ริถแสดังให้เห็นได้ัว่�กั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�วนั�น
มีกั�ริกัำ�หนดัริ�ค�หรืิอ็เงื� อ็นไขที�สมเหตุสมผู้ลิหรืิอ็เป็ินธิริริม  
ห�กัคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บไม่มีคว�มชำ�น�ญในกั�ริพีิจำ�ริณ�
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันที�อ็�จำเกิัดัข่�น บริิษััทฯ จำะจัำดัให้ผู้่้เชี�ยี่วช�ญ
อิ็สริะหริือ็ผู้่้สอ็บบัญชีขอ็งบริิษััทฯ เป็ินผู้่้ให้คว�มเห็นเกีั�ยี่วกัับ
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันดัังกัล่ิ�ว เพีื�อ็นำ�ไปิใชป้ิริะกัอ็บกั�ริตัดัสนิใจำขอ็ง 
คณะกัริริมกั�ริ คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ แลิะ/หริือ็ผู้่้ถือ็หุ้นแล้ิว
แต่กัริณี โดัยี่มีแนวท�งในกั�ริพีิจำ�ริณ�ถ่งคว�มจำำ�เปิ็นแลิะคว�ม 
สมเหตสุมผู้ลิขอ็งกั�ริเข�้ทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันที�สำ�คัญด้ัวยี่

สำ�หริับกั�ริอ็นุมัติกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันนั�น ผู้่้ที�อ็�จำมีคว�ม
ขัดัแย้ี่งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์หรืิอ็มีส่วนได้ัเสียี่ในกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริจำะ
ไมม่สีทิธิอิ็อ็กัเสยีี่งในกั�ริอ็นมุติักั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันดัังกัล่ิ�ว 
ทั�งนี� เพีื�อ็ให้มั�นใจำว่�กั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�วจำะไม่เป็ินกั�ริโยี่กั
ยี่้�ยี่ หรืิอ็ถ่�ยี่เทผู้ลิปิริะโยี่ชน์ริะหว่�งบริิษััทฯ หรืิอ็ผู้่้ถือ็หุ้นขอ็ง 
บริษัิัทฯ แต่เปิน็กั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริที�บริษัิัทฯ ได้ัคำ�นง่ถ่งปิริะโยี่ชน์สง่สดุั
ขอ็งผู้่้ถือ็หุน้ทกุัริ�ยี่ 

ทั�งนี� ในหลัิกักั�ริให้ฝ่�ยี่จัำดักั�ริส�ม�ริถอ็นุมัติกั�ริทำ�ธุิริกัริริม 
ดัังกัล่ิ�ว ห�กัธุิริกัริริมเหล่ิ�นั�นมีข้อ็ตกัลิงท�งกั�ริค้� ในลัิกัษัณะ
เดีัยี่วกัับที�วิญญู่ชนพี่งกัริะทำ�กัับค่่สัญญ�ทั�วไปิในสถ�นกั�ริณ์
เดีัยี่วกััน ด้ัวยี่อ็ำ�น�จำต่อ็ริอ็งท�งกั�ริค้�ที�ปิริ�ศจำ�กัอิ็ทธิิพีลิในกั�ริ
ที�ตนมีสถ�นะเปิน็กัริริมกั�ริ ผู้่บ้ริหิ�ริ หริอื็บุคคลิที�มคีว�มเกีั�ยี่วขอ้็ง
แลิะบริิษััทฯ จำะต้อ็งจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นสรุิปิกั�ริทำ�ธุิริกัริริมดัังกัล่ิ�ว เพืี�อ็
ริ�ยี่ง�นในกั�ริปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ ในคริั�งต่อ็ไปิ

นโยบุ�ยในกั�รทั่ำ�ร�ยกั�รระหว่�งก่ัน

1. กัริริมกั�ริแลิะผู้่้บริิห�ริขอ็งบริิษััทฯ จัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นกั�ริมีส่วน
ได้ัเสียี่ขอ็งตนหริอื็บุคคลิที�เกีั�ยี่วขอ้็งแลิะแจ้ำงให้บริษัิัทฯ ทริ�บ 
เพีื�อ็ให้บริิษััทฯ มีข้อ็ม่ลิสำ�หริับใช้ปิริะโยี่ชน์ภ�ยี่ใน ในกั�ริ
ดัำ�เนนิกั�ริต�มขอ้็กัำ�หนดัเกีั�ยี่วกัับกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกััน

2. ในกัริณีที�บริิษััทฯ เข้�ทำ�สัญญ�ใดัๆ ก็ัต�ม หรืิอ็มีกั�ริทำ�
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันกัับบริิษััทยี่อ่็ยี่ บริิษััทริว่ม บริิษััทที�เกีั�ยี่วขอ้็ง 
แลิะ/หรืิอ็บุคคลิภ�ยี่นอ็กั บริษัิัทฯ จำะพิีจำ�ริณ�ถ่งคว�มจำำ�เป็ิน
แลิะคว�มเหม�ะสมในกั�ริทำ�สัญญ�นั�น โดัยี่คำ�น่งถ่งผู้ลิ
ปิริะโยี่ชน์ขอ็งบริษัิัทฯ เป็ินหลัิกั แลิะมีกั�ริคิดัริ�ค�ริะหว่�งกััน
ต�มเงื�อ็นไขเช่นเดีัยี่วกัับลิ่กัค้�ทั�วไปิต�มริ�ค�ตลิ�ดัยุี่ติธิริริม 
โดัยี่จำะใช้ริ�ค�แลิะเงื�อ็นไขเช่นเดีัยี่วกัับกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริกัับ
บุคคลิภ�ยี่นอ็กั (Arm’s Length Basis)ซ่�งต้อ็งเปิ็นธิริริม  
สมเหตุสมผู้ลิ แลิะก่ัอ็ให้เกิัดัปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัแก่ับริิษััทฯ แลิะ 

ผู้่้ถือ็หุ้นทุกัริ�ยี่ แลิะห�กัไม่มีริ�ค�ดัังกัล่ิ�ว บริิษััทฯ จำะ
พีิจำ�ริณ�เปิรีิยี่บเทียี่บริ�ค�สินค้�หริือ็บริิกั�ริกัับบุคคลิ
ภ�ยี่นอ็กั ภ�ยี่ใต้เงื�อ็นไขที�เหมือ็นหริอื็คล้ิ�ยี่คล่ิงกััน หรืิอ็อ็�จำ
ใช้ปิริะโยี่ชน์จำ�กัริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่้ปิริะเมินอิ็สริะซ่�งว่�จ้ำ�งโดัยี่
บริิษััท ม�ทำ�กั�ริเปิรีิยี่บเทียี่บริ�ค�สำ�หรัิบริ�ยี่กั�ริริะหว่�ง
กัันที�สำ�คัญเพืี�อ็ให้มั�นใจำว่�ริ�ค�ดัังกัล่ิ�วสมเหตุสมผู้ลิแลิะ 
เพีื�อ็ปิริะโยี่ชนส์ง่สดุัขอ็งบริษัิัทฯ แลิะผู้่้ถือ็หุน้ทกุัริ�ยี่

3. บริิษััทฯ จำะดัำ�เนินกั�ริริ�ยี่กั�ริคว�มช่วยี่เหลืิอ็ท�งกั�ริเงิน 
กัับบริษัิัทยี่อ่็ยี่ บริษัิัทริว่ม เชน่ เงินทุนหมนุเวียี่นในร่ิปิเงินกั่ ้กั�ริ
ให้กั่้ยี่ืมคำ�ปิริะกััน ด้ัวยี่คว�มริะมัดัริะวัง เพีื�อ็ปิริะโยี่ชน์ส่งสุดั
ขอ็งกัลุ่ิม โดัยี่คิดัค่�ตอ็บแทนริะหว่�งกััน เชน่ ค่�ดัอ็กัเบี�ยี่ หรืิอ็ 
ค่�ธิริริมเนยีี่มกั�ริคำ�ปิริะกััน ในริ�ค�ตลิ�ดั ณ วันที�เกิัดัริ�ยี่กั�ริ

4. ในกัริณีที�ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกัันมีม่ลิค่�เข้�เกัณฑ์์ที�ต้อ็ง 
ขอ็อ็นมุติัจำ�กัผู้่ถื้อ็หุน้ ผู้่้ถือ็หุน้ที�มสีว่นได้ัสว่นเสยีี่ส�ม�ริถเข�้
ปิริะชุมได้ัเพีื�อ็นับเป็ินอ็งค์ปิริะชุม แต่ไม่มีสิทธิิอ็อ็กัเสียี่งลิง
คะแนน ซ่�งฐ�นในกั�ริคำ�นวณคะแนนเสียี่งเพืี�อ็อ็นุมัติริ�ยี่กั�ริ
ที�เกีั�ยี่วโยี่งกััน ไม่นบัสว่นขอ็งผู้่้มสีว่นได้ัสว่นเสยีี่ เกัณฑ์์ดัังกัล่ิ�ว
จ่ำงไมม่ปีิญัห�กัับอ็งค์ปิริะชุมแลิะคะแนนเสยีี่ง

5. กัริริมกั�ริหรืิอ็ผู้่้บริิห�ริซ่�งมีส่วนได้ัเสียี่ในเริื�อ็งใดัไม่มีสิทธิิ
อ็อ็กัเสียี่งแลิะไม่ได้ัริับอ็นุญ�ตให้เข้�ริ่วมปิริะชุมหรืิอ็อ็นุมัติ
ริ�ยี่กั�ริในเริื�อ็งนั�น

ในอ็น�คต ห�กัมีกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันบริิษััทฯ จำะปิฏิบัติ
ให้เป็ินไปิต�มกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่หลัิกัทรัิพีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่  
ข้อ็บังคับ ปิริะกั�ศ คำ�สั�ง หริือ็ข้อ็กัำ�หนดัขอ็งคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับตลิ�ดัทุน สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัิกัทริัพีย์ี่แลิะ
ตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์ แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์แห่งปิริะเทศไทยี่ ทั�งนี�  
กั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�วจำะต้อ็งไม่เปิ็นกั�ริโยี่กัย้ี่�ยี่ หริือ็ถ่�ยี่เท
ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ริะหว่�งบริิษััทฯ หรืิอ็ผู้่้ถือ็หุ้นขอ็งบริิษััทฯ แต่ต้อ็ง
เปิ็นกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริที�บริิษััทฯ ได้ัคำ�น่งถ่งปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัขอ็ง 
บริษัิัทฯ แลิะผู้่ถื้อ็หุน้ทกุัริ�ยี่

ในกัริณีที�เปิน็ริ�ยี่กั�ริที�เกิัดัข่�นเปิน็ปิกัติ แลิะค�ดัว่�จำะเกิัดัข่�นอ็ยี่�่ง
ต่อ็เนื�อ็งในอ็น�คต บริิษััทฯ จำะดัำ�เนินกั�ริต�มหลัิกัเกัณฑ์์แลิะ
แนวท�งในกั�ริปิฏิบติัใหเ้ปิน็ไปิต�มลัิกัษัณะกั�ริค้�โดัยี่ทั�วไปิ โดัยี่
อ้็�งอิ็งกัับริ�ค�แลิะเงื�อ็นไขที�เหม�ะสมแลิะยุี่ติธิริริม สมเหตุสมผู้ลิ 
ส�ม�ริถตริวจำสอ็บได้ั แลิะกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�ว จำะเปิ็นไปิ
ต�มหลัิกักั�ริเกีั�ยี่วกัับข้อ็ตกัลิงที�มีเงื�อ็นไขท�งกั�ริค้�ทั�วไปิต�มที�
มกีั�ริอ็นมุติัโดัยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ

ในกั�รินี� ฝ�่ยี่จัำดักั�ริจำะมีกั�ริจัำดัทำ�ริ�ยี่กั�ริสรุิปิกั�ริเข้�ทำ�ธุิริกัริริม
ดัังกัล่ิ�วเพีื�อ็ริ�ยี่ง�นในกั�ริปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บทกุัปีิ

ในส่วนขอ็งกั�ริเปิิดัเผู้ยี่ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันขอ็งบริิษััทฯ จำะเปิ็น
ไปิต�มกัฎหม�ยี่แลิะริะเบียี่บที�สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ
หลัิกัทรัิพีย์ี่แลิะตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่ ริวมทั�งตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่แห่ง
ปิริะเทศไทยี่กัำ�หนดัอี็กัทั�งเป็ินไปิต�มม�ตริฐ�นกั�ริบัญชีเกีั�ยี่วกัับ
บริษัิัทฯ หริอื็บุคคลิที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัันขอ็งสภ�วิช�ชพีีบญัชี
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นโยบุ�ยป้องก่ันคัว�มูข่้ดัแย้งทั่�งผู้ลประโยชน์

เพีื�อ็เปิน็กั�ริปิริะกั�ศเจำตน�ริมณ์ ขอ็งบริษัิัทฯ ว่�ด้ัวยี่กั�ริตริะหนักั
ถ่งคว�มสำ�คัญในกั�ริปิ�อ็งกัันคว�มขัดัแยี่้งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน ์
(Conflict of Interest) แลิะ เพีื�อ็ริักัษั�ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัขอ็ง 
บริิษััทฯ ริวมถ่งผู้่้ถือ็หุ้นจ่ำงได้ักัำ�หนดันโยี่บ�ยี่แลิะแนวท�งปิฏิบัติ 
ดัังนี�

1. ห้�มกัริริมกั�ริ ผู้่้บริิห�ริแลิะพีนักัง�นขอ็งบริิษััทฯ ใช้โอ็กั�ส
หริือ็ข้อ็ม่ลิขอ็งบริิษััทฯ ในกั�ริห�ปิริะโยี่ชน์ส่วนตน หรืิอ็ 
ทำ�ธุิริกิัจำแขง่ขนักัับบริษัิัทฯ 

2. กั�ริตัดัสนิใจำใดัๆ ขอ็งบุคลิ�กัริทุกัริะดัับในกั�ริดัำ�เนนิกิัจำกัริริม
ท�งธุิริกิัจำจำะต้อ็งทำ�เพีื� อ็ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัขอ็งบริิษััทฯ 
เท่�นั�น แลิะถือ็เปิน็หน้�ที�ขอ็งบุคลิ�กัริทกุัริะดัับที�จำะหลีิกัเลีิ�ยี่ง
กั�ริมีสว่นเกีั�ยี่วขอ้็งท�งกั�ริเงิน หริอื็ คว�มสมัพีนัธิกั์ับบุคคลิ
ภ�ยี่นอ็กัอื็�นๆ ซ่�งจำะส่งผู้ลิให้บริิษััทฯ ต้อ็งเสียี่ผู้ลิปิริะโยี่ชน ์
หรืิอ็ก่ัอ็ให้เกิัดัคว�มขัดัแย้ี่งในด้ั�นคว�มซื� อ็สัตย์ี่ หริือ็ 
ผู้ลิปิริะโยี่ชน ์หริอื็ขดััขว�งกั�ริปิฏิบติัง�นอ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิภิ�พี 
โดัยี่ผู้่้ที�มีส่วนเกีั�ยี่วข้อ็งหริือ็เกีั�ยี่วโยี่งกัับริ�ยี่กั�ริที�พีิจำ�ริณ� 
ต้อ็งเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิเกีั�ยี่วกัับคว�มขัดัแยี่้งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์นั�น 
ให้บริิษััทฯ ทริ�บถ่งคว�มสัมพีันธิ์หริือ็คว�มเกีั�ยี่วโยี่งขอ็งตน
ในริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�ว แลิะต้อ็งไมเ่ข�้ริว่มกั�ริพีจิำ�ริณ�แลิะอ็นมุติั
ริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�ว 

3. ห�กัเปิ็นกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันที�อ็�จำมีคว�มขัดัแยี่้ง
ท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ ให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯดัำ�เนินกั�ริต�ม
ม�ตริกั�ริแลิะขั�นตอ็นกั�ริอ็นุมัติกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันที�
บริษัิัทฯ ได้ักัำ�หนดัเอ็�ไว้เปิน็ลิ�ยี่ลัิกัษัณอั์็กัษัริด้ัวยี่

นโยบุ�ยกั�รลงทุั่นและนโยบุ�ยกั�รกัำ�ก่ับุดูัแล
กั�รดัำ�เนินง�นข้องบุริษ่ัทั่ฯย่อย

1. บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญแลิะมุ่งเน้นในกั�ริลิงทุนในกิัจำกั�ริที�
มีศักัยี่ภ�พีในกั�ริเติบโต แลิะสร้ิ�งผู้ลิตอ็บแทนที�ดีัจำ�กักั�ริ
ลิงทุนที�เกีั�ยี่วกัับก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ซ่�งเปิ็นธุิริกิัจำหลัิกัขอ็ง 
บริิษััทฯโดัยี่ให้คว�มสำ�คัญในกั�ริขยี่�ยี่ธุิริกิัจำ หริือ็เพีิ�มกัำ�ลัิง
กั�ริผู้ลิิตขอ็งบริษัิัทฯ ในพีื�นที�ต่�งๆ 

2. บริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่ในกั�ริลิงทุนในธุิริกิัจำที�ส�ม�ริถสนับสนุน
แลิะสง่เสริมิธุิริกิัจำหลัิกัขอ็งบริษัิัทฯ โดัยี่อ็�จำจำะเข้�ซื�อ็หุน้หริอื็
ซื�อ็กิัจำกั�ริอื็�นที�เกีั�ยี่วขอ้็งได้ั 

3. บริิษััทฯ อ็�จำพีิจำ�ริณ�ลิงทุนในธุิริกิัจำอื็�นที�มิใช่ธุิริกิัจำหลัิกัขอ็ง 
บริิษััทฯ ในอ็น�คต ทั�งนี� กั�ริลิงทุนจำะต้อ็งมีคว�มสอ็ดัคล้ิอ็ง
เหม�ะสมกัับสภ�พีธุิริกิัจำแลิะแผู้นยุี่ทธิศ�สตริข์อ็งบริษัิัทฯ

4. ในกั�ริพิีจำ�ริณ�ลิงทนุในโคริงกั�ริต่�งๆ ขอ็งบริษัิัทฯ บริษัิัทฯ 
จำะทำ�กั�ริวิเคริ�ะหค์ว�มเปิน็ไปิได้ัขอ็งโคริงกั�ริแลิะพีจิำ�ริณ�
ถ่งปิัจำจัำยี่ต่�งๆ ที�เกีั�ยี่วข้อ็งปิริะกัอ็บ ซ่�งริวมถ่งคว�มเสี�ยี่ง
ขอ็งกั�ริลิงทุนในโคริงกั�ริแนวโน้มกั�ริขยี่�ยี่ตัวขอ็งธุิริกิัจำ 
กั�ริสร้ิ�งม่ลิค่�เพีิ�ม คว�มคุ้มค่�ขอ็งโคริงกั�ริกั�ริเพีิ�มคว�ม
ส�ม�ริถในกั�ริแข่งขันให้กัับบริิษััทฯ เปิ็นต้น โดัยี่บริิษััทฯ  

จำะจัำดัให้ผู้่้เชี�ยี่วช�ญขอ็งบริิษััทฯ (หรืิอ็ผู้่้เชี�ยี่วช�ญบุคคลิ
ภ�ยี่นอ็กั แล้ิวแต่กัริณี) ได้ัพีิจำ�ริณ�ถ่งกั�ริลิงทุนในโคริงกั�ริ
ดัังกัล่ิ�วก่ัอ็นกั�ริลิงทุนเสมอ็ แลิะจำะนำ�เสนอ็แผู้นกั�ริลิงทุน
ต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ เพีื�อ็พิีจำ�ริณ�ริวมถ่งให้คำ�แนะนำ� 
เพีื�อ็ลิดัคว�มเสี�ยี่งท�งกั�ริลิงทนุที�อ็�จำเกิัดัข่�น

5. ในกัริณีที�เป็ินกั�ริร่ิวมลิงทุนกัับบุคคลิอื็�นท�งบริิษััทฯ จำะ
ทำ�กั�ริตริวจำสอ็บเพีื� อ็ให้เปิ็นที�มั�นใจำว่�ผู้่้ริ่วมลิงทุนขอ็ง 
บริษัิัทฯ มคีว�มเหม�ะสม มคีว�มน�่เชื�อ็ถือ็ แลิะไมม่ปีิริะวัติ
หริอื็พีฤติกั�ริณฉ์อ้็ฉลิ หริอื็ฉอ้็โกังในอ็ดีัต 

6. ในกัริณีที�จำำ�เป็ินต้อ็งมกีั�ริปิ�อ็งกัันคว�มเสี�ยี่ง หรืิอ็กั�ริปิริะกััน
ภัยี่ใดัๆ ในกั�ริลิงทุน ท�งบริิษััทฯ จำะจัำดัให้มีกั�ริปิ�อ็งกััน 
คว�มเสี�ยี่ง หริอื็กั�ริปิริะกัันภัยี่ต�มที�เหม�ะสม 

7. กั�ริลิงทุนขอ็งบริิษััทฯ จำะทำ�ในลัิกัษัณะเช่นเดีัยี่วกัับกั�ริทำ�
ริ�ยี่กั�ริกัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั (Arm’s Length Basis) โดัยี่มีกั�ริ
ตริวจำสอ็บแลิะปิ�อ็งกัันคว�มขดััแยี่ง้ท�งผู้ลิปิริะโยี่ชนที์�อ็�จำจำะ
เกิัดัข่�นในกั�ริลิงทนุดัังกัล่ิ�วทกุัคริั�ง 

8. ในกั�ริขอ็อ็นุมัติกั�ริลิงทุนขอ็งบริิษััทฯ จำะต้อ็งสอ็ดัคล้ิอ็ง
เปิ็นไปิต�มปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดัทุน เรืิ� อ็ง 
หลัิกัเกัณฑ์์ในกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริที�มนียัี่สำ�คัญที�เข�้ข�่ยี่เปิน็กั�ริได้ั
ม�หรืิอ็จำำ�หน่�ยี่ไปิซ่�งทริัพียี่์สิน แลิะปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริ
ตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่แห่งปิริะเทศไทยี่ เริื�อ็งกั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิ
แลิะกั�ริปิฏิบัติกั�ริขอ็งบริิษััทฯ จำดัทะเบียี่นในกั�ริได้ัม�หริือ็
จำำ�หน�่ยี่ไปิซ่�งสนิทริพัีย์ี่ พี.ศ. 2547 

จำรรย�บุรรณทั่�งธุุรกิัจำ (Code of Conduct)

บริิษััทฯ ได้ักัำ�หนดัจำริริยี่�บริริณในกั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำ เปิ็น 
ลิ�ยี่ลัิกัษัณ์อั็กัษัริ เพีื�อ็เปิ็นแนวท�งปิฏิบัติที�ดีัในกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำ 
แลิะใช้เปิน็แนวท�งในกั�ริปิฏิบติัง�นอ็ยี่�่งเหม�ะสม ทั�งนี�เพีื�อ็สริ�้ง
ริ�กัฐ�นให้อ็งค์กัริส�ม�ริถดัำ�เนินกิัจำกั�ริได้ัอ็ยี่�่งมั�นคง โดัยี่กัำ�หนดั
ให้บริิษััทฯ ดัำ�เนินธุิริกิัจำอ็ย่ี่�งมีจำริิยี่ธิริริม โดัยี่ชอ็บด้ัวยี่กัฎหม�ยี่
แลิะต้อ็งเปิน็ไปิต�มขอ้็กัำ�หนดัต่�งๆ แลิะเค�ริพีสทิธิขิอ็งผู้่ค้้� แลิะ
ลิ่กัค้�ขอ็งบริิษััท ริวมถ่งต้อ็งริับผู้ิดัชอ็บต่อ็ผู้่้มีส่วนเกีั�ยี่วข้อ็งทุกั
ฝ่�ยี่อ็ยี่่�งเท่�เทียี่มกััน แลิะบุคลิ�กัริขอ็งบริิษััทฯ ทุกัคนไม่ว่�จำะ
เปิน็คณะกัริริมกั�ริ ผู้่บ้ริหิ�ริ แลิะพีนกััง�นทกุัคนทกุัริะดัับจำะต้อ็ง 
ถือ็ปิฏิบัติในแนวท�งเดีัยี่วกััน ภ�ยี่ใต้กัริอ็บจำริิยี่ธิริริม คุณธิริริม 
คว�มซื�อ็สัตยี่์ เป็ินริะเบียี่บเริียี่บริ้อ็ยี่ ไม่ว่�บุคคลิดัังกัล่ิ�วจำะได้ั 
ลิงน�มริบัทริ�บหริอื็ไม ่

อี็กัทั�งบริิษััทฯ มีนโยี่บ�ยี่ที�จำะทบทวนแลิะปิรัิบปิรุิงจำริริยี่�บริริณ
ท�งธุิริกิัจำขอ็งบริิษััทฯ ทุกัปิี เพืี�อ็ให้เหม�ะสมกัับสภ�พีกั�ริณ์ที�
เปิลีิ�ยี่นแปิลิงไปิ ริวมถ่งกั�ริให้คว�มสำ�คัญในกั�รินำ�ไปิปิฏิบัติต่อ็ 
ผู้่้ถือ็หุ้นทุกัภ�คส่วนอ็ยี่่�งเป็ินธิริริม เท่�เทียี่มกััน มีคว�มโปิริ่งใส 
แลิะเสนอ็ข้อ็ม่ลิอ็ย่ี่�งถ่กัต้อ็งเพีียี่งพีอ็ ทั�งนี�บริิษััทฯ ได้ัดัำ�เนินกั�ริ
เผู้ยี่แพีริ่จำริริยี่�บริริณธุิริกิัจำผู้่�นท�งเว็บไซต์ แลิะแบบริ�ยี่ง�น
ปิริะจำำ�ปิ ี(Annual Report) ขอ็งบริษัิัทฯ เพีื�อ็สริ�้งคว�มเข�้ใจำที�ดีั 
แลิะสง่เสริมิใหเ้กิัดักั�ริปิฏิบติัต�มขอ็งกัริริมกั�ริ ผู้่บ้ริหิ�ริ พีนกััง�น
ทกุัริะดัับชั�น แลิะผู้่้มสีว่นได้ัเสยีี่ ริวมทั�งกั�ริสื�อ็ส�ริแลิะเผู้ยี่แพีริใ่ห้
แก่ัพีนกััง�นใหมไ่ด้ัริบัทริ�บโดัยี่ทั�วกัันด้ัวยี่
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บริิษััทฯ มีคว�มมุ่งมั�นที�จำะดัำ�เนินธุิริกิัจำภ�ยี่ใต้หลัิกักั�ริกัำ�กัับดั่แลิ
กิัจำกั�ริที�ดีั แลิะดัำ�เนนิธุิริกิัจำอ็ยี่�่งมีคณุธิริริม ควบค่่ไปิกัับกั�ริมีสว่น
ริว่มริบัผู้ดิัชอ็บต่อ็สงัคม ชุมชน สิ�งแวดัล้ิอ็ม ผู้่ที้�มสีว่นได้ัเสยีี่ แลิะ
ผู้่ที้�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับบริษัิัททุกัฝ่�ยี่อ็ยี่�่งจำริงิจัำง โดัยี่ขับเคลืิ�อ็นธุิริกิัจำภ�ยี่
ใต้พีลัิงขอ็งกั�ริคิดับวกั ดัังคำ�มั�นสญัญ�ภ�ยี่ใต้แนวคิดั WP Energy-
World Promise ในกั�ริมีส่วนริ่วมริับผู้ิดัชอ็บต่อ็สังคมชุมชน  
สิ�งแวดัล้ิอ็ม ผู้่้ที�มีส่วนได้ัเสียี่ แลิะผู้่้ที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับบริิษััททุกัฝ่�ยี่
อ็ยี่�่งจำริิงจัำง ตลิอ็ดัริะยี่ะเวลิ� 40 กัว่�ปิทีี�ผู้�่นม� สิ�งสำ�คัญที�บริษัิัทฯ 
ทำ�ม�อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง โดัยี่มุง่เนน้ 4 ด้ั�นสำ�คัญ ได้ัแก่ั

นโยบุ�ยคัว�มูร่บุผิู้ดัชอบุต่ั้อส่ำงคัมู 
และสิำ�งแวดัล้อมู

กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร

1. สำร้�งคุัณภู�พีช่วิตั้ข้องคันไทั่ยให้ด่ัยิ�งขึ้�น 
ท่ั่�งในเร่�องกั�รประกัอบุอ�ช่พี และช่วิตั้ประจำำ�ว่น

โดัยี่ บริษัิัทฯ ได้ั สนับสนนุวงกั�ริอ็�ห�ริ แลิะยี่กัริะดัับคุณภ�พีชวิีต
ขอ็งผู้่้ปิริะกัอ็บอ็�ชีพีด้ั�นอ็�ห�ริในปิริะเทศไทยี่อ็ย่ี่�งยัี่�งยี่ืนในทุกั
ภ�คส่วน ตั�งแต่ริะดัับภัตต�ค�ริ ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ยี่่อ็ยี่ ไปิจำนถ่ง
กั�ริอุ็ปิโภคบริโิภคภ�ยี่ในคริวัเริอื็น โดัยี่มีวิสยัี่ทัศนใ์นกั�ริยี่กัริะดัับ
คุณภ�พีชีวิตให้กัับผู้่้ปิริะกัอ็บอ็�ชีพีด้ั�นอ็�ห�ริในปิริะเทศไทยี่
อ็ยี่�่งยี่ั�งยี่นื
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โดัยี่ปิทีี�ผู้�่นม�กิัจำกัริริมที�เริ�ให้สนบัสนนุ ได้ัแก่ั 

• โคริงกั�ริ “คิดัถ่งอ็�ห�ริจำ�นโปิริดั” หรืิอ็ Thailand Food 
Paradise ผู้่�นคว�มริ่วมมือ็ริ่วมกัับ กั�ริท่อ็งเที�ยี่วแห่ง
ปิริะเทศไทยี่ ริวบริวมเส้นท�งท่อ็งเที�ยี่วเชิงอ็�ห�ริ พีริ้อ็ม
ริณริงค์สร้ิ�งคว�มริ่วมมือ็ต�มม�ตริฐ�น SHA (Safety and 
Health Administration) เพีิ�มคว�มมั�นใจำด้ั�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่
แลิะสุขอ็น�มัยี่ในกั�ริท่อ็งเที�ยี่วเชิงอ็�ห�ริ เพีื� อ็เปิ็นกั�ริ
กัริะตุ้นกั�ริจัำบจ่ำ�ยี่ใช้สอ็ยี่ขอ็งนักัท่อ็งเที�ยี่ว หลัิงสถ�นกั�ริณ ์
COVID-19 ซ่�งถือ็เป็ินกั�ริผู้ส�นคว�มร่ิวมมือ็ริะหว่�งภ�ครัิฐ  
แลิะเอ็กัชน ในกั�ริสร้ิ�งสริริค์แคมเปิญแลิะสื� อ็ช่อ็งท�ง
ปิริะช�สัมพีนัธิใ์นร่ิปิแบบใหม่ๆ โดัยี่ค�ดัหวังใหเ้กิัดัปิริะโยี่ชน์
ทั�งผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริแลิะนกััท่อ็งเที�ยี่วไปิพีร้ิอ็มๆ กััน

• โคริงกั�ริ “Thailand Street Food Festival 2020” ริว่มกัับ
กั�ริท่อ็งเที�ยี่วแห่งปิริะเทศไทยี่ คัดัสริริแลิะริวบริวมสุดัยี่อ็ดั
ริ�้นอ็�ห�ริ Street Food ม�ไว้ในง�นเพีื�อ็ใหท้กุัท่�นได้ัลิิ�มลิอ็ง 
ริสช�ติจำ�กัริ้�น Street Food ริะดัับตำ�น�น เพีื�อ็ช่วยี่เหลืิอ็ 
ผู้่ที้�ได้ัริบัผู้ลิกัริะทบในกัลิุ่ม Street Food ขอ็งไทยี่ทั�วปิริะเทศ 
แลิะเปิน็กั�ริสริ�้งม�ตริฐ�นที�ดีัขอ็ง Street Food ไทยี่ในสไตล์ิ 
New Normal หวังเพีื�อ็กัริะตุ้นให้เกิัดักั�ริท่อ็งเที�ยี่วแลิะจัำบ
จ่ำ�ยี่ใชส้อ็ยี่ อั็นมีผู้ลิต่อ็เศริษัฐกิัจำโดัยี่ริวมขอ็งปิริะเทศ อี็กัทั�ง
ยี่ังเปิน็กั�ริสนบัสนุน แลิะพีัฒน�ต่อ็ยี่อ็ดัธุิริกิัจำ Street Food 
หลัิงจำ�กัสถ�นกั�ริณ์ Covid-19

2. บุริษ่ัทั่ฯ มุู่งเน้นกั�รให้คัว�มูสำำ�ค่ัญก่ับุศิลปะ
และว่ฒนธุรรมูท่ั่�เป็นร�กัเหง้�ข้องไทั่ย 

โดัยี่เฉพี�ะเริื� อ็งอ็�ห�ริแลิะแฟิชั�น ซ่�งเปิ็นแม่เหล็ิกัสำ�คัญใน 
กั�ริด่ังดั่ดันักัท่อ็งเที�ยี่วเข้�ส่่ปิริะเทศ โดัยี่เป็ินกั�ริตอ็กัยี่ำ�คว�มมุ่ง
มั�นขอ็งบริษัิัทฯ ที�ต้อ็งกั�ริผู้ลัิกัดัันคว�มคิดัสริ�้งสริริค์ขอ็งคนรุิน่ใหม ่ 
ที�หนัม�สนใจำกั�ริใชช้วิีตอ็ยี่�่งมคีณุภ�พี เสมอื็นเปิน็กั�ริตอ็บแทน
สังคมบนแนวคว�มคิดั Power up your life อั็นเปิ็นหัวใจำในกั�ริ
ดัำ�เนนิธุิริกิัจำขอ็งบริษัิัทฯ

• โคริงกั�ริ “World Curated by WP Energy x Bangkok Design 
Week 2020” ริ่วมขับเคลืิ�อ็นกั�ริเติบโตขอ็งเศริษัฐกิัจำทั�ง
ในแลิะต่�งปิริะเทศผู้่�นคว�มริ่วมมือ็กัับสำ�นักัง�นส่งเสริิม
เศริษัฐกิัจำสริ�้งสริริค์ (CEA) เพีื�อ็ริว่มสนบัสนนุง�น Bangkok 
Design Week 2020 ในแคมเปิญ “Bangkok Design Week 
2020 x World Curated by WP Energy” ในง�น “Curated 
Charoen Krung” (คเ่ริเตดั เจำริญิกัรุิง) ด่ัง 5 แบรินด์ัไทยี่อ็น�คต
ไกัลิริว่มสริ�้งเอ็กัลัิกัษัณผ์ู้�่นกั�ริอ็อ็กัแบบอ็งค์ปิริะกัอ็บต่�ง ๆ  
ในร้ิ�นอ็�ห�ริแลิะค�เฟ่ิในยี่�่นเจำริญิกัรุิงจำำ�นวน 5 ริ�้นให้เป็ิน
ที�ร่ิจั้ำกัในกัลิุ่มลิก่ัค้�คนรุิน่ใหมม่�กัข่�น ริวมถ่งได้ั 5 เชฟิชื�อ็ดััง  
ม�ริ่วมพีัฒน�คอ็นเซ็ปิต์เมน่พีิเศษัที�สะท้อ็นเอ็กัลัิกัษัณ์ขอ็ง
ริ�้นค้�แลิะค�เฟิทั่�ง 5 ริ�้น แลิะยี่�่นเจำริญิกัรุิง

3. สำน่บุสำนุนเด็ักัและเย�วชนด้ั�นกั�รศึกัษั� 

โดัยี่ บริษัิัทฯ สง่เสริมิแลิะสนบัสนุนทนุกั�ริศก่ัษั�แก่ัเด็ักัแลิะเยี่�วชน
ที�มีคว�มปิริะพีฤติดีั ตั�งใจำเรีิยี่นแต่ข�ดัแคลินทุนทรัิพีย์ี่โดัยี่ไม่ม ี
ข้อ็ผู้่กัพีันใดัๆเพีื�อ็ให้เด็ักัแลิะเยี่�วชนไทยี่ได้ัริับกั�ริศ่กัษั� เติบโต
ข่�นม�อ็ยี่่�งมีศักัยี่ภ�พี เป็ินกัำ�ลัิงสำ�คัญในกั�ริพัีฒน�ปิริะเทศ
ช�ติให้เจำริิญก้ั�วหน้�ต่อ็ไปิในอ็น�คต บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญแก่ั
เด็ักัแลิะเยี่�วชนบริิเวณพืี�นที�ริอ็บคลัิงก๊ั�ซแลิะในพืี�นที�ห่�งไกัลิจ่ำง
เชื�อ็มโยี่งกั�ริจัำดักิัจำกัริริมเข้�กัับกัลิุ่มลิก่ัค้�ภ�คคริวัเริอื็น จ่ำงส�นต่อ็
โคริงกั�ริ “เติมอิ็�ม...ยี่ิ�มอุ่็น กัับเวิลิด์ัแก๊ัส” ม�อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง โดัยี่ปีิ 
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นี�จัำดัข่�นเปิน็ปิทีี� 10 ณ โริงเรีิยี่นวัดัศริทัธิ�ธิริริม จำ.สมทุริสงคริ�ม โดัยี่มวัีตถปุิริะสงค์เพีื�อ็เติมเต็มริอ็ยี่ยี่ิ�มใหกั้ับเยี่�วชนผู้่เ้ปิน็อ็น�คตขอ็ง
ช�ติ ในกั�ริมอ็บทุนกั�ริศก่ัษั� ปิริบัปิรุิงโริงอ็�ห�ริ แลิะมอ็บแปิลิงเกัษัตริ เนื�อ็งจำ�กัเล็ิงเหน็ถ่งคว�มสำ�คัญขอ็งกั�ริศก่ัษั� แลิะคว�มสำ�คัญ
ขอ็งกั�ริดัแ่ลิสถ�นที�ปิริะกัอ็บอ็�ห�ริ ริวมถ่งใสใ่จำต่อ็สขุภ�พีในกั�ริริบัโภชน�กั�ริคริบทั�ง 5 หม่ ่เพีื�อ็เปิน็กั�ริต่อ็ยี่อ็ดัเตริยีี่มริ�่งกั�ยี่ควบค่่
ไปิกัับด้ั�นคว�มร่ิ ้พีร้ิอ็มเปิน็กัำ�ลัิงสำ�คัญในกั�ริพีฒัน�ปิริะเทศช�ติ ใหเ้จำริญิก้ั�วหน�้ต่อ็ไปิในอ็น�คต 

4. ด้ั�นกั�รดูัแลร่กัษั�สิำ�งแวดัล้อมูอย่�งย่�งย่น 

โดัยี่ บริิษััทฯ มุ่งสนับสนุนให้พีนักัง�นแลิะค่่ค้� อั็นได้ัแก่ั โริงง�น
ผู้่้ผู้ลิิต ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริโริงแริม แลิะห้�งสริริพีสินค้�ได้ัมีส่วนริ่วม
ในกั�ริส่งเสริิมกั�ริอ็นุริักัษ์ัสิ�งแวดัล้ิอ็ม ริ่วมพีัฒน�ฟิื� นฟิ่แลิะดั่แลิ
ทรัิพียี่�กัริธิริริมช�ติให้คงคว�มสมบ่ริณ์ริวมถ่งกั�ริสริ้�งคว�ม
ตริะหนกััในกั�ริอ็นรุิกััษ์ัทริพัียี่�กัริอ็ยี่�่งยี่ั�งยี่นื ผู้�่นโคริงกั�ริอ็นรุิกััษ์ั
สิ�งแวดัล้ิอ็มอ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง

• โคริงกั�ริ WP Energy Rally Charity “ริวมพีลัิงไทยี่ชว่ยี่ไทยี่” 
ริว่มกัับกั�ริท่อ็งเที�ยี่วแหง่ปิริะเทศไทยี่ แลิะบริษัิัทเอ็กัชนชั�นนำ�  
ซ่�งเป็ินโคริงกั�ริ ท่อ็งเที�ยี่วเชิง CSR แบบ new normal  
คืนคว�มสมบ่ริณส์่ผู่้นืปิ�่เข�ใหญ ่ด้ัวยี่กั�ริทำ�โปิง่เทียี่มใหกั้ับ
ช�้ง เรีิยี่นร้่ิกั�ริอ็นุรัิกัษ์ัธิริริมช�ติแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็มโดัยี่ บริษัิัทฯ 
ริ่วม มอ็บแก๊ัสหุงต้มแวิลิด์ัแก๊ัส แลิะแก๊ัสกัริะป๋ิอ็ง ให้แก่ั 
เจ้ำ�หน้�ที�เดิันปิ่�ขอ็ง อุ็ทยี่�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ แลิะมอ็บ 
แริเ่ทียี่มในกั�ริทำ�โปิง่ช�้ง

นอ็กัจำ�กันี� บริษัิัทฯ ยี่งัใหค้ว�มใสใ่จำชุมชนริอ็บข�้ง ผู้่มี้สว่นได้ัเสยีี่ใน
กิัจำกั�ริ ในพีื�นที�ริอ็บคลัิง เพีื�อ็ริว่มพีฒัน�แลิะดัแ่ลิ สง่เสริมิกิัจำกัริริม
ต่�งๆที�เกิัดัข่�นในพีื�นที�ดัังกัล่ิ�ว ท�งบริษัิัทฯ ได้ัริว่มสนบัสนนุ อ็�ทิ

• จัำดัมอ็บถงุยี่งัชพีีใหกั้ับคริอ็บคริวัชุมชนริอ็บคลัิงก๊ั�ซ เนื�อ็งจำ�กั
สถ�นกั�ริณ ์COVID-19

• สนับสนุนอุ็ปิกัริณ์เคริื�อ็งมือ็ สนับสนุนกั�ริลิ�ดัตริะเวนเฝ��
ริะวังไฟิปิ�่ จำ.เชยีี่งใหม่

• มอ็บเงินสนับสนุนกิัจำกัริริมวันเด็ักัปิ ี2563 พีื�นที�คลัิงบ�งปิะกัง 
ได้ัแก่ั โริงเรีิยี่นพีริหมม�นุเคริ�ะห์, โริงเรีิยี่นส�มัคคีริ�ษัฎริ
บำ�รุิง, โริงเริยีี่นวัดัล่ิ�งบวริวิทยี่�ยี่น, โริงเรีิยี่นวัฒน�ลัิยี่, กัศน. 
อ็ำ�เภอ็บ�งปิะกัง, สถ�นตีำ�ริวจำภธ่ิริบ�งปิะกัง

• มอ็บเงินสนบัสนนุกิัจำกัริริมวันเด็ักัปิ ี2563 พีื�นที�คลัิงขอ็นแก่ัน

• มอ็บเงินสนับสนุนกั�ริแข่งขันกีัฬ�ภ�ยี่ใน สถ�นีตำ�ริวจำภ่ธิริ
บ�้นแฮดั จำ. ขอ็นแก่ัน

• มอ็บเงินสนบัสนนุริ�้นค้�กัับหนว่ยี่แพีทยี่เคลืิ�อ็นที� พีอ็สว.

• สนับสนุนกั�ริแข่งขันกีัฬ�สีโริงเรีิยี่นเทศบ�ลิบ้�นแฮดั  
จำ. ขอ็นแก่ัน

• สนับสนุนกั�ริปิ�อ็งกัันกั�ริแพีริ่ริะบ�ดัขอ็งโริคริะบ�ดั 
COVID-19

• สนับสนุนกิัจำกัริริมทอ็ดัผู้้�ป่ิ�เพีื�อ็กั�ริศ่กัษั� โริงเรีิยี่นปิริะช�
พีฒัน�บ�้นแฮดั จำ. ขอ็นแก่ัน
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1. คัว�มูเห็นข้องคัณะกัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่
เก่ั�ยวก่ับุระบุบุกั�รคัวบุคุัมูภู�ยใน 
ข้องบุริษ่ัทั่
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ให้คว�มสำ�คัญต่อ็กั�ริจัำดัให้มีกั�ริควบคุม
ภ�ยี่ในที�เพีียี่งพีอ็แลิะมีปิริะสิทธิิผู้ลิ ซ่�งเปิ็นกัลิไกัสำ�คัญในกั�ริ
ปิ�อ็งกัันแลิะบริิห�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่งหรืิอ็คว�มเสียี่ห�ยี่ต่�งๆ  
ที�อ็�จำจำะเกิัดัข่�นกัับบริษัิัท ในกั�รินี�บริษัิัทได้ันำ�กัริอ็บแนวท�งปิฏิบติั
ด้ั�นกั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็ง The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission (COSO)  
ม�ปิริะยุี่กัต์ใช้เปิ็นกัริอ็บ แลิะแนวท�งปิฏิบัติด้ั�นกั�ริควบคุม
ภ�ยี่ในขอ็งบริิษััท ซ่�งกัำ�หนดัอ็งค์ปิริะกัอ็บหลัิกัที�จำำ�เปิ็นในกั�ริ
ควบคมุภ�ยี่ในไว้ 5 ด้ั�น ได้ัแก่ั 

กั�รคัวบุคุัมูภู�ยใน และ 
กั�รบุริห�รจ่ำดักั�รคัว�มูเส่ำ�ยง

กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร

1. กั�ริควบคมุภ�ยี่ในอ็งค์กัริ (Control Environment) 

2. กั�ริปิริะเมนิคว�มเสี�ยี่ง (Risk Assessment) 

3. กั�ริควบคมุกั�ริปิฏิบติัง�น (Control Activities) 

4. ริะบบส�ริสนเทศแลิะกั�ริสื�อ็ส�ริข้อ็ม่ลิ (Information & 
Communication) แลิะ 

5. ริะบบกั�ริติดัต�ม (Monitoring Activities) โดัยี่มีวัตถปุิริะสงค์
เพีื�อ็สริ้�งคว�มมั�นใจำว่�กั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งบริิษััทจำะบริริลิุ
วัตถุปิริะสงค์ขอ็งกั�ริควบคุมภ�ยี่ในด้ั�นปิริะสิทธิิภ�พีขอ็ง
กั�ริดัำ�เนนิง�น กั�ริใชท้ริพัียี่�กัริ กั�ริดัแ่ลิริกััษั�ทริพัียี่ส์นิคว�ม 
เชื�อ็ถือ็ได้ัขอ็งริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงินกั�ริบัญชี ริวมถ่งกั�ริปิฏิบติั
ต�มกัฎหม�ยี่ ริะเบียี่บข้อ็บังคับต�มกัริอ็บแนวท�งกั�ริ 
กัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริที�ดีั (Corporate Governance : CG) 
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จำ�กักั�ริปิริะเมนิริะบบกั�ริควบคมุภ�ยี่ในขอ็งคณะกัริริมกั�ริบริษัิัท
ริ่วมกัับคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีคว�ม
เห็นว่� ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็งบริิษััทมีคว�มเพีียี่งพีอ็แลิะ 
เหม�ะสมกัับสภ�พีแวดัล้ิอ็มขอ็งบริิษััท โดัยี่บริิษััทได้ัจัำดัให้มี
บุคลิ�กัริอ็ยี่่�งเพีียี่งพีอ็ที�จำะดัำ�เนินกั�ริต�มริะบบได้ัอ็ยี่่�งมี
ปิริะสิทธิิภ�พี ซ่�งสอ็ดัคล้ิอ็งกัับคว�มเห็นขอ็งผู้่้สอ็บบัญชีที�
ริ�ยี่ง�นว่� มไิด้ัพีบสถ�นกั�ริณ์หรืิอ็ข้อ็บกัพีร่ิอ็งใดัๆเกีั�ยี่วกัับริะบบ 
กั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็งบริิษััทที�เปิ็นส�ริะสำ�คัญซ่�งมีผู้ลิกัริะทบต่อ็
งบกั�ริเงินขอ็งบริษัิัท 

ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็งบริิษััท ส�ม�ริถสรุิปิแยี่กัต�ม 5  
อ็งค์ปิริะกัอ็บหลัิกัต�มกัริอ็บขอ็ง COSO Internal Control 
Framework ได้ัดัังนี�

1.) กั�รคัวบุคุัมูภู�ยในองค์ักัร  
(Control Environment)

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเห็นคว�มสำ�คัญขอ็งกั�ริมีสภ�พีแวดัล้ิอ็ม
ขอ็งกั�ริควบคุมภ�ยี่ในที�เพีียี่งพีอ็แลิะเหม�ะสมต่อ็กั�ริกัำ�กัับดั่แลิ
กิัจำกั�ริที�ดีั อั็นเปิ็นพีื�นฐ�นสำ�คัญที�จำะช่วยี่ทำ�ให้กั�ริบริิห�ริง�น
ขอ็งบริิษััทมีปิริะสิทธิิภ�พีแลิะปิริะสิทธิิผู้ลิ ซ่�งเปิ็นปัิจำจัำยี่ขอ็งกั�ริ
ดัำ�เนนิธุิริกิัจำได้ัอ็ยี่�่งยี่ั�งยี่นืต่อ็ไปิ แลิะยี่งัเปิน็ริ�กัฐ�นสำ�คัญในกั�ริ
สริ้�งเสริิมวัฒนธิริริมอ็งค์กัริที�ดีัแลิะมีคว�มเข้มแข็งเป็ินอั็นหน่�ง
อั็นเดีัยี่วกััน

ทั�งนี�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทสนับสนุนวัฒนธิริริมอ็งค์กัริที�มุ่งเน้น 
คว�มซื�อ็ตริงแลิะกั�ริมีจำริริยี่�บริริณในกั�ริดัำ�เนินง�น พีริ้อ็มทั�ง
กัำ�กัับดั่แลิกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำขอ็งบริิษััทให้เปิ็นไปิต�มกัฎหม�ยี่ 
วัตถุปิริะสงค์  แลิะเปิ��หม�ยี่ขอ็งอ็งค์กัริ ตลิอ็ดัจำนกั�ริมี 
สภ�พีแวดัล้ิอ็มขอ็งกั�ริควบคมุภ�ยี่ในที�ดีัแลิะเหม�ะสม ดัังนี�

• คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้ักัำ�หนดันโยี่บ�ยี่กั�ริกัำ�กัับดั่แลิ 
กิัจำกั�ริที�ดีั ขอ้็กัำ�หนดัเกีั�ยี่วกัับจำริยิี่ธิริริม (Code of Conduct) 
แลิะม�ตริกั�ริต่อ็ต้�นกั�ริคอ็ริ์ริัปิชั�นที�เป็ินลิ�ยี่ลัิกัษัณ์อั็กัษัริ 
เพีื�อ็เปิน็แนวท�งสำ�หริบักัริริมกั�ริ ผู้่้บริหิ�ริ แลิะพีนักัง�น ให้
ปิฏิบติัหน�้ที�ด้ัวยี่คว�มซื�อ็ตริงแลิะมีจำริยิี่ธิริริม โดัยี่มอ็บหม�ยี่
ใหฝ้�่ยี่บริหิ�ริขอ็งบริิษััททำ�กั�ริสื�อ็ส�ริแลิะปิริะช�สมัพัีนธิข์อ้็
กัำ�หนดัดัังกัล่ิ�วแก่ัผู้่้บริิห�ริแลิะพีนักัง�นทุกัคนได้ัริับทริ�บ
อ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็ผู่้�นหลัิกัส่ตริกั�ริอ็บริมภ�ยี่ในแลิะกิัจำกัริริม
ต่�งๆ ทั�งยี่ังมีข้อ็กัำ�หนดัว่�ด้ัวยี่เริื�อ็งกั�ริริ้อ็งเริียี่นแลิะแจ้ำง
เบ�ะแสกั�ริทจุำริติ (Whistleblowing) เพืี�อ็ใหเ้กิัดัคว�มโปิริง่ใส
แลิะเปิ็นธิริริมแก่ัทุกัฝ่�ยี่ แลิะทำ�ให้มั�นใจำว่�ผู้่้แจ้ำงข้อ็ม่ลิหริือ็
เบ�ะแสจำะได้ัริับกั�ริด่ัแลิแลิะคุ้มคริอ็งอ็ยี่่�งปิลิอ็ดัภัยี่ ซ่�งถือ็
เปิน็กั�ริสร้ิ�งทัศนคติที�ดีัต่อ็กั�ริตริวจำสอ็บอี็กัด้ัวยี่

• คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทมคีว�มเปิน็อิ็สริะจำ�กัฝ�่ยี่บริหิ�ริ มหีน�้ที� 
กัำ�กัับดั่แลิกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำโดัยี่ริวม แลิะกัำ�กัับดั่แลิให้มีกั�ริ
กัำ�หนดัเปิ��หม�ยี่กัลิยุี่ทธิ์ในกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำที�ชัดัเจำนแลิะ
วัดัผู้ลิได้ั สำ�หรัิบใช้เป็ินแนวท�งในกั�ริจัำดัทำ�แผู้นธุิริกิัจำแลิะ
แผู้นปิฏิบัติง�น ริวมทั�งติดัต�มผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งบริิษััท
อ็ยี่�่งสมำ�เสมอ็

• คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทแต่งตั�งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ มหีน�้ที� 
สอ็บท�นให้บริิษััทมีริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในที�เพีียี่งพีอ็ แลิะ
มีปิริะสิทธิิผู้ลิ ต�มกัฎบัตริขอ็งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 
แลิะริ�ยี่ง�นผู้ลิกั�ริสอ็บท�นให้ผู้่้ถือ็หุ้นรัิบทริ�บในริ�ยี่ง�น
ปิริะจำำ�ปิ ี

• ผู้่้บริิห�ริมีหน้�ที�นำ�แนวท�งที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริกัำ�กัับดั่แลิที�
กัำ�หนดัโดัยี่คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ไปิถ่�ยี่ทอ็ดัให้แก่ัพีนักัง�น
เพืี�อ็นำ�ไปิปิฏิบัติให้เปิ็นไปิต�มนโยี่บ�ยี่ ตลิอ็ดัจำนปิลิ่กัฝังให้
พีนกััง�นผู้่้ใต้บงัคับบัญช�มีวินยัี่ต่อ็กั�ริปิฏิบติัต�มข้อ็กัำ�หนดั
อั็นเกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับกั�ริควบคมุภ�ยี่ใน 

• พีนกััง�นทกุัริะดัับ ต้อ็งปิฏิบติัต�ม กัฎ ริะเบยีี่บ ขอ้็บงัคับ ตลิอ็ดัจำน 
คำ�สั�งใดัที�อ็ย่ี่ภ่�ยี่ใต้ริะบบกั�ริควบคมุภ�ยี่ในอ็ยี่�่งเคริง่ครัิดั 

• บริิษััทกัำ�หนดัโคริงสริ้�งอ็งค์กัริในลัิกัษัณะส�ยี่ง�น มีกั�ริ 
แบ่งแยี่กัหน้�ที�ในส่วนง�นที�สำ�คัญเพีื�อ็ให้เกิัดักั�ริถ่วงดัุลิ
ริะหว่�งกััน (Check and Balance) มกีั�ริกัำ�หนดัส�ยี่กั�ริริ�ยี่ง�น
ที�ชัดัเจำน ริวมถ่งมีกั�ริมอ็บหม�ยี่แลิะจำำ�กััดัอ็ำ�น�จำหน้�ที� 
คว�มรัิบผิู้ดัชอ็บอ็ย่ี่�งเหม�ะสมต�มโคริงสร้ิ�งอ็งค์กัริ เพีื�อ็
ใหก้ั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริขอ็งบริษัิัทมปีิริะสทิธิภิ�พี

• บริษัิัทมกีั�ริกัำ�หนดัคุณสมบติัขอ็งบุคลิ�กัริแต่ลิะตำ�แหนง่ง�น  
เพีื�อ็เป็ินเกัณฑ์์ในกั�ริสริริห�แลิะคัดัเลืิอ็กับุคลิ�กัริที�เหม�ะสม 
กัับตำ�แหน่งง�นทั�งจำ�กัภ�ยี่ในแลิะภ�ยี่นอ็กัอ็งค์กัริ มีแผู้น
พีัฒน�บุคลิ�กัริผู้่�นท�งฝ่�ยี่ทรัิพียี่�กัริบุคคลิ มีแผู้นแลิะ
กัริะบวนกั�ริสริริห�ผู้่้สืบทอ็ดัตำ�แหน่งง�นที�สำ�คัญ พีริ้อ็ม
ทั�งกัำ�หนดักัริะบวนกั�ริปิริะเมินผู้ลิกั�ริปิฏิบัติง�นอ็ยี่่�งมี
ม�ตริฐ�นแลิะเปิ็นริะบบ เพีื�อ็พิีจำ�ริณ�ให้ผู้ลิตอ็บแทนอ็ยี่่�ง
เปิน็ธิริริม แลิะเป็ินกั�ริสร้ิ�งแริงจ่ำงใจำต่อ็บุคลิ�กัริในกั�ริปิฏิบติั
ง�นใหเ้กิัดัปิริะสทิธิภิ�พีสง่สดุั 

2.) กั�รประเมิูนคัว�มูเส่ำ�ยง 
(Risk Assessment)

กั�ริปิริะเมนิคว�มเสี�ยี่ง เปิน็สว่นหน่�งในกั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่ง  
ซ่�งเป็ินหลัิกัสำ�คัญในกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำอ็ย่ี่�งยี่ั�งยี่ืน โดัยี่บริิษััทได้ั 
พีัฒน�ริะบบบริิห�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่งให้มีปิริะสิทธิิภ�พีม�กัข่�น 
อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง เพีื�อ็สริ�้งคณุค่�ริะยี่ะยี่�วใหแ้ก่ัผู้่ม้สีว่นได้ัเสยีี่ ดัังนี�

• บริิษััทได้ัดัำ�เนินนโยี่บ�ยี่ต�มกัริอ็บกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริ 
คว�มเสี�ยี่งทั�วทั�งอ็งค์กัริ (Enterprise Risk Management :  
ERM) ต�มม�ตริฐ�นส�กัลิขอ็ง The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
(COSO) แลิะให้มกีั�ริปิริะเมนิคว�มเสี�ยี่งเปิน็ปิริะจำำ�ทกุัปีิ 

• บริิษััทได้ัมีกั�ริกัำ�หนดันโยี่บ�ยี่กั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่งไว้อ็ยี่่�ง
ชดััเจำน เพีื�อ็ใหเ้ปิน็กัริอ็บในกั�ริจัำดัทำ�แผู้นง�นบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง  
โดัยี่ในริะหว่�งปิีมีกัริะบวนกั�ริทบทวน วิเคริ�ะห์ ติดัต�ม 
แลิะกัำ�หนดัม�ตริกั�ริในกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยี่งอ็ยี่่�ง 
บ่ริณ�กั�ริ มุง่สริ�้งทัศนคติแลิะคว�มเข้�ใจำที�ดีัใหแ้ก่ัพีนกััง�น
ขอ็งบริษัิัทในเริื�อ็งกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง ให้พีนักัง�นทุกัริะดัับ
ในอ็งค์กัริส�ม�ริถนำ�นโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นง�นไปิปิฏิบัติได้ัจำริิง
อ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิภิ�พี
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• คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้ัแต่งตั� งคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ 
คว�มเสี�ยี่ง มีหน้�ที�กัำ�กัับดั่แลิให้มีกั�ริริะบุคว�มเสี�ยี่ง  
โดัยี่พิีจำ�ริณ�ปัิจำจัำยี่ทั�งภ�ยี่นอ็กัแลิะภ�ยี่ในอ็งค์กัริ ที�อ็�จำส่ง
ผู้ลิให้บริิษััทไม่ส�ม�ริถบริริลุิวัตถุปิริะสงค์ที�กัำ�หนดัไว้ แลิะ 
กัำ�กัับด่ัแลิใหมี้กั�ริปิริะเมนิผู้ลิกัริะทบแลิะโอ็กั�สที�เกิัดัข่�นขอ็ง
คว�มเสี�ยี่งที�ได้ัริะบุไว้ เพีื�อ็จัำดัลิำ�ดัับคว�มเสี�ยี่งแลิะเลืิอ็กัใช้ 
วิธิกีั�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่งได้ัอ็ยี่�่งเหม�ะสม

• บริิษััทได้ัแต่งตั� งคณะทำ�ง�นบริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง (Risk 
Management Team) ซ่�งปิริะกัอ็บด้ัวยี่ผู้่้บริิห�ริฝ่�ยี่ง�น
เจ้ำ�ขอ็งคว�มเสี�ยี่งขอ็งแต่ลิะหน่วยี่ง�น เพืี�อ็จัำดัทำ�แผู้นง�น
บริิห�ริคว�มเสี�ยี่ง ปิริะเมนิแลิะจัำดัอั็นดัับคว�มเสี�ยี่ง พีริอ้็มทั�ง
ห�ม�ตริกั�ริในกั�ริริับมือ็ ริวมถ่งมีกั�ริริ�ยี่ง�นคว�มคืบหน้�
ขอ็งแผู้นง�นต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่งเป็ินริะยี่ะ

3.) กั�รคัวบุคุัมูกั�รปฏิิบุ่ติั้ง�น 
(Control Activities) 

บริิษััทให้คว�มสำ�คัญอ็ยี่่�งม�กักัับริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ใน แลิะ
กั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน นอ็กัจำ�กัที�จำะมีกั�ริจัำดัตั�งหนว่ยี่ง�นตริวจำสอ็บ
ภ�ยี่ในแล้ิว ผู้่้บริิห�ริขอ็งทกุัหนว่ยี่ง�นมีหน้�ที�แลิะคว�มริบัผิู้ดัชอ็บ
ในกั�ริดัแ่ลิแลิะตริวจำสอ็บริะบบกั�ริทำ�ง�นภ�ยี่ใต้สว่นง�นขอ็งตน
ใหม้ปีิริะสทิธิภิ�พี แลิะถก่ัต้อ็งต�มริะเบยีี่บกั�ริปิฏิบติัง�น ริวมทั�ง
ปิลิ่กัฝังให้ผู้่้ใต้บังคับบัญช�มีวินัยี่ แลิะมีจิำตสำ�น่กัที�ดีัในเรืิ�อ็งกั�ริ
ควบคมุภ�ยี่ใน ดัังนี�

• บริิษััทได้ักัำ�หนดักิัจำกัริริมกั�ริควบคุมให้เหม�ะสมกัับ 
คว�มเสี�ยี่งแลิะลัิกัษัณะเฉพี�ะขอ็งบริษัิัท มกีั�ริแบง่แยี่กัหน�้ที� 
ไว้อ็ยี่�่งชดััเจำน เชน่ หน�้ที�กั�ริอ็นมุติั หน�้ที�กั�ริบนัท่กัริ�ยี่กั�ริ
บญัช ีหน้�ที�ในกั�ริดัแ่ลิจัำดัเก็ับทรัิพียี่ส์นิ มกีั�ริจัำดัทำ�นโยี่บ�ยี่ 
ริะเบียี่บวิธิีปิฏิบัติง�นแลิะค่่มือ็ในกั�ริปิฏิบัติง�น ทั�งท�ง
ด้ั�นกั�ริเงิน กั�ริจัำดัซื�อ็แลิะด้ั�นอื็�นๆไว้อ็ยี่่�งเหม�ะสมเปิ็น 
ลิ�ยี่ลัิกัษัณ์อั็กัษัริ แลิะมีกั�ริทบทวนอ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็ มีกั�ริ
กัำ�หนดัอ็ำ�น�จำกั�ริอ็นุมัติริ�ยี่กั�ริขอ็งผู้่้บริิห�ริในแต่ลิะริะดัับ
ไว้อ็ยี่่�งชัดัเจำน มีกั�ริกัำ�หนดัริะเบียี่บปิฏิบัติเรืิ�อ็งกั�ริเข้�ทำ�
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันไว้อ็ยี่่�งชัดัเจำน เพีื�อ็ปิ�อ็งกัันกั�รินำ�ผู้ลิ
ปิริะโยี่ชนข์อ็งบริษัิัทไปิใช้สว่นตัว แลิะให้คำ�นง่ถ่งผู้ลิปิริะโยี่ชน์
ขอ็งบริษัิัทเป็ินสำ�คัญ

• บริิษััทจัำดัให้มีกัริะบวนกั�ริติดัต�มดั่แลิกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็ง
บริิษััทยี่่อ็ยี่ เพีื�อ็ให้มีแนวท�งกั�ริดัำ�เนินง�นที�สอ็ดัคล้ิอ็งกัับ
นโยี่บ�ยี่ขอ็งธุิริกิัจำอ็ยี่�่งสมำ�เสมอ็ อี็กัทั�งหนว่ยี่ง�นตริวจำสอ็บ
ภ�ยี่ในขอ็งบริิษััทยี่ังได้ัปิฏิบัติง�นตริวจำสอ็บคริอ็บคลิุมไปิถ่ง
บริษัิัทยี่อ่็ยี่อี็กัด้ัวยี่

4.) ระบุบุสำ�รสำนเทั่ศและกั�รส่ำ�อสำ�รข้้อมููล 
(Information & Communication)

บริิษััทให้คว�มสำ�คัญต่อ็คุณภ�พีขอ็งส�ริสนเทศแลิะกั�ริสื�อ็ส�ริ 
ซ่�งเปิ็นส่วนสำ�คัญที�จำะช่วยี่สนับสนุนให้ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ใน
เกิัดัปิริะสิทธิิผู้ลิ โดัยี่มีแนวท�งในกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริส�ริสนเทศ
แลิะกั�ริสื�อ็ส�ริ ดัังนี�

• บริิษััทมีกัริะบวนกั�ริแลิะช่อ็งท�งกั�ริสื�อ็ส�ริข้อ็ม่ลิภ�ยี่ใน
ที�มีปิริะสิทธิิภ�พี โดัยี่ใช้เทคโนโลิยี่ีกั�ริสื�อ็ส�ริผู้่�นริะบบ
อิ็นเตอ็ร์ิเน็ต อี็เมลิล์ิ แลิะไลิน์แอ็ดั ซ่�งส�ม�ริถสื�อ็ส�ริถ่ง
พีนักัง�นทุกัคนทั�วทั�งอ็งค์กัริในเวลิ�เดีัยี่วกัันสำ�หริับข้อ็ม่ลิ
ที�จำำ�เปิ็น อี็กัทั�งส�ม�ริถกัำ�หนดัริะดัับตำ�แหน่งขอ็งพีนักัง�น
ที�บริิษััทต้อ็งกั�ริสื� อ็ส�ริข้อ็ม่ลิให้ทริ�บสำ�หริับข้อ็ม่ลิที�ม ี
คว�มสำ�คัญเฉพี�ะกัริณี

• บริิษััทมีกั�ริจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นตัวเลิขท�งกั�ริเงินแลิะข้อ็ม่ลิที�
สำ�คัญแลิะนำ�เสนอ็ต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััทอ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็ 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทส�ม�ริถขอ็ข้อ็ม่ลิที�จำำ�เป็ินเพิี�มเติมได้ั
จำ�กัเลิข�นุกั�ริบริิษััท ซ่�งทำ�หน้�ที�เป็ินศ่นย์ี่ติดัต่อ็เพีื�อ็ช่วยี่
ปิริะส�นง�นให้แก่ัคณะกัริริมกั�ริในกั�ริขอ็ข้อ็ม่ลิ โดัยี่ข้อ็ม่ลิ
เอ็กัส�ริที�ใช้ในกั�ริปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริิษััททุกัคริั�งจำะ 
นำ�สง่ใหก้ัริริมกั�ริทกุัท่�นล่ิวงหน�้ก่ัอ็นวันปิริะชุม

• บริิษััทมีช่อ็งท�งในกั�ริแจ้ำงเบ�ะแสหรืิอ็ข้อ็ร้ิอ็งเรีิยี่นกั�ริ 
กัริะทำ�ผู้ิดักัฎหม�ยี่ หรืิอ็พีฤติกัริริมน่�สงสัยี่ที�อ็�จำส่อ็ถ่ง 
กั�ริทจุำริติคอ็ร์ิริปัิชั�น หริอื็ปิริะพีฤติมชิอ็บขอ็งบุคคลิในอ็งค์กัริ 
สำ�หริับพีนักัง�นแลิะผู้่้มีสว่นได้ัเสียี่ทุกักัลิุ่มต่อ็คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััท โดัยี่ผู้่�นคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�
บริิห�ริ ผู้่้อ็ำ�นวยี่กั�ริฝ่�ยี่ทรัิพียี่�กัริบุคคลิ เลิข�นุกั�ริบริิษััท 
แลิะฝ�่ยี่ตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน 

5.) ระบุบุกั�รติั้ดัตั้�มู 
(Monitoring Activities)

บริิษััทจัำดัให้มีกัริะบวนกั�ริติดัต�มแลิะปิริะเมินคว�มเพีียี่งพีอ็ขอ็ง
ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็งบริิษััท เพีื�อ็ให้มั�นใจำได้ัว่�ริะบบกั�ริ
ควบคมุภ�ยี่ในขอ็งบริษัิัทมปีิริะสทิธิภิ�พีแลิะปิริะสทิธิผิู้ลิ ดัังนี�

• บริษัิัทมหีนว่ยี่ง�นตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน ซ่�งเปิน็หนว่ยี่ง�นอิ็สริะที�
ริ�ยี่ง�นตริงต่อ็คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ ทำ�หน�้ที�ตริวจำสอ็บ
แลิะปิริะเมินปิริะสิทธิิภ�พีแลิะปิริะสิทธิิผู้ลิขอ็งกั�ริควบคุม
ภ�ยี่ในขอ็งกิัจำกัริริมต่�งๆต�มม�ตริฐ�นวิช�ชีพีกั�ริตริวจำสอ็บ 
ภ�ยี่ใน มีกั�ริจัำดัทำ�แผู้นกั�ริตริวจำสอ็บปิริะจำำ�ปิี ซ่�งผู้่�นกั�ริ
อ็นุมัติจำ�กัคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ โดัยี่จัำดัทำ�แผู้นต�ม 
หลัิกักั�ริ Risk-Based Approach ต�มม�ตริฐ�นส�กัลิ ให้
สอ็ดัคล้ิอ็งกัับกัลิยุี่ทธ์ิขอ็งบริิษััท โดัยี่คำ�น่งถ่งผู้ลิกัริะทบจำ�กั
คว�มเสี�ยี่ง แลิะโอ็กั�สที�จำะเกิัดัคว�มเสี�ยี่ง มกีั�ริกัำ�หนดัริะดัับ
คว�มสำ�คัญขอ็งคว�มเสี�ยี่ง ริวมทั�งศ่กัษั�แลิะทำ�คว�มเข้�ใจำ
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กั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็งกิัจำกั�ริที�มีอ็ย่ี่่ในปิัจำจุำบัน ปิริะเมิน
ปิริะสทิธิภิ�พีกั�ริควบคมุภ�ยี่ในแลิะทดัสอ็บกั�ริควบคมุ เพืี�อ็
จัำดัสริริทริพัียี่�กัริ ทั�งในแง่ขอ็งบุคลิ�กัริ แลิะเวลิ�ในแผู้นกั�ริ
เข�้ตริวจำสอ็บอ็ยี่�่งเหม�ะสม เพีื�อ็ทำ�ใหม้ั�นใจำว่�กั�ริตริวจำสอ็บ 
นั�นจำะบริริลุิเปิ��หม�ยี่แลิะวัตถุปิริะสงค์ขอ็งอ็งค์กัริ แลิะ
ส�ม�ริถสริ้�งม่ลิค่�เพีิ�มให้กัับอ็งค์กัริได้ั พีริ้อ็มทั�งให้ข้อ็เสนอ็
แนะในกั�ริปิรัิบปิรุิงกั�ริปิฏิบัติง�นให้กัับฝ่�ยี่บริิห�ริ ช่วยี่
กัำ�หนดัแนวท�งกั�ริปิริับปิรุิงต�มข้อ็เสนอ็แนะ แลิะริ�ยี่ง�น
ผู้ลิกั�ริตริวจำสอ็บต่อ็คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ ริวมถ่งมีกั�ริ
ติดัต�มกั�ริดัำ�เนินกั�ริแก้ัไขข้อ็สังเกัต เพีื�อ็ให้แน่ใจำว่�หน่วยี่
ง�นที�เกีั�ยี่วขอ้็งได้ัดัำ�เนนิต�มแนวปิฏิบติัที�ว�งไว้แล้ิวจำริงิ

2. คัว�มูเห็นข้องคัณะกัรรมูกั�ร 
ตั้รวจำสำอบุท่ั่�แตั้กัต่ั้�งจำ�กัคัว�มูเห็น 
ข้องคัณะกัรรมูกั�รบุริษ่ัทั่
ไมม่ ี-

3. ห่วหน้�ง�นตั้รวจำสำอบุภู�ยใน
หัวหน้�ง�นตริวจำสอ็บภ�ยี่ในขอ็งบริิษััท คือ็ น�งส�วนิภ�ทิพีย์ี่  
ศภุฤกัษ์ัริตันไชยี่ โดัยี่ได้ัริบักั�ริแต่งตั�งใหด้ัำ�ริงตำ�แหนง่หัวหน�้ง�น 
ตริวจำสอ็บภ�ยี่ในขอ็งบริิษััทแลิะเลิข�นุกั�ริคณะกัริริมกั�ริ 
ตริวจำสอ็บ ตั�งแต่วันที� 1 สงิห�คม 2559 เป็ินต้นไปิ

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บเปิ็นผู้่้ให้คว�มเห็นชอ็บในกั�ริพีิจำ�ริณ�
แต่งตั�ง โยี่กัยี่้�ยี่ เลิิกัจ้ำ�ง หัวหน้�ง�นตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน แลิะดั่แลิ
ให้ผู้่้ดัำ�ริงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตริวจำสอ็บภ�ยี่ในมีวุฒิกั�ริศ่กัษั� 
ปิริะสบกั�ริณ์ แลิะกั�ริอ็บริม ที�เหม�ะสมเพีียี่งพีอ็กัับกั�ริปิฏิบัติ
หน้�ที�เกีั�ยี่วกัับกั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ในขอ็งบริิษััท โดัยี่ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดั
ขอ็งคณุวุฒกิั�ริศก่ัษั� ปิริะวัติกั�ริฝกึัอ็บริม แลิะปิริะสบกั�ริณก์ั�ริ
ทำ�ง�นขอ็งหวัหน�้ง�นตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน ปิริ�กัฏใน “ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดั
เกีั�ยี่วกัับหวัหน�้ง�นตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน” (เอ็กัส�ริแนบ 3)
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กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร

ร�ยกั�รระหว่�งก่ัน

ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งบริษัิัท แลิะกิัจำกั�ริที�เกีั�ยี่วขอ้็งกัันปิริะจำำ�ปิ ี2563 ได้ัแสดังอ้็�งอิ็งจำ�กัริ�ยี่ง�นขอ้็มล่ิท�งกั�ริเงินปิริะจำำ�ปีิ พี.ศ. 2563 ดัังนี�

ชื่่�อบริษัิัท ลัักษัณิะคัว็�มสำมัพนัธ์ุ ริ�ย่ก�ริที�เกี�ย่ว็ข�องกัน
สำำ�หริบัปี	2563	
(หน่ว็ย่	:	บ�ท)

1. EAGLE เปิ็นบริิษััทยี่อ่็ยี่ โดัยี่บริิษััท ถือ็หุ้นริ้อ็ยี่ลิะ 99.99 
แลิะมีกัริริมกั�ริริว่มกัันกัับบริิษััท

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบกัำ�ไริข�ดัทนุ

ริ�ยี่ได้ัค่�เช�่ที�ดิัน 1,916,640

ริ�ยี่ได้ัค่�บริิกั�ริอื็�น 206,072

ค่�ขนสง่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 135,026,404

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบแสดังฐ�นะกั�ริเงิน

ลิ่กัหนี�กั�ริค้�แลิะลิ่กัหนี�อื็�น 160,522

เจ้ำ�หนี�กั�ริค้�แลิะเจ้ำ�หนี�อื็�น 11,768,775

หนี�สินหมุนเวียี่นอื็�น 572,289

2. LOGISTIC 
ENTERPRISE

เป็ินบริษัิัทยี่อ่็ยี่ขอ็ง EAGLE โดัยี่ EAGLE ถือ็หุน้ 
ริอ้็ยี่ลิะ 99.98 แลิะมกีัริริมกั�ริริว่มกัันกัับบริษัิัท

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบกัำ�ไริข�ดัทุน

ค่�เช�่ริถขนสง่ก๊ั�ซ 9,476,819

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบแสดังฐ�นะกั�ริเงิน 

สินทริัพียี่์ไมห่มุนเวียี่น  1,261,600 

3. WP GAS เปิ็นบริิษััทยี่อ่็ยี่ โดัยี่บริิษััท ถือ็หุ้นริ้อ็ยี่ลิะ 99.99 
แลิะมีกัริริมกั�ริริว่มกัันกัับบริิษััท แลิะมีผู้่้บริิห�ริ
ขอ็งบริิษััท ที�เปิ็นกัริริมกั�ริ

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบกัำ�ไริข�ดัทุน

ดัอ็กัเบี�ยี่ริับ 612,482

ริ�ยี่ได้ัค่�บริิห�ริจัำดักั�ริ 120,000

ค่�บริิห�ริง�นข�ยี่ 2,516,300

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบแสดังฐ�นะกั�ริเงิน

ลิ่กัหนี�กั�ริค้�แลิะลิ่กัหนี�อื็�น 61,840

ค่�ใช้จ่ำ�ยี่ค้�งจ่ำ�ยี่ 444,476

เงินให้กั่้ยี่ืมริะยี่ะยี่�ว 9,000,000
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ชื่่�อบริษัิัท ลัักษัณิะคัว็�มสำมัพนัธ์ุ ริ�ย่ก�ริที�เกี�ย่ว็ข�องกัน
สำำ�หริบัปี	2563	
(หน่ว็ย่	:	บ�ท)

4. THAIGAS เปิ็นบริิษััทยี่อ่็ยี่ขอ็ง WP GAS

โดัยี่ WP GAS ถือ็หุ้นริ้อ็ยี่ลิะ 79.99 แลิะมีกัริริมกั�ริ
ริว่มกัันกัับบริิษััท แลิะมีผู้่้บริิห�ริขอ็งบริิษััทที�เปิ็น
กัริริมกั�ริ

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบกัำ�ไริข�ดัทุน

ริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 768,063,102

ริ�ยี่ได้ัค่�บริิห�ริจัำดักั�ริ 1,850,565

ริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริให้บริิกั�ริอื็�น 2,601,231

ริ�ยี่ได้ัค่�เช�่ที�ดิันแลิะอุ็ปิกัริณ์ 900,000

ริ�ยี่ได้ัค่�ซอ่็มถัง 360,319

ดัอ็กัเบี�ยี่ริับ 553,903

ซื�อ็ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 67,432,615

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบแสดังฐ�นะกั�ริเงิน

ลิ่กัหนี�กั�ริค้�แลิะลิ่กัหนี�อื็�น 118,777,104

เจ้ำ�หนี�กั�ริค้�แลิะเจ้ำ�หนี�อื็�น 2,217,353

เงินให้กั่้ยี่ืมริะยี่ะยี่�ว 22,700,000

5. PREMIER 
CARRIER

เป็ินบริษัิัทยี่อ่็ยี่ขอ็ง THAIGAS โดัยี่ THAIGAS ถือ็
หุน้ริอ้็ยี่ลิะ 99.99 แลิะมกีัริริมกั�ริริว่มกัันกัับบริษัิัท 
แลิะมผีู้่บ้ริหิ�ริขอ็งบริษัิัทที�เป็ินกัริริมกั�ริ

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบกัำ�ไริข�ดัทุน

ค่�ขนสง่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 5,100,223

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบแสดังฐ�นะกั�ริเงิน

เจ้ำ�หนี�กั�ริค้�แลิะเจ้ำ�หนี�อื็�น 41,904

6. WONDER 
FOOD

เปิ็นบริิษััทยี่อ่็ยี่ขอ็ง WP SOLUTIONS โดัยี่ WP 
SOLUTIONS ถือ็หุ้นริ้อ็ยี่ลิะ 49.99 แลิะมีกัริริมกั�ริ
ริว่มกัันกัับบริิษััท แลิะมีผู้่้บริิห�ริขอ็งบริิษััทที�เปิ็น
กัริริมกั�ริ

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบกัำ�ไริข�ดัทุน

ดัอ็กัเบี�ยี่ริับ 67,742

ค่�ใช้จ่ำ�ยี่ในกั�ริซื�อ็อ็�ห�ริ 1,761,196

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบแสดังฐ�นะกั�ริเงิน

ลิ่กัหนี�กั�ริค้�แลิะลิ่กัหนี�อื็�น 67,742

เจ้ำ�หนี�กั�ริค้�แลิะเจ้ำ�หนี�อื็�น 1,570,527

เงินให้กั่้ยี่ืมริะยี่ะยี่�ว 16,000,000

7. WP 
SOLUTIONS

เปิ็นบริิษััทยี่อ่็ยี่ โดัยี่บริิษััท ถือ็หุ้นริ้อ็ยี่ลิะ 99.99 
แลิะมีกัริริมกั�ริริว่มกัันกัับบริิษััท แลิะมีผู้่้บริิห�ริ
ขอ็งบริิษััท ที�เปิ็นกัริริมกั�ริ

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบกัำ�ไริข�ดัทุน ไมม่ี

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบแสดังฐ�นะกั�ริเงิน ไมม่ี

8. WP SOLLAR เปิ็นบริิษััทยี่อ่็ยี่ขอ็ง WP SOLUTIONS โดัยี่ WP 
SOLUTIONS ถือ็หุ้นริ้อ็ยี่ลิะ 99.99 แลิะมีกัริริมกั�ริ
ริว่มกัันกัับบริิษััท แลิะมีผู้่้บริิห�ริขอ็งบริิษััท ที�เปิ็น
กัริริมกั�ริ

ริ�ยี่กั�ริจำ�กังบแสดังฐ�นะกั�ริเงิน ไมม่ี
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คัว�มูจำำ�เป็นและคัว�มูสำมูเหตัุ้สำมูผู้ล
1. บริิษััท มีริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันกัับ EAGLE ได้ัแก่ั 1) ริ�ยี่ได้ั

ค่�เช่�ที�ดิัน 2) ริ�ยี่ได้ัค่�บริิกั�ริอื็�น แลิะ 3) ค่�ขนส่งก๊ั�ซ 
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ทั�งนี�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันทั�ง 3 ริ�ยี่กั�รินั�น  
มรีิ�ค�แลิะเงื�อ็นไขเสมือ็นทำ�ริ�ยี่กั�ริกัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั โดัยี่ที�
มไิด้ัมวัีตถุปิริะสงค์ในกั�ริถ่�ยี่เทผู้ลิปิริะโยี่ชนร์ิะหว่�งกััน หริอื็
มรีิ�ยี่กั�ริใดัๆ เป็ินพีเิศษั 

2. บริิษััท มีริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันกัับ LOGISTIC ENTERPRISE 
จำำ�นวน 1 ริ�ยี่กั�ริ ได้ัแก่ั ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ค่�เช�่ริถขนสง่ก๊ั�ซ ทั�งนี�
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันนั�น มรีิ�ค�แลิะเงื�อ็นไขเสมอื็นทำ�ริ�ยี่กั�ริ
กัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั โดัยี่ที�มิได้ัมีวัตถุปิริะสงค์ในกั�ริถ่�ยี่เท 
ผู้ลิปิริะโยี่ชนร์ิะหว่�งกััน หริอื็มรีิ�ยี่กั�ริใดัๆ เป็ินพีเิศษั 

3. บริษัิัท มรีิ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันกัับ WP GAS จำำ�นวน 3 ริ�ยี่กั�ริ
ได้ัแก่ั 1) ริ�ยี่ได้ัดัอ็กัเบี�ยี่รัิบ 2) ริ�ยี่ได้ัค่�บริหิ�ริจัำดักั�ริ แลิะ 
3) ค่�ใช้จ่ำ�ยี่บริิห�ริง�นข�ยี่ ทั�งนี�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันทั�ง 3 
ริ�ยี่กั�รินั�น มีริ�ค�แลิะเงื�อ็นไขเสมือ็นทำ�ริ�ยี่กั�ริกัับบุคคลิ
ภ�ยี่นอ็กั โดัยี่ที�มไิด้ัมวัีตถปุิริะสงค์ในกั�ริถ่�ยี่เทผู้ลิปิริะโยี่ชน์
ริะหว่�งกััน หริอื็มรีิ�ยี่กั�ริใดัๆ เป็ินพีเิศษั 

4. บริษัิัท มรีิ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันกัับ THAIGAS จำำ�นวน 7 ริ�ยี่กั�ริ
ได้ัแก่ั 1) ริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 2) ริ�ยี่ได้ั
ค่�บริิห�ริจัำดักั�ริ 3) ริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริให้บริิกั�ริอื็�น 4) ริ�ยี่ได้ั 
ค่�เช่�ที�ดิันแลิะอุ็ปิกัริณ์ 5) ริ�ยี่ได้ัค่�ซ่อ็มถัง 6) ดัอ็กัเบี�ยี่ริับ 
แลิะ 7) ต้นทุนซื�อ็ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ทั�งนี�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�ง
กัันทั�ง 7 ริ�ยี่กั�รินั�น มีริ�ค�แลิะเงื�อ็นไขเสมือ็นทำ�ริ�ยี่กั�ริ
กัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั โดัยี่ที�มิได้ัมีวัตถุปิริะสงค์ในกั�ริถ่�ยี่เท 
ผู้ลิปิริะโยี่ชนร์ิะหว่�งกััน หริอื็มรีิ�ยี่กั�ริใดัๆ เป็ินพีเิศษั 

5. บริษัิัท มรีิ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันกัับ PREMIER CARRIER จำำ�นวน 
1 ริ�ยี่กั�ริได้ัแก่ั ค่�ขนส่งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ทั�งนี�ริ�ยี่กั�ริ
ริะหว่�งกัันนั�น มรีิ�ค�แลิะเงื�อ็นไขเสมอื็นทำ�ริ�ยี่กั�ริกัับบุคคลิ
ภ�ยี่นอ็กั โดัยี่ที�มไิด้ัมวัีตถปุิริะสงค์ในกั�ริถ่�ยี่เทผู้ลิปิริะโยี่ชน์
ริะหว่�งกััน หริอื็มรีิ�ยี่กั�ริใดัๆ เป็ินพีเิศษั 

6. บริิษััท มีริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันกัับ WONDER FOOD จำำ�นวน 
2 ริ�ยี่กั�ริได้ัแก่ั 1) ดัอ็กัเบี�ยี่ริับ แลิะ 2) ค่�ใช้จ่ำ�ยี่ในกั�ริซื�อ็
อ็�ห�ริ ทั�งนี�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันกัันทั�ง 2 ริ�ยี่กั�รินั�น มีริ�ค�
แลิะเงื�อ็นไขเสมือ็นทำ�ริ�ยี่กั�ริกัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั โดัยี่ที�มิได้ั
มีวัตถุปิริะสงค์ในกั�ริถ่�ยี่เทผู้ลิปิริะโยี่ชน์ริะหว่�งกััน หรืิอ็มี
ริ�ยี่กั�ริใดัๆ เป็ินพีเิศษั 

นโยบุ�ยหร่อแนวโน้มูกั�รทั่ำ�ร�ยกั�ร
ระหว่�งก่ันในอน�คัตั้
ในกัริณีที�มีกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกััน บริิษััทจำะปิฏิบัติให้เปิ็น
ไปิต�มกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่หลัิกัทริัพียี่์แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์ ปิริะกั�ศ
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตลิ�ดัทุน แลิะปิริะกั�ศขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์
แหง่ปิริะเทศไทยี่ ที�มผีู้ลิบังคับใช้กัับบริษัิัท แลิะนโยี่บ�ยี่ขอ็งบริิษััท
ในเริื�อ็งคว�มขัดัแย้ี่งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ขอ็งบริิษััท ทั�งนี� กั�ริเข้�ทำ� 
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันดัังกัล่ิ�วจำะต้อ็งไมเ่ปิน็กั�ริโยี่กัยี่�้ยี่ หริอื็ถ่�ยี่เท
ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ริะหว่�งบริิษััทหริือ็ผู้่้ถือ็หุ้นขอ็งบริิษััท แต่ต้อ็งเปิ็น 
กั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริที�บริิษััทได้ัคำ�น่งถ่งปิริะโยี่ชน์ส่งสุดัขอ็งบริิษััทแลิะ
ผู้่ถื้อ็หุน้ทกุัริ�ยี่

ในกัริณทีี�เปิน็ริ�ยี่กั�ริที�เกิัดัข่�นต�มกั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำปิกัติขอ็งบริษัิัท 
บริิษััทจำะดัำ�เนินกั�ริต�มหลัิกัเกัณฑ์์แลิะแนวท�งในกั�ริปิฏิบัติให้
เปิ็นไปิต�มลัิกัษัณะกั�ริค้�โดัยี่ทั�วไปิ โดัยี่อ้็�งอิ็งริ�ค�แลิะเงื�อ็นไข
เสมอื็นทำ�ริ�ยี่กั�ริกัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั

ในส่วนขอ็งกั�ริเปิิดัเผู้ยี่ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันขอ็งบริิษััท จำะเปิ็น
ไปิต�มกัฎหม�ยี่แลิะริะเบียี่บที�สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ 
หลัิกัทริัพียี่์แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์ แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์แห่ง
ปิริะเทศไทยี่กัำ�หนดั อี็กัทั�งเป็ินไปิต�มม�ตริฐ�นกั�ริบัญชีเริื�อ็งกั�ริ
เปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิเกีั�ยี่วกัับบุคคลิหรืิอ็กิัจำกั�ริที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัันซ่�งกัำ�หนดั
โดัยี่สภ�วิช�ชพีีบญัชี

แนวโน้มขอ็งกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันขอ็งบริิษััทในอ็น�คต
จำะมีลัิกัษัณะไม่แตกัต่�งจำ�กัเดิัม กัล่ิ�วคือ็จำะเป็ินริ�ยี่กั�ริริะหว่�ง
กัันริะหว่�งบริิษััทแลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่ ซ่�งได้ัแก่ั EAGLE, LOGISTIC 
ENTERPRISE, WP GAS, THAIGAS, PREMIER CARRIER, 
WONDER FOOD, WP SOLUTIONS แลิะ WP SOLLAR ดัังที�กัล่ิ�ว
ข�้งต้น
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ร�ยง�นคัณะกัรรมูกั�รตั้รวจำสำอบุประจำำ�ป ี2563

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยีี่� จำำ�กััดั 
(มห�ชน) (“บริษัิัทฯ”) ปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริอิ็สริะ ผู้่ท้ริงคณุวุฒ ิ
ซ่�งได้ัริับกั�ริแต่งตั�งจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ปิริะกัอ็บด้ัวยี่
กัริริมกั�ริที�มีคุณสมบัติคริบถ้วนต�มที�สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับหลัิกัทริัพียี่์แลิะตลิ�ดัหลัิกัทรัิพียี่์แห่งปิริะเทศไทยี่กัำ�หนดั 
จำำ�นวน 3 ท่�น ดัังนี�

1. น�งนิศกัริ ทัดัเทียี่มริมยี่ ์  
ปิริะธิ�นคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 

2. น�งสร้ิอ็ยี่ทิพียี่ ์ไตริสทุธิิ�  
กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ

3. น�งลัิขณ�นนัท์ ลัิกัษัมธีิน�นนัต์ 
กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บปิฏิบัติหน้�ที�ต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
มอ็บหม�ยี่ แลิะต�มกัฎบัตริขอ็งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บซ่�ง
สอ็ดัคล้ิอ็งกัับข้อ็กัำ�หนดัขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์แห่งปิริะเทศไทยี่  
โดัยี่ตั�งแต่วันที� 1 มกัริ�คม 2563 ถ่งวันที� 31 ธิันว�คม 2563 ที�
ผู้�่นม� คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัมกีั�ริปิริะชุมริวมทั�งสิ�น 5 คริั�ง  
ซ่�งในกั�ริปิริะชุมจำำ�นวน 4 คริั�งที�เกิัดัข่�นในริะหว่�งปิี 2563 นั�น  
คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัปิริะชุมกัับผู้่้สอ็บบัญชีอ็ยี่่�งเปิ็นอิ็สริะ 
โดัยี่ไมไ่ด้ัมฝี�่ยี่บริหิ�ริขอ็งบริษัิัทฯเข้�ริว่มปิริะชุมด้ัวยี่ 

ทั�งนี� สรุิปิผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บสำ�หรัิบ 
ปิ ี2563 โดัยี่มีส�ริะสำ�คัญสรุิปิได้ัดัังนี�

1. กั�รสำอบุทั่�นร�ยง�นทั่�งกั�รเงิน 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัสอ็บท�นงบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงิน 
เฉพี�ะบริิษััท ทั�งงบกั�ริเงินริ�ยี่ไตริม�สแลิะงบกั�ริเงินปิริะจำำ�ปีิ
สำ�หรัิบปิี 2563 โดัยี่ได้ัสอ็บถ�มผู้่้สอ็บบัญชีในเริื�อ็งคว�มถ่กัต้อ็ง
คริบถ้วนขอ็ง งบกั�ริเงิน กั�ริปิรัิบปิรุิงริ�ยี่กั�ริบัญชทีี�สำ�คัญ ริวมถ่ง 
กั�ริปิริะม�ณกั�ริท�งบัญชี  ซ่� งมีผู้ลิกัริะทบต่อ็งบกั�ริเงิน  
คว�มเพีียี่งพีอ็เหม�ะสมขอ็งวิธิีกั�ริบันท่กับัญชีแลิะขอ็บเขต 
กั�ริตริวจำสอ็บ กั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิอ็ย่ี่�งถ่กัต้อ็งคริบถ้วนเพีียี่งพีอ็ แลิะ
คว�มมอิี็สริะขอ็งผู้่ส้อ็บบญัช ีเพีื�อ็ใหม้ั�นใจำว่�งบกั�ริเงินขอ็งบริษัิัทฯ 
จัำดัทำ�อ็ยี่่�งถ่กัต้อ็งเป็ินไปิต�มข้อ็กัำ�หนดัขอ็งกัฎหม�ยี่ แลิะ
ม�ตริฐ�นบญัชตี�มหลัิกักั�ริบญัชทีี�ริบัริอ็งทั�วไปิ ซ่�งสอ็ดัคล้ิอ็งกัับ
ม�ตริฐ�นกั�ริบัญชสี�กัลิ มคีว�มเชื�อ็ถือ็ได้ั แลิะทันเวลิ� ริวมทั�งมี
กั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิสำ�คัญคริบถ้วนเพีียี่งพีอ็แลิะเป็ินปิริะโยี่ชน์ต่อ็
ผู้่้ใช้งบกั�ริเงิน อี็กัทั�งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัริับฟิังคำ�ชี�แจำง

กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร

จำ�กัริอ็งปิริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริส�ยี่ง�นกั�ริเงิน แลิะริับฟิังกั�ริ
ริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่้สอ็บบัญชีเกีั�ยี่วกัับข้อ็มล่ิสำ�คัญในกั�ริจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�น
ท�งกั�ริเงิน ริวมทั�งปิริะชุมริว่มกัับผู้่ส้อ็บบญัชโีดัยี่ไมม่ฝี�่ยี่บริหิ�ริ
ทุกัไตริม�ส เพีื�อ็ริับฟิังคว�มคิดัเห็นในกั�ริตริวจำสอ็บริ�ยี่ง�น
ท�งกั�ริเงินอ็ยี่�่งอิ็สริะ ซ่�งผู้่ส้อ็บบญัชไีด้ัใหก้ั�ริริบัริอ็งแล้ิวโดัยี่ไมม่ี
เงื�อ็นไข แลิะไม่มีข้อ็สังเกัตที�เปิ็นนัยี่สำ�คัญแต่อ็ยี่่�งใดั 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บพีจิำ�ริณ�แล้ิว มคีว�มเหน็ว่� งบกั�ริเงินริวม 
แลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะบริิษััท ทั�งงบกั�ริเงินริ�ยี่ไตริม�สแลิะ 
งบกั�ริเงินปิริะจำำ�ปิสีำ�หริบัปิ ี2563 นั�น มคีว�มถก่ัต้อ็งแลิะเชื�อ็ถือ็ได้ั 
ในส�ริะสำ�คัญ ซ่�งเปิ็นไปิต�มม�ตริฐ�นกั�ริริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน 
แลิะมกีั�ริเปิดิัเผู้ยี่ขอ้็มล่ิอ็ยี่�่งเพียีี่งพีอ็

2. กั�รสำอบุทั่�นระบุบุคัวบุคุัมูภู�ยในและระบุบุ
กั�รตั้รวจำสำอบุภู�ยใน

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัสอ็บท�นคว�มเพีียี่งพีอ็ขอ็งริะบบ 
กั�ริควบคมุภ�ยี่ในขอ็งบริษัิัทฯ ต�มแนวท�งกั�ริควบคมุภ�ยี่ในใน
ด้ั�นต่�งๆ ริว่มกัับฝ่�ยี่ตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน แลิะผู้่้สอ็บบัญชีทกุัไตริม�ส  
ในเริื� อ็งกั�ริดัำ�เนินง�น กั�ริใช้ทริัพียี่�กัริ กั�ริดั่แลิทริัพียี่์สิน  
กั�ริปิ�อ็งกัันหริือ็ลิดัข้อ็ผิู้ดัพีลิ�ดั คว�มเชื� อ็ถือ็ได้ัขอ็งริ�ยี่ง�น
ท�งกั�ริเงิน กั�ริปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่แลิะริะเบียี่บข้อ็บังคับ โดัยี่
คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัเสนอ็แนะฝ่�ยี่บริิห�ริให้นำ�คว�มเห็น
ขอ็งฝ่�ยี่ตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน แลิะผู้่้สอ็บบัญชี ไปิพีัฒน�ริะบบกั�ริ
ควบคมุภ�ยี่ในใหม้ปีิริะสทิธิภิ�พียี่ิ�งข่�น 

ในสว่นขอ็งกั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน บริิษััทมหีนว่ยี่ง�นตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน 
ซ่�งเป็ินหน่วยี่ง�นอิ็สริะที�ริ�ยี่ง�นตริงต่อ็คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 
ทำ�หน้�ที�ตริวจำสอ็บแลิะปิริะเมินปิริะสิทธิิภ�พีแลิะปิริะสิทธิิผู้ลิ
ขอ็งกั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็งกิัจำกัริริมต่�งๆ ต�มม�ตริฐ�นวิช�ชีพี
กั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน มีกั�ริจัำดัทำ�แผู้นกั�ริตริวจำสอ็บปิริะจำำ�ปิ ี 
ซ่�งผู้�่นกั�ริอ็นุมติัจำ�กัคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ โดัยี่จัำดัทำ�แผู้นต�ม
หลัิกักั�ริ Risk-Based Approach ต�มม�ตริฐ�นส�กัลิ ใหส้อ็ดัคล้ิอ็ง
กัับกัลิยุี่ทธิข์อ็งบริษัิัท โดัยี่คำ�นง่ถ่งผู้ลิกัริะทบจำ�กัคว�มเสี�ยี่ง แลิะ
โอ็กั�สที�จำะเกิัดัคว�มเสี�ยี่ง มีกั�ริกัำ�หนดัริะดัับคว�มสำ�คัญขอ็ง
คว�มเสี�ยี่ง ริวมทั�งศ่กัษั�แลิะทำ�คว�มเข้�ใจำกั�ริควบคุมภ�ยี่ใน
ขอ็งกิัจำกั�ริที�มีอ็ย่ี่่ในปิัจำจุำบัน ปิริะเมินปิริะสิทธิิภ�พีกั�ริควบคุม
ภ�ยี่ในแลิะทดัสอ็บกั�ริควบคุม เพีื�อ็จัำดัสริริทรัิพียี่�กัริ ทั�งในแง่ขอ็ง
บุคลิ�กัริ แลิะเวลิ�ในแผู้นกั�ริเข้�ตริวจำสอ็บอ็ยี่่�งเหม�ะสม เพีื�อ็
ทำ�ใหม้ั�นใจำว่�กั�ริตริวจำสอ็บนั�นจำะบริริลิเุปิ��หม�ยี่แลิะวัตถุปิริะสงค์
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ขอ็งอ็งค์กัริ แลิะส�ม�ริถสร้ิ�งมล่ิค่�เพีิ�มใหกั้ับอ็งค์กัริได้ั พีริอ้็มทั�ง
ให้ข้อ็เสนอ็แนะในกั�ริปิริับปิรุิงกั�ริปิฏิบัติง�นให้กัับฝ่�ยี่บริิห�ริ 
ช่วยี่กัำ�หนดัแนวท�งกั�ริปิรัิบปิรุิงต�มข้อ็เสนอ็แนะ แลิะริ�ยี่ง�น
ผู้ลิกั�ริตริวจำสอ็บต่อ็คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ ริวมถ่งมกีั�ริติดัต�ม
กั�ริดัำ�เนนิกั�ริแก้ัไขขอ้็สังเกัต เพีื�อ็ใหแ้นใ่จำว่�หนว่ยี่ง�นที�เกีั�ยี่วขอ้็ง
ได้ัดัำ�เนนิต�มแนวปิฏิบติัที�ว�งไว้แล้ิวจำริงิ

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บพีิจำ�ริณ�แล้ิว มีคว�มเห็นว่� บริิษััทฯ  
มกีั�ริกัำ�หนดัวิธิกีั�ริปิฏิบติัง�น แลิะมีริะบบควบคุมภ�ยี่ใน ทั�งด้ั�น 
ริะบบบัญชีแลิะริะบบกั�ริบริิห�ริง�นในภ�พีริวมเป็ินไปิต�ม
แนวท�งขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่ฯ แลิะสำ�นกััง�น กั.ลิ.ต. โดัยี่ในภ�พีริวม 
ถือ็ว่�ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในขอ็งบริิษััทมีคว�มเพีียี่งพีอ็ 
แลิะเหม�ะสมกัับสภ�พีแวดัล้ิอ็มขอ็งบริิษััท โดัยี่บริิษััทได้ัจัำดัให้
มีบุคลิ�กัริอ็ยี่่�งเพีียี่งพีอ็ที�จำะดัำ�เนินกั�ริต�มริะบบได้ัอ็ยี่่�งมี
ปิริะสทิธิภิ�พี ซ่�งสอ็ดัคล้ิอ็งกัับคว�มเห็นขอ็งผู้่ส้อ็บบญัชีที�ริ�ยี่ง�นว่�  
มิได้ัพีบสถ�นกั�ริณ์หรืิอ็ข้อ็บกัพีร่ิอ็งใดัๆ เกีั�ยี่วกัับริะบบกั�ริ
ควบคุมภ�ยี่ในขอ็งบริิษััทที�เป็ินส�ริะสำ�คัญซ่�งมีผู้ลิกัริะทบต่อ็ 
งบกั�ริเงินขอ็งบริษัิัท 

3. กั�รสำอบุทั่�นให้บุริษ่ัทั่ปฏิิบุ่ติั้ตั้�มูกัฎหมู�ย
และข้้อกัำ�หนดัท่ั่�เก่ั�ยวข้้องก่ับุธุุรกิัจำข้องบุริษ่ัทั่ 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัสอ็บท�นกั�ริปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่
ต่�งๆ ที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกิัจำกัริริมท�งธุิริกิัจำที�สำ�คัญขอ็งบริิษััทฯ แลิะ
เหน็ว่�ไมม่ปีิริะเด็ันที�เปิน็ส�ริะสำ�คัญใดัที�ถือ็เปิน็กั�ริไมป่ิฏิบติัต�ม
กัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่หลัิกัทริัพียี่์แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์ หรืิอ็ข้อ็กัำ�หนดั
ขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทรัิพียี่แ์ลิะกัฎหม�ยี่ที�เกีั�ยี่วขอ้็ง 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บพีิจำ�ริณ�แล้ิว มีคว�มเห็นว่� บริิษััทฯ  
ได้ัปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่แลิะข้อ็กัำ�หนดั ที�เกีั�ยี่วข้อ็งอ็ยี่่�งถ่กัต้อ็ง
แลิะเหม�ะสม

4. กั�รพิีจำ�รณ�ค่ัดัเล่อกัผูู้้สำอบุบุ่ญช่และ 
กั�รกัำ�หนดัค่ั�ตั้อบุแทั่น

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัพีจิำ�ริณ�จำ�กัคณุสมบติั ปิริะสบกั�ริณ ์
คณุภ�พีขอ็งผู้ลิง�นที�ผู้�่นม� คว�มพีริอ้็มขอ็งบุคลิ�กัริ ม�ตริฐ�น
กั�ริปิฏิบติัง�นซ่�งเป็ินที�ยี่อ็มริบั แลิะคว�มร้่ิคว�มเข�้ใจำในธุิริกิัจำกั�ริ
ค้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ปิริะกัอ็บกัับกั�ริกัำ�หนดัอั็ตริ�ค่�สอ็บบญัชี
ขอ็งผู้่ส้อ็บบญัชมีคีว�มเหม�ะสมกัับปิริมิ�ณแลิะคุณภ�พีง�นที�ทำ� 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บพีจิำ�ริณ�แล้ิว มคีว�มเหน็ว่� ผู้่้สอ็บบญัชี
ขอ็งบริษัิัทฯ ที�เสนอ็แต่งตั�งมคีว�มเปิน็อิ็สริะ มคีว�มเชี�ยี่วช�ญใน
วิช�ชพีี มปีิริะสบกั�ริณที์�เหม�ะสม แลิะมีคณุสมบติัคริบถ้วนต�ม
ที�สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลัิกัทริัพียี่์แลิะตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่
แหง่ปิริะเทศไทยี่กัำ�หนดั จ่ำงเหน็สมควรินำ�เสนอ็แต่งตั�งผู้่ส้อ็บบัญชี
ในสังกััดัขอ็งบริิษััท ไพีร้ิซวอ็เตอ็ริ์เฮ�ส์ค่เปิอ็ร์ิส เอ็บีเอ็เอ็ส จำำ�กััดั 
(“PwC”) เปิน็ผู้่ส้อ็บบญัชขีอ็งบริษัิัทฯปิริะจำำ�ปิ ี2564 ต่อ็ไปิอี็กัว�ริะ
หน่�ง แลิะเสนอ็ค่�สอ็บบัญชปีิริะจำำ�ปีิ 2564 ต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริษัิัท 
เพีื�อ็ขอ็อ็นมุติัต่อ็ที�ปิริะชุมส�มญัผู้่ถื้อ็หุน้ต่อ็ไปิ 

5. ร�ยกั�รท่ั่�เก่ั�ยวโยงก่ันหร่อร�ยกั�รท่ั่�อ�จำมู่
คัว�มูข่้ดัแย้งทั่�งผู้ลประโยชน์ 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัพีิจำ�ริณ�สอ็บท�นริ�ยี่กั�ริริะหว่�ง
กััน ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกััน หริือ็ริ�ยี่กั�ริที�อ็�จำมีคว�มขัดัแย้ี่งท�ง
ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ ต�มข้อ็กัำ�หนดัที�ตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่แห่งปิริะเทศไทยี่
ปิริะกั�ศกัำ�หนดัใหบ้ริษัิัทจำดัทะเบยีี่นดัำ�เนนิกั�ริ 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บขอ็งบริิษััทฯ ได้ัพีิจำ�ริณ�แลิะตริวจำสอ็บ
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกััน หริือ็ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกัันกัับบุคคลิที�อ็�จำมี
คว�มขัดัแย้ี่งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์หรืิอ็ผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่อ็ย่ี่�งสมำ�เสมอ็ 
เพีื�อ็ให้มั�นใจำว่�กั�ริเข้�ทำ�ริ�ยี่กั�ริดัังกัล่ิ�วเป็ินไปิต�มกัฎริะเบียี่บ
ขอ็งตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่ฯ แลิะข้อ็พี่งปิฏิบัติที�ดีั (Code of Best 
Practice) ขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่สำ�หริับปิี 2563 คณะกัริริมกั�ริตริวจำ
สอ็บได้ัมีคว�มเห็นว่� บริิษััทฯ ได้ัมีกั�ริปิฏิบัติต�มกัฎหม�ยี่แลิะ
ข้อ็กัำ�หนดัที�เกีั�ยี่วข้อ็งในเริื�อ็งกั�ริทำ�ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกััน โดัยี่
ไม่มีริ�ยี่กั�ริที�อ็�จำมีคว�มขัดัแย้ี่งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ ซ่�งธุิริกัริริมที�
บริษัิัทฯ ทำ�กัับบุคคลิที�อ็�จำมคีว�มขดััแยี่ง้นั�นเปิน็กั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำ
ต�มปิกัติ แลิะเท่�เทียี่มกัับธุิริกัริริมที�ทำ�กัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั (arm’s 
length basis) โดัยี่ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันที�บริษัิัทฯ ได้ัเข�้ทำ�ดัังกัล่ิ�ว
นั�นมีเงื�อ็นไขแลิะข้อ็ตกัลิงท�งกั�ริค้�ในลัิกัษัณะเช่นเดีัยี่วกัันกัับที�
ทำ�กัับบุคคลิภ�ยี่นอ็กั

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บพีิจำ�ริณ�แล้ิว มีคว�มเห็นว่� บริิษััทฯ  
ไม่มีคว�มขัดัแยี่้งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์ใดัๆ ต�มหลัิกัเกัณฑ์์ที�
เกีั�ยี่วข้อ็ง โดัยี่บริิษััทฯ มีม�ตริกั�ริแลิะขั�นตอ็นกั�ริอ็นุมัติกั�ริ 
ทำ�ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกัันหรืิอ็ริ�ยี่กั�ริที�เกีั�ยี่วโยี่งกัันกัับบุคคลิที� 
อ็�จำมีคว�มขัดัแยี่้งท�งผู้ลิปิริะโยี่ชน์หริือ็ผู้่้มีส่วนได้ัเสียี่ ซ่�ง 
คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บแลิะคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ ไดั้พีิจำ�ริณ�
คว�มเหม�ะสมอ็ยี่�่งริอ็บคอ็บก่ัอ็นกั�ริตัดัสนิใจำเข�้ทำ�ริ�ยี่กั�ริใดัๆ
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6. จำำ�นวนกั�รประชุมู และกั�รเข้้�ร่วมูข้องกัรรมูกั�รตั้รวจำสำอบุแต่ั้ละท่ั่�น

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บขอ็งบริษัิัทฯ ปิริะกัอ็บด้ัวยี่ผู้่ท้ริงคุณวุฒจิำำ�นวน 3 ท่�น มรีิ�ยี่น�มดัังต่อ็ไปินี�

ริ�ย่น�ม ตั้ำ�แหน่ง จำ�นว็นคัริั�งที�เข��ริว่็มปริะชุื่ม

น�งนิศกัริ ทัดัเทียี่มริมยี่ ์ ปิริะธิ�นคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 5/5

น�งสร้ิอ็ยี่ทิพียี่ ์ไตริสทุธิิ� กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 5/5

น�งลัิขณ�นนัท์ ลัิกัษัมธีิน�นนัต์* กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ 5/5

หม�ยี่เหตุ * กัริริมกั�ริตริวจำสอ็บที�มคีว�มร่ิแ้ลิะปิริะสบกั�ริณ์เพียีี่งพีอ็ในด้ั�นกั�ริบญัชแีลิะกั�ริเงิน ที�จำะส�ม�ริถทำ�หน�้ที�ในกั�ริสอ็บท�นคว�มน�่เชื�อ็ถือ็ 
ขอ็งงบกั�ริเงินได้ั

7. คัว�มูเห็นโดัยรวมูข้องคัณะกัรรมูกั�ร
ตั้รวจำสำอบุจำ�กักั�รปฏิิบุ่ติั้หน้�ท่ั่�ตั้�มูกัฎบุ่ตั้ร 
(Charter)

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บมีคว�มเปิ็นอิ็สริะในกั�ริปิฏิบัติง�น 
ต�มหน้�ที�ที�ได้ัริับมอ็บหม�ยี่ แลิะได้ัริับคว�มร่ิวมมือ็เปิ็นอ็ยี่่�งดีั
จำ�กัฝ�่ยี่บริิห�ริ ผู้่้สอ็บบญัช ีแลิะฝ�่ยี่ตริวจำสอ็บภ�ยี่ในขอ็งบริษัิัทฯ 

โดัยี่สรุิปิในภ�พีริวม คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บได้ัปิฏิบติัหน�้ที�แลิะ
คว�มริับผู้ิดัชอ็บต�มอ็ำ�น�จำแลิะบทบ�ทหน้�ที�ที�ริะบุไว้ในกัฏบัตริ
คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ โดัยี่ใช้คว�มร่ิ้คว�มส�ม�ริถ คว�ม
ริะมดััริะวัง คว�มริอ็บคอ็บ แลิะมอิี็สริะอ็ยี่�่งเพียีี่งพีอ็ ตลิอ็ดัจำนได้ั
ใหค้ว�มเหน็แลิะขอ้็เสนอ็แนะต่�งๆอ็ยี่�่งสร้ิ�งสริริค์ เพืี�อ็ปิริะโยี่ชน์
ต่อ็ผู้่ม้สีว่นได้ัเสยีี่อ็ยี่�่งเท่�เทียี่มกััน 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บมีคว�มเห็นว่� คณะกัริริมกั�ริบริิษััท  
ตลิอ็ดัจำนผู้่้บริิห�ริขอ็งบริิษััทฯ มีจำริิยี่ธิริริมแลิะมีคว�มมุ่งมั�นใน
กั�ริปิฏิบัติหน้�ที� เพีื�อ็ให้บริริลิุเปิ��หม�ยี่ขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่ให้คว�ม
สำ�คัญต่อ็กั�ริดัำ�เนินง�นภ�ยี่ใต้ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในแลิะ
ริะบบกั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ในที�มปีิริะสิทธิผิู้ลิ นำ�ม�ซ่�งริ�ยี่ง�นข้อ็มล่ิ
ท�งกั�ริเงินขอ็งบริษัิัทฯ ที�มคีว�มถก่ัต้อ็ง เชื�อ็ถือ็ได้ั สอ็ดัคล้ิอ็งต�ม
ม�ตริฐ�นกั�ริบญัชทีี�ริบัริอ็งทั�วไปิ อี็กัทั�งบริิษััทฯมกีั�ริปิฏิบติัง�นที� 
สอ็ดัคล้ิอ็งต�มกัฎหม�ยี่ที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำ ริวมถ่งม ี
ริะบบกั�ริกัำ�กัับดั่แลิกิัจำกั�ริที�ดีั มีริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในแลิะ
กั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ในที�เหม�ะสมแลิะมีปิริะสิทธิิผู้ลิ ริวมทั�งม ี
กั�ริพัีฒน�ปิรัิบปิรุิงริะบบกั�ริปิฏิบัติง�นให้มีคุณภ�พีดีัข่�นอ็ยี่่�ง
ต่อ็เนื�อ็ง

(น�งนศิกัริ ทัดัเทียี่มริมย์ี่)
ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ
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ร�ยง�นคัว�มูร่บุผิู้ดัชอบุข้องคัณะกัรรมูกั�รต่ั้อ
ร�ยง�นทั่�งกั�รเงิน 

ข้้อมูลทางกิารเงิน

คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทเป็ินผู้่ร้ิบัผู้ดิัชอ็บต่อ็งบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ แลิะงบกั�ริเงินริวมขอ็ง บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 
แลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่ งบกั�ริเงินดัังกัล่ิ�วได้ัจัำดัทำ�ข่�นต�มม�ตริฐ�นกั�ริบัญชีที�ริับริอ็งทั�วไปิ โดัยี่เลืิอ็กัใช้นโยี่บ�ยี่กั�ริบัญชีที�เหม�ะสมแลิะ 
ถือ็ปิฏิบัติอ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็ ริวมทั�ง ได้ัใช้ดัุลิยี่พีินิจำอ็ยี่่�งริะมัดัริะวังแลิะใช้หลัิกัปิริะม�ณกั�ริอ็ยี่่�งสมเหตุสมผู้ลิในกั�ริจัำดัทำ� ริวมทั�งม ี
กั�ริเปิดิัเผู้ยี่ขอ้็มล่ิสำ�คัญอ็ยี่�่งเพียีี่งพีอ็ในหม�ยี่เหตปุิริะกัอ็บงบกั�ริเงิน เพีื�อ็แสดังถ่งฐ�นะกั�ริเงิน ผู้ลิกั�ริดัำ�เนนิง�น แลิะกัริะแสเงินสดั
ได้ัอ็ยี่�่งถก่ัต้อ็ง โปิร่ิงใส เป็ินปิริะโยี่ชน์ต่อ็ผู้่ถื้อ็หุน้แลิะนักัลิงทุนทั�วไปิ งบกั�ริเงินดัังกัล่ิ�ว ได้ัผู้�่นกั�ริตริวจำสอ็บจำ�กัผู้่้สอ็บบัญชรีิบัอ็นุญ�ต
จำ�กั บริษัิัท ไพีร้ิซวอ็เตอ็ริเ์ฮ�ส์คเ่ปิอ็ริส์ เอ็บเีอ็เอ็ส จำำ�กััดั โดัยี่ในกั�ริตริวจำสอ็บ บริษัิัทได้ัใหก้ั�ริสนบัสนนุขอ้็มล่ิแลิะเอ็กัส�ริต่�งๆ เพีื�อ็ให้
ผู้่ส้อ็บบญัชสี�ม�ริถตริวจำสอ็บแลิะแสดังคว�มเหน็ได้ัต�มม�ตริฐ�นกั�ริสอ็บบญัชี

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้ัตริะหนกััถ่งภ�ริะหน�้ที�แลิะคว�มริบัผู้ดิัชอ็บในกั�ริจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นท�ง กั�ริเงินใหเ้ปิน็ไปิอ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิภิ�พี จ่ำงได้ั
จัำดัใหม้แีลิะดัำ�ริงไว้ซ่�งริะบบกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่ง ริะบบกั�ริควบคมุภ�ยี่ใน ทั�งด้ั�นกั�ริปิฏิบติัง�น แลิะด้ั�นริะบบส�ริสนเทศที�เกีั�ยี่วขอ้็ง 
กั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ใน แลิะกั�ริกัำ�กัับดั่แลิที�เหม�ะสมแลิะมีปิริะสิทธิิผู้ลิ เพีื�อ็ให้มั�นใจำว่�ข้อ็ม่ลิท�งบัญชีมีคว�มถ่กัต้อ็ง คริบถ้วน แลิะ 
เพียีี่งพีอ็ที�จำะดัำ�ริงไว้ซ่�งทริพัียี่ส์นิขอ็งบริษัิัท แลิะปิ�อ็งกัันคว�มเสี�ยี่ง ตลิอ็ดัจำนเพีื�อ็ไมใ่หเ้กิัดักั�ริทจุำริติหริอื็ดัำ�เนนิกั�ริที�ผู้ดิัปิกัติอ็ยี่�่งเปิน็
ส�ริะสำ�คัญ

ทั�งนี�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้ัแต่งตั�งคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ ซ่�งปิริะกัอ็บด้ัวยี่กัริริมกั�ริอิ็สริะ เพีื�อ็ทำ�หน้�ที�กัำ�กัับดั่แลิ สอ็บท�น 
คว�มน่�เชื�อ็ถือ็ แลิะคว�มถ่กัต้อ็งขอ็งริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน ริวมทั�งปิริะเมินริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในแลิะกั�ริตริวจำสอ็บภ�ยี่ในให้
มีปิริะสิทธิิภ�พี ตลิอ็ดัจำนพีิจำ�ริณ�กั�ริเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิริ�ยี่กั�ริเกีั�ยี่วโยี่งริะหว่�งกัันอ็ยี่่�งคริบถ้วนแลิะเหม�ะสม โดัยี่คว�มเห็นขอ็ง 
คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บปิริ�กัฏอ็ย่ี่ใ่นริ�ยี่ง�นจำ�กัคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บซ่�งแสดังไว้ในริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปินีี�แล้ิว

จำ�กักั�ริกัำ�กัับดั่แลิแลิะกั�ริปิฏิบัติดัังกัล่ิ�วข้�งต้น คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีคว�มเห็นว่�ริะบบ กั�ริควบคุมภ�ยี่ในโดัยี่ริวมขอ็งบริิษััทม ี
คว�มเพีียี่งพีอ็แลิะเหม�ะสม แลิะส�ม�ริถสร้ิ�งคว�มเชื�อ็มั�น อ็ยี่่�งมีเหตุผู้ลิได้ัว่�งบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริแลิะงบกั�ริเงินริวมขอ็ง 
บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) แลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ สำ�หรัิบปิสิี�นสดุัวันที� 31 ธินัว�คม 2563  แสดังฐ�นะกั�ริเงิน ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�น  
แลิะกัริะแสเงินสดั โดัยี่ถ่กัต้อ็งต�มควริในส�ริะสำ�คัญต�มหลัิกักั�ริบัญชีที�ริับริอ็งทั�วไปิ แลิะปิฏิบัติถ่กัต้อ็งต�มกัฎหม�ยี่แลิะกัฎริะเบียี่บ
ที�เกีั�ยี่วข้อ็งทุกัปิริะกั�ริ ซ่�งผู้่้สอ็บบัญชีได้ัตริวจำสอ็บแลิะแสดังคว�มเห็นไว้ในริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่้สอ็บบัญชีริับอ็นุญ�ต ซ่�งแสดังไว้ในริ�ยี่ง�น
ปิริะจำำ�ปินีี�แล้ิว

 

  
 (น�ยี่จุำลิจิำตต์ บุณยี่เกัต)ุ (น�ยี่กันกัศกััดิั� ปิิ� นแสง)
 ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ ปิริะธิ�นคณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริ
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กั�รวิเคัร�ะห์และคัำ�อธิุบุ�ยข้องฝ่ึ�ยจ่ำดักั�ร

ข้้อมูลทางกิารเงิน

1. สำภู�วะอุตั้สำ�หกัรรมู ก๊ั�ซ LPG ในประเทั่ศไทั่ย
สำ�หริับปิี 2563 กั�ริผู้ลิิต กั�รินำ�เข้� ริวมถ่งคว�มต้อ็งกั�ริใช้บริิโภคในปิริะเทศแลิะกั�ริส่งอ็อ็กั มีปิริิม�ณลิดัลิงทุกัด้ั�นเมื�อ็เทียี่บกัับ 
ปิ ี2562 โดัยี่ปีิ 2563 ด้ั�นกั�ริผู้ลิิตอ็ย่ี่ที่� 5,404 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ลิดัลิงจำ�กัชว่งปิ ี2562 จำำ�นวน 622 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 10.32 
ส่วนปิริิม�ณกั�รินำ�เข้�อ็ย่ี่่ที� 535 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม ลิดัลิงจำำ�นวน 15 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม หรืิอ็คิดัเปิ็นริ้อ็ยี่ลิะ 2.72 สำ�หริับปิริิม�ณกั�ริจำำ�หน่�ยี่ 
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ในปิริะเทศอ็ย่ี่ที่� 5,740 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ลิดัลิงจำำ�นวน 819 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 12.48 ขณะที�กั�ริสง่อ็อ็กั
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวลิดัลิงม�อ็ย่ี่ที่� 233 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ลิดัลิงจำำ�นวน 66 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ลิดัลิงในอั็ตริ�ริอ้็ยี่ลิะ 22.07

ตั้�ริ�งแสำด์งก�ริจัด์ห�แลัะก�ริจัด์จำ�หน่�ย่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็
(หนว่ยี่ : ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม)

	ปี	2563 	ปี	2562 	ปี	2561

กั�ริผู้ลิิต 5,404 6,026 6,652

กั�รินำ�เข้� 535 550 682

กั�ริจำำ�หน�่ยี่ภ�ยี่ในปิริะเทศ 5,740 6,559 6,620

กั�ริสง่อ็อ็กั 233 299 385

ที�ม�: สำ�นกััง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-
petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1)

สำ�หริับปิี 2563 คว�มต้อ็งกั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวปิริิม�ณริวมอ็ย่่ี่ที� 5,740 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม ลิดัลิงจำ�กัปีิ 2562 ริ้อ็ยี่ลิะ 12.48  
โดัยี่คว�มต้อ็งกั�ริหลัิกัม�จำ�กักั�ริใชก๊้ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวในภ�คปิโิตริเคมี 2,343 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม ทั�งนี�ภ�คปิโิตริเคมีลิดัลิงจำ�กัปิ ี2562 ปิริมิ�ณ  
408 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็ลิดัลิงอั็ตริ�ริอ้็ยี่ลิะ 14.83 สว่นคว�มต้อ็งกั�ริใชจ้ำ�กัภ�คคริวัเริอื็น 2,033 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั โดัยี่ลิดัลิงจำ�กัปิ ี2562 จำำ�นวน  
92 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม คิดัเป็ินลิดัลิงริ้อ็ยี่ลิะ 4.32 ในขณะที�คว�มต้อ็งกั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งสถ�นีบริิกั�ริ 752 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม  
เมื�อ็เทียี่บกัับปิ ี2562 ลิดัลิง 27 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็คิดัเปิน็ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 26.49 สว่นคว�มต้อ็งกั�ริใชใ้นภ�คอุ็ตส�หกัริริม 612 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม 
เมื�อ็เทียี่บกัับปิ ี2562 ลิดัลิง 48 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 7.27

โดัยี่สัดัส่วนคว�มต้อ็งกั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว จำำ�แนกัต�มภ�คเศริษัฐกิัจำขอ็งปิริะเทศไทยี่ในปิี 2563 ต�มลิำ�ดัับเปิ็นดัังต่อ็ไปินี�  
ภ�คปิโิตริเคมีริอ้็ยี่ลิะ 40.82 ภ�คคริวัเริอื็นริอ้็ยี่ลิะ 35.42 สถ�นบีริกิั�ริริอ้็ยี่ลิะ 13.10 แลิะภ�คอุ็ตส�หกัริริมริอ้็ยี่ลิะ 10.66

ตั้�ริ�งแสำด์งคัว็�มตั้�องก�ริใชื่�ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็ภ�ย่ในปริะเทศ	จำ�แนกตั้�มภ�คัเศริษัฐกิจ
(หนว่ยี่ : ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม)

	
ปี	2563 ปี	2562 ปี	2561

ปริมิ�ณิ % ปริมิ�ณิ % ปริมิ�ณิ %

คริัวเริือ็น 2,033 35.42 2,125 32.40 2,164 32.69

อุ็ตส�หกัริริม 612 10.66 660 10.06 687 10.38

สถ�นีบริิกั�ริ 752 13.10 1,023 15.60 1,170 17.68

วัตถุดิับปิิโตริเคมี 2,343 40.82 2,751 41.94 2,598 39.25

ริว็ม 5,740 100.00 6,560 100.00 6,619 100.00

ที�ม�: สำ�นกััง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-
petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1)

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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2. ภู�พีรวมูกั�รประกัอบุธุุรกิัจำ
บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) เป็ินผู้่ผู้้ลิิตแลิะจัำดัจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว (LPG) สำ�หริบัภ�คคริวัเริอื็น ภ�คยี่�นยี่นต์ 
แลิะภ�คอุ็ตส�หกัริริม ภ�ยี่ใต้แบรินด์ั”เวิลิด์ัแก๊ัส”ซ่�ง ณ วันที� 31 ธัินว�คม 2563 บริษัิัทฯมีสว่นแบง่ท�งกั�ริตลิ�ดัอ็ย่ี่ที่�ริอ้็ยี่ลิะ 18.19

ในปิ ี2563 บริษัิัทมีริ�ยี่ได้ัริวม 12.072.17 ล้ิ�นบ�ท โดัยี่ม�จำ�กักั�ริข�ยี่ LPG 11,856.37 ล้ิ�นบ�ท ซ่�งริ�ยี่ได้ัริวมนั�น ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 16.55 
จำ�กัปิก่ีัอ็น อั็นเปิน็ผู้ลิม�จำ�กัปิริมิ�ณกั�ริข�ยี่ริวมขอ็งก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวที�ลิดัลิง จำ�กัจำำ�นวน 763,165 ตัน เปิน็ 724,825 ตัน ในขณะที�
ริ�ค�ข�ยี่เฉลีิ�ยี่ต่อ็กิัโลิกัริมัลิดัลิง 18.59 บ�ทต่อ็กิัโลิกัริมัเปิน็ 16.26 บ�ทต่อ็กิัโลิกัริมั

ริ�ยี่ได้ัขอ็งบริิษััท ม�จำ�กั 5 กัลิุ่มลิ่กัค้�หลัิกั คือ็ โริงบริริจุำก๊ั�ซ สถ�นีบริิกั�ริก๊ั�ซ โริงง�นอุ็ตส�หกัริริม ลิ่กัค้�พี�ณิชย์ี่ แลิะร้ิ�นค้�ก๊ั�ซ  
โดัยี่ริ�ยี่ได้ัสว่นใหญก่ัว่�ริอ้็ยี่ลิะ 50 ม�จำ�กัโริงบริริจุำก๊ั�ซ ห�กัพีจิำ�ริณ�ในเริื�อ็งปิริมิ�ณกั�ริข�ยี่ จำะพีบว่�เปิน็ไปิในทิศท�งเดีัยี่วกัับริ�ยี่ได้ั 
ซ่�งม�กักัว่�ร้ิอ็ยี่ลิะ 50 ขอ็งปิริมิ�ณกั�ริข�ยี่ม�จำ�กัโริงบริริจุำก๊ั�ซเชน่กััน 

ปิจัำจุำบนัผู้่้ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซ LPG ในปิริะเทศไทยี่ส่วนใหญจ่ำะใช้วัตถดิุับภ�ยี่ในปิริะเทศซ่�งมคีณุภ�พีอ็ย่ี่ใ่นริะดัับเดีัยี่วกััน ถังบริริจุำก๊ั�ซ
ที�ใช้บริริจุำก๊ั�ซได้ัริบักั�ริผู้ลิิตม�จำ�กัโริงง�นซ่�งมอี็ย่ี่เ่พียีี่งไมกี่ั�แหง่ในปิริะเทศไทยี่จ่ำงส�ม�ริถสรุิปิได้ัว่� ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งผู้่ค้้�ม�ตริ� 7 ทกุัริ�ยี่
แทบไมม่คีว�มแตกัต่�งกัันม�กันักั อ็ยี่�่งไริก็ัต�มอุ็ตส�หกัริริมนี�มุง่เนน้ไปิยี่งักั�ริแขง่ขนัท�งด้ั�นกัลิยุี่ทธิท์�งกั�ริตลิ�ดัแลิะกั�ริบริกิั�ริ

บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญกัับลิ่กัค้�ทุกักัลิุ่ม ตั�งแต่ลิ่กัค้�ขน�ดัเล็ิกัถ่งขน�ดักัลิ�งซ่�งเปิ็นกัลิุ่มลิ่กัค้�ที�ส�ม�ริถเข้�ถ่งได้ัง่�ยี่ ควบค่่ไปิกัับ 
กั�ริขยี่�ยี่ตลิ�ดัในสว่นขอ็งลิก่ัค้�พี�ณชิยี่แ์ลิะโริงง�นอุ็ตส�หกัริริมที�มคีว�มต้อ็งกั�ริใช ้LPG ในปิริมิ�ณสง่ โดัยี่มจุีำดัมุง่หม�ยี่เพีื�อ็จำะสริ�้ง
โคริงข�่ยี่ลิก่ัค้�ขอ็งบริษัิัทฯ ให้มคีว�มมั�นคงแลิะส�ม�ริถสริ�้งริ�ยี่ได้ัในริะยี่ะยี่�ว

3. ผู้ลกั�รดัำ�เนินง�นและฐ�นะทั่�งกั�รเงิน
กั�ริวิเคริ�ะห์แลิะคำ�อ็ธิิบ�ยี่ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นแลิะฐ�นะท�งกั�ริเงินขอ็งบริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่ สำ�หริับปิี 2563 มีริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดั 
โดัยี่สรุิปิดัังนี�

1. ผู้ลกั�รดัำ�เนินง�น
กัลิุ่มบริิษััทมีกัำ�ไริสุทธิิสำ�หริับปิีอ็ย่ี่่ที� 167 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิง 122 ล้ิ�นบ�ท หรืิอ็ลิดัลิงร้ิอ็ยี่ลิะ 42.32 เมื�อ็เปิริียี่บเทียี่บกัับปีิ 2562 โดัยี่มี 
ริ�ยี่ได้ัริวมอ็ย่ี่่ที� 12,072 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิง 2,393 ล้ิ�นบ�ท หรืิอ็ลิดัลิงร้ิอ็ยี่ลิะ 16.55 จำ�กัปีิ 2562 แลิะมี EBITDA อ็ย่ี่่ที� 566 ล้ิ�นบ�ท  
ลิดัลิง 78 ล้ิ�นบ�ท หริอื็ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 12.177

(หน่ว็ย่:	ลั��นบ�ท) ปี	2563 ปี	2562
เพิ�ม	(ลัด์)	
จำ�นว็น

เพิ�ม	(ลัด์)	
ริ�อย่ลัะ

ริ�ยี่ได้ัริวม 12,072 14,466  -2,394  -16.55%

ริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่แลิะกั�ริให้บริกิั�ริ 11,878 14,154  -2,277  16.08%

ริ�ยี่ได้ัจำ�กักัำ�ไริจำ�กักั�ริข�ยี่ที�ดิัน - 83  -83  -100.00%

กัำ�ไริสทุธิ ิ(ก่ัอ็นริ�ยี่ได้ัจำ�กักัำ�ไริก่ัอ็นกั�ริข�ยี่ที�ดิัน) 167 206  -40  19.20%

กัำ�ไริสทุธิิ 167 289  -122  -42.32%

อั็ตริ�กัำ�ไริสทุธิ ิ(%) 1.38% 2.00%  -0.62 pp

EBIDA 566 645  -78  -12.17%
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2. ร�ยได้ั
บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีริ�ยี่ได้ัหลัิกัม�จำ�กักั�ริข�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวให้แก่ัลิ่กัค้�ปิริะเภทต่�งๆ แลิะมีริ�ยี่ได้ัค่�บริิกั�ริขนส่งแลิะ 
ริ�ยี่ได้ัอื็�น โดัยี่ในปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีโคริงสริ�้งริ�ยี่ได้ัแลิะสดััสว่นขอ็งริ�ยี่ได้ัแยี่กัต�มปิริะเภทดัังต่อ็ไปินี�

ตั้�ริ�ง	1:	โคัริงสำริ��งริ�ย่ได์�ของบริษัิัท	แลัะบริษัิัทย่อ่ย่แย่กตั้�มปริะเภทของริ�ย่ได์�

(หน่ว็ย่:	ลั��นบ�ท)
2563 2562 เพิ�ม	(ลัด์)	

จำ�นว็น
เพิ�ม	(ลัด์)	
ริ�อย่ลัะจำ�นว็น % จำ�นว็น %

ริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 11,856 98.21% 14,127 97.66%  -2,271  -16.08%

ริ�ยี่ได้ัค่�บริกิั�ริขนสง่ 21 0.18% 27 0.19%  -6  20.49%

ริ�ยี่ได้ัอื็�น 194 1.61% 311 2.15%  -117  37.57%

ริว็มริ�ย่ได์� 12,072 100.00% 14,466 100.00%  -2,394  16.55%

1)	 ริ�ย่ได์�จ�กก�ริข�ย่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็

ในปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่ 11,856 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิง 2,271 ล้ิ�นบ�ท หริอื็คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 16.08 จำ�กัปิ ี2562  
ซ่�งมีริ�ยี่ได้ัอ็ย่ี่่ที� 14,127 ล้ิ�นบ�ท อั็นมีส�เหตุหลัิกัคือ็ปิริิม�ณกั�ริข�ยี่ริวมขอ็งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวที�ลิดัลิง จำ�กัจำำ�นวน 763,165 ตัน  
เปิ็น 724,825 ตัน โดัยี่ปิริิม�ณกั�ริข�ยี่ที�ลิดัลิงม�คว�มต้อ็งกั�ริที�ลิดัลิง ซ่�งเปิ็นผู้ลิกัริะทบจำ�กัสถ�นกั�ริณ์ COVID 19 โดัยี่เฉพี�ะกัลิุ่ม
ลิก่ัค้�สถ�นีบริกิั�ริก๊ั�ซ ซ่�งเปิน็ไปิต�มภ�วะตลิ�ดัริวมในปิริะเทศ 

2)	 ริ�ย่ได์�ค่ั�บริกิ�ริขนสำง่

ในปิ ี2563 บริิษััทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มรีิ�ยี่ได้ัจำ�กัค่�บริกิั�ริขนสง่ เปิน็จำำ�นวน 21 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 20.49 จำ�กัปิ ี2562 โดัยี่มีส�เหตุหลัิกั
เนื�อ็งม�จำ�กักั�ริข�ยี่ให้ลิก่ัค้�สถ�นีบริกิั�ริลิดัลิง จ่ำงทำ�ใหก้ั�ริขนสง่ลิดัลิงต�มไปิด้ัวยี่

3)	 ริ�ย่ได์�อ่�น

(หน่ว็ย่:	ลั��นบ�ท)
2563 2562 เพิ�ม	(ลัด์)	

จำ�นว็น
เพิ�ม	(ลัด์)	
ริ�อย่ลัะจำ�นว็น % จำ�นว็น %

ริ�ยี่ได้ัค่�ขนสง่ 94 48.37% 125 40.17%  -31  -24.82%

ดัอ็กัเบี�ยี่ริับ 6 3.27% 8 2.71%  -2  -24.55%

ริ�ยี่ได้ัค่�เช�่ 15 7.71% 12 3.75%  3  28.54%

กัำ�ไริจำ�กักั�ริจำำ�หน�่ยี่สนิทริพัียี่เพ์ีื�อ็กั�ริลิงทนุ 0 0.00% 103 33.21%  -103 

กัำ�ไริจำ�กักั�ริจำำ�หน�่ยี่อุ็ปิกัริณ์ 14 7.24% 12 3.88%  2  16.53%

ริ�ยี่ได้ัค่�ซอ่็มถัง 31 15.78% 21 6.80%  9  44.84%

ริ�ยี่ได้ัอื็�นๆ 34 17.63% 30 9.49%  5  15.98%

ริว็มริ�ย่ได์�อ่�น 194 100.00% 311 100.00%  -117  -37.57%

ในปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีริ�ยี่ได้ัอื็�น เปิน็จำำ�นวนเงินเท่�กัับ 194 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 37.57 จำ�กัปิ ี2562 โดัยี่มสี�เหตุหลัิกั 
ม�จำ�กัในปิ ี2562 มกีัำ�ไริจำ�กักั�ริข�ยี่ที�ดิันจำำ�นวน 1 แปิลิง
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ค่ั�ใช้จ่ำ�ย

ค่�ใช้จ่ำ�ยี่หลัิกัขอ็งบริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่ปิริะกัอ็บด้ัวยี่ต้นทุนข�ยี่ LPG ต้นทุนกั�ริให้บริิกั�ริขนส่ง ค่�ใช้จ่ำ�ยี่ในกั�ริข�ยี่ ค่�ใช้จ่ำ�ยี่ใน 
กั�ริบริหิ�ริ แลิะต้นทนุท�งกั�ริเงิน โดัยี่ในปิ ี2563 บริิษััทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มโีคริงสริ�้งค่�ใชจ่้ำ�ยี่แลิะสดััสว่นขอ็งค่�ใชจ่้ำ�ยี่แยี่กัต�มปิริะเภท
ดัังต่อ็ไปินี�

ตั้�ริ�ง	2	:	โคัริงสำริ��งค่ั�ใชื่�จ่�ย่ของบริษัิัทแลัะบริษัิัทย่อ่ย่

(หน่ว็ย่:	ลั��นบ�ท)
2563 2562 เพิ�ม	(ลัด์)	

จำ�นว็น
เพิ�ม	(ลัด์)	
ริ�อย่ลัะจำ�นว็น % จำ�นว็น %

ต้นทนุข�ยี่ LPG 11,227 94.67% 13,404 95.01%  -2,178  -16.25%

ต้นทนุกั�ริใหบ้ริกิั�ริขนสง่ 10 0.09% 16 0.12%  -6  -38.46%

ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริข�ยี่ 251 2.11% 292 2.07%  -41  -14.07%

ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริบริหิ�ริ 351 2.96% 392 2.78%  -41  -10.50%

ต้นทนุท�งกั�ริเงิน 21 0.17% 3 0.02%  17  504.55%

ริว็มค่ั�ใชื่�จ่�ย่ 11,859 100.00% 14,108 100.00%  -2,249  -15.94%

1)	 ตั้�นทนุข�ย่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็	แสำด์งดั์งตั้�ริ�งต่ั้อไปนี�

(หน่ว็ย่:	ลั��นบ�ท)
2563 2562 เพิ�ม	(ลัด์)	

จำ�นว็น
เพิ�ม	(ลัด์)	
ริ�อย่ลัะจำ�นว็น จำ�นว็น

ต้นทนุข�ยี่ LPG 11,227 13,404  -2,178  -16.25%

ริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่ LPG 11,856 14,127  -2,271  -16.08%

สดััสว่นขอ็งต้นทนุข�ยี่ LPG เทียี่บริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่ LPG 94.69% 94.88%  -0.19 pp

อั็ตริ�กัำ�ไริข�้งต้นจำ�กักั�ริข�ยี่ LPG 5.31% 5.12%  0.19 pp

ในปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีต้นทนุข�ยี่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เป็ินจำำ�นวน 11,227 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 16.25 จำ�กัปิ ี2562 ซ่�ง
เปิ็นผู้ลิม�จำ�กัปิริิม�ณกั�ริข�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวลิดัลิงจำ�กัจำำ�นวน 763,165 ตัน เปิ็น 724,825 ตัน จำ�กัผู้ลิกัริะทบขอ็งสถ�นกั�ริณ ์
COVID 19 แลิะกั�ริลิดัลิงขอ็งปิริมิ�ณกั�ริข�ยี่นี�สง่ผู้ลิใหร้ิ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่ LPG ลิดัลิงเชน่กััน โดัยี่ต้นทนุข�ยี่ลิดัลิงเปิน็สดััสว่นม�กักัว่�
กั�ริลิดัลิงขอ็งริ�ยี่ได้ั ซ่�งเปิ็นผู้ลิม�จำ�กักั�ริบริิห�ริต้นทุนก๊ั�ซ แลิะช่อ็งท�งกั�ริข�ยี่ได้ัดีั ส่งผู้ลิให้อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้นปิริับตัวดีัข่�นจำ�กั 
ริอ้็ยี่ลิะ 5.12 เป็ินริอ้็ยี่ลิะ 5.31

อ็ยี่่�งไริก็ัดีัจำ�กัผู้ลิขอ็งกั�ริที�ภ�คริัฐได้ัปิริะกั�ศปิริับลิดัริ�ค� LPG ลิงเมื�อ็วันที� 24 มีน�คม 2563 จำ�กั 17.1795 บ�ท/กิัโลิกัริัม เหลืิอ็  
14.3758 บ�ท/กิัโลิกัริมั หริอื็ลิดัลิง 2.8037 บ�ท/กิัโลิกัริมั สง่ผู้ลิทำ�ใหต้้นทนุลิดัลิงไปิในทิศท�งเดีัยี่วกัันกัับริ�ยี่ได้ั

2)	 ตั้�นทนุก�ริให�บริกิ�ริขนสำง่	แสำด์งดั์งตั้�ริ�งต่ั้อไปนี�

(หน่ว็ย่:	ลั��นบ�ท) 2563 2562
เพิ�ม	(ลัด์)	
จำ�นว็น

เพิ�ม	(ลัด์)	
ริ�อย่ลัะ

ต้นทุนกั�ริให้บริิกั�ริขนสง่ 10 16  -6  -38.46%

ริ�ยี่ได้ัค่�บริิกั�ริขนสง่ 21 27  -6  -20.49%

สดััสว่นขอ็งต้นทนุกั�ริใหบ้ริกิั�ริขนสง่เทียี่บริ�ยี่ได้ัค่�บริกิั�ริขนสง่ 47.05% 60.79%  -13.74

อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้นกั�ริใหบ้ริกิั�ริขนสง่ 52.95% 39.21%  13.74

ในปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีต้นทนุกั�ริใหบ้ริกิั�ริขนสง่ เป็ินจำำ�นวน 10 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 38.46จำ�กัปีิ 2562 อั็นเปิน็ผู้ลิม�จำ�กั
ปิริมิ�ณกั�ริขนสง่ใหล้ิก่ัค้�กัลิุ่มสถ�นบีริกิั�ริลิดัลิง อ็ยี่�่งไริก็ัต�มบริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มอัี็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้นจำ�กักั�ริใหบ้ริกิั�ริขนสง่เพีิ�มข่�น
จำ�กัริอ้็ยี่ลิะ 39.21 ในปีิ 2562 เปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 52.95 ในปิ ี2563



105รายงานประจำำาป ี2563 •

3)	 ค่ั�ใชื่�จ่�ย่ในก�ริข�ย่

ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริข�ยี่ในปีิ 2563 อ็ย่ี่ที่� 251 ล้ิ�นบ�ท คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 2.11 ขอ็งริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่แลิะกั�ริใหบ้ริกิั�ริ ลิดัลิง 41.03 ล้ิ�นบ�ท 
หรืิอ็ริอ้็ยี่ลิะ 14.07 เมื�อ็เทียี่บกัับปิ ี2562 เนื�อ็งจำ�กัผู้ลิกัริะทบจำ�กัสถ�นกั�ริณ์ COVID 19 ทำ�ใหย้ี่อ็ดัข�ยี่ลิดัลิง สง่ผู้ลิใหค่้�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริข�ยี่ 
ลิดัลิงต�มไปิด้ัวยี่ โดัยี่เฉพี�ะค่�ขนสง่ที�ลิดัลิงจำ�กัยี่อ็ดัข�ยี่ที�ลิดัลิง นอ็กัจำ�กันี�กัลิุ่มบริษัิัทยี่งัได้ัมกีั�ริควบคมุค่�ใชจ่้ำ�ยี่ต่�งๆ อ็ยี่�่งริดัักุัม

ในปิ ี2563 ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ด้ั�นกั�ริข�ยี่แลิะกั�ริตลิ�ดัหลัิกัๆ เกิัดัจำ�กัค่�ทำ�กั�ริตลิ�ดั แลิะค่�โฆษัณ�ที�เพีิ�มข่�นจำ�กักั�ริสริ�้ง Brand Awareness 
สว่นใหญเ่พีื�อ็ปิริะช�สัมพีนัธิภ์�พีลัิกัษัณ ์แบรินด์ั “เวิลิด์ัแก๊ัส” อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง เพีื�อ็สริ�้งใหแ้บรินด์ัเวิลิด์ัแก๊ัสเปิน็ที�ร่ิจั้ำกัในวงกัว้�งผู้�่นท�ง
ชอ่็งท�งต่�งๆ ซ่�งได้ัริบัผู้ลิตอ็บรัิบเป็ินอ็ยี่�่งดีั

นอ็กัจำ�กันี�กัลิุ่มบริิษััทได้ัริ่วมจัำดัทำ� Marketing campaign ในกั�ริเป็ินส่วนหน่�งในกั�ริช่วยี่เหลืิอ็สังคมไทยี่ฟัินฝ่�วิกัฤต COVID 19 
โดัยี่กั�ริสนับสนนุบุคลิ�กัริท�งกั�ริแพีทยี่ ์แลิะชว่ยี่เหลืิอ็ผู้่ป้ิริะสบภัยี่ ในชว่ง COVID 19

4)	 ค่ั�ใชื่�จ่�ย่ในก�ริบริหิ�ริ

ในปิ ี2563 กัลิุ่มบริษัิัทมีค่�ใชจ่้ำ�ยี่ในกั�ริบริหิ�ริเป็ินจำำ�นวน 351 ล้ิ�นบ�ท หรืิอ็คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 2.95 ขอ็งริ�ยี่ได้ัจำ�กักั�ริข�ยี่แลิะใหบ้ริิกั�ริ 
ลิดัลิงจำ�กัปีิก่ัอ็น 41.18 ล้ิ�นบ�ท หริอื็ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 10.50 เนื�อ็งจำ�กักัลิุ่มบริษัิัทได้ัมกีั�ริควบคมุกั�ริเบกิัใชง้บปิริะม�ณอ็ยี่�่งริดัักัมุ แลิะ 
ใหเ้กิัดัปิริะสทิธิภิ�พีสง่สุดั

5)	 ตั้�นทนุท�งก�ริเงิน

ในปีิ 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่มีต้นทุนท�งกั�ริเงินจำำ�นวน 21 ล้ิ�นบ�ท หรืิอ็คิดัเป็ินปิริะม�ณร้ิอ็ยี่ลิะ 0.17 ขอ็งริ�ยี่ได้ัริวม (ไม่ริวม 
ริ�ยี่ได้ัอื็�น) เพีิ�มข่�นริอ้็ยี่ลิะ 504.55 จำ�กัชว่งเวลิ�เดีัยี่วกัันขอ็งปิก่ีัอ็น เนื�อ็งจำ�กัปิ ี2563 มกีั�ริปิริบัปิรุิงม�ตริ�ฐ�นบญัชใีหม ่เกิัดัจำ�กักั�ริ
ปิริบัสญัญ�เช�่ ม�เป็ินสทิธิกิั�ริใช้ ทำ�ใหเ้กิัดัค่�ใชจ่้ำ�ยี่ดัอ็กัเบี�ยี่เพีิ�มข่�น

ตั้�ริ�ง	3	:	กำ�ไริแลัะอัตั้ริ�กำ�ไริของบริษัิัทแลัะบริษัิัทย่อ่ย่

(หน่ว็ย่:	ลั��นบ�ท) 2563 2562
เพิ�ม	(ลัด์)	
จำ�นว็น

เพิ�ม	(ลัด์)	
ริ�อย่ลัะ

กัำ�ไริขั�นต้น (ไมร่ิวมริ�ยี่ได้ัอื็�น) 641 734  -92  -12.61%

อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้น (ไมร่ิวมริ�ยี่ได้ัอื็�น) (% ) 5.40% 5.18%  0.21 pp

กัำ�ไริสทุธิ ิ(ก่ัอ็นริ�ยี่ได้ัจำ�กักัำ�ไริจำ�กักั�ริข�ยี่อื็�น) 167 206  -40  -19.20%

กัำ�ไริสทุธิิ 167 289  -122  -42.32%

อั็ตริ�กัำ�ไริสทุธิ ิ(%) 1.38% 2.00%  -0.62 pp

กัำ�ไร

ในปิ ี2563 กัลิุ่มบริษัิัทมีกัำ�ไริขั�นต้น 641 ล้ิ�นบ�ท คิดัเปิน็อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้นริอ้็ยี่ลิะ 5.40 แลิะกัำ�ไริสทุธิ ิ167 ล้ิ�นบ�ท คิดัเปิน็อั็ตริ�กัำ�ไริ
สทุธิริิอ้็ยี่ลิะ 1.38 โดัยี่กัำ�ไริขั�นต้น แลิะกัำ�ไริสทุธิลิิดัลิง 92 ล้ิ�นบ�ท หรืิอ็ริอ้็ยี่ลิะ 12.61 แลิะ 122 ล้ิ�นบ�ทหริอื็ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 42.32 จำ�กั 
ปิ ี2562 ต�มลิำ�ดัับ ทั�งนี�ห�กัไมร่ิวมริ�ยี่ได้ัจำ�กักัำ�ไริจำ�กักั�ริข�ยี่ที�ดิันในปิ ี2562 กัำ�ไริสทุธิขิอ็งกัลิุ่มบริษัิัทในปิ ี2563 จำะลิดัลิง 40 ล้ิ�นบ�ท  
หริอื็ลิดัลิงร้ิอ็ยี่ลิะ 19.20 นอ็กัจำ�กันี�กัลิุ่มบริษัิัทมี EBITDA อ็ย่ี่ที่� 566 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 12.17

โดัยี่ภ�พีริวมในปีิ 2563 กัลิุ่มบริิษััทมีกัำ�ไริสุทธิิลิดัลิงเมื�อ็เทียี่บกัับปีิ 2562 เนื�อ็งจำ�กัในริะหว่�งปีิ 2563 บริิษััทฯ ได้ัริับผู้ลิกัริะทบจำ�กั 
กั�ริปิรัิบริ�ค�ลิงขอ็ง LPG ในเดืัอ็นมีน�คมที�ผู้่�นม� ส่งผู้ลิให้มีภ�ริะต้นทุนขอ็ง สินค้�คงเหลืิอ็ก่ัอ็นปิรัิบริ�ค� นอ็กัจำ�กันี�ในปีิ 2562  
บริิษััทฯ มีริ�ยี่กั�ริพีิเศษัเปิ็นริ�ยี่ได้ัจำ�กักัำ�ไริจำ�กักั�ริข�ยี่ที�ดิันจำำ�นวน 1 แปิลิงม่ลิค่� 103.37 ล้ิ�นบ�ท ห�กัไม่ริวมริ�ยี่กั�ริพีิเศษั 
ดัังกัล่ิ�ว ถือ็ว่�บริิษััทฯ ยี่งัคงทำ�ผู้ลิง�นได้ัดีั แลิะเติบโตในทิศท�งบวกั แม้จำะได้ัริบัผู้ลิกัริะทบจำ�กักั�ริแพีร่ิริะบ�ดัขอ็งโควิดั 19 จำะมีผู้ลิทำ�ให้ 
ริ�ยี่ได้ัลิดัลิง แต่อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้น (Margin) ถือ็ว่�ยี่งัคงทำ�ได้ัดีั จำ�กักัลิยุี่ทธิเ์พิี�มยี่อ็ดัข�ยี่ไปิในกัลิุ่มที�ม ีศกััยี่ภ�พีสง่ อี็กัทั�งยัี่งส�ม�ริถบริหิ�ริ
จัำดักั�ริต้นทนุได้ัอ็ยี่�่งมปีิริะสทิธิภิ�พีม�กัข่�น ริวมถ่งธุิริกิัจำอ็�ห�ริที�ชว่ยี่เพีิ�ม Margin ให้กัับกัลิุ่มบริษัิัทฯ ในอ็น�คต 
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สิำนทั่ร่พีย์

ณ สิ�นปิี 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีสินทริัพียี่์ริวมจำำ�นวน 6,271 ล้ิ�นบ�ท เพีิ�มข่�นริ้อ็ยี่ลิะ 3.68 จำ�กัสิ�นปิี 2562 โดัยี่ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดั 
กั�ริวิเคริ�ะหส์นิทริพัียี่ข์อ็งบริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ส�ม�ริถสรุิปิได้ัดัังต่อ็ไปินี�

สิำนทั่ร่พีย์หมุูนเว่ยน

1)	 เงินสำด์แลัะริ�ย่ก�ริเทยี่บเท่�เงินสำด์

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีเงินสดัแลิะริ�ยี่กั�ริเทียี่บเท่�เงินสดัทั�งสิ�นจำำ�นวน 649 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 2.21 จำ�กัสิ�นปิ ี2562 
อั็นเป็ินผู้ลิม�จำ�กัในริะหว่�งปีิ 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่ได้ัมีกั�ริจ่ำ�ยี่ปัินผู้ลิแลิะซื�อ็คืนหุ้นทุน ริวมทั�งมีกั�ริซื�อ็สินค้�คงเหลืิอ็เพืี�อ็เก็ับ
สำ�ริอ็งเพีิ�มข่�นจำ�กั 1% เปิ็น 2 % ในริะหว่�งปิี 2563 เพีื�อ็ริอ็งริับปิริะกั�ศกัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น เริื�อ็งกัำ�หนดัชนิดัแลิะอั็ตริ� หลัิกัเกัณฑ์์  
วิธิกีั�ริ แลิะเงื�อ็นไขกั�ริคำ�นวณปิริมิ�ณสำ�ริอ็งนำ�มนัเชื�อ็เพีลิิง ฉบบัที� 2 พี.ศ. 2564 ปิริะกั�ศ ณ วันที� 26 มกัริ�คม พี.ศ. 2564 ที�จำะม ี
ผู้ลิบังคับใชตั้�งแต่วันที� 1 กัริกัฎ�คม 2564 เปิน็ต้นไปิ

2)	 สำนิทริพัย่ท์�งก�ริเงินที�วั็ด์มล่ัค่ั�ด์�ว็ย่มล่ัค่ั�ยุ่ติั้ธุริริมผู้�่นกำ�ไริหริอ่ข�ด์ทนุ

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ได้ัมสีนิทริพัียี่ท์�งกั�ริเงินที�วัดัมล่ิค่�ด้ัวยี่มล่ิค่�ยุี่ติธิริริมผู้�่นกัำ�ไริหริอื็ข�ดัทนุ จำำ�นวน 209 ล้ิ�นบ�ท 
โดัยี่ในปิี 2563 ได้ัมีกั�ริจัำดัปิริะเภทริ�ยี่กั�ริใหม่ แลิะได้ัโอ็นยี่้�ยี่ริ�ยี่กั�ริเงินลิงทุนริะยี่ะสั�น ไปิเปิ็นริ�ยี่กั�ริสินทริัพีย์ี่ท�งกั�ริเงินที�วัดั
มล่ิค่�ด้ัวยี่มล่ิค่�ยุี่ติธิริริมผู้�่นกัำ�ไริหริอื็ข�ดัทนุ แลิะในริะหว่�งปิมีีกั�ริซื�อ็ข�ยี่ตริ�ส�ริทนุซ่�งจัำดัเปิน็สนิทริพัียี่ป์ิริะเภทดัังกัล่ิ�ว เปิน็จำำ�นวน  
80 ล้ิ�นบ�ท แลิะ 280 ล้ิ�นบ�ทต�มลิำ�ดัับ 

3)	 ลัก่หนี�ก�ริคั��แลัะลัก่หนี�อ่�น

ณ สิ�นปิี 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่มีลิ่กัหนี�กั�ริค้�แลิะลิ่กัหนี�อื็�น-สุทธิิ จำำ�นวน 872 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงร้ิอ็ยี่ลิะ 7.14 จำ�กัสิ�นปิี 2562  
โดัยี่แยี่กัริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัได้ัดัังนี�

งบก�ริเงินริว็ม

2563 2562

ลั��นบ�ท (%) ลั��นบ�ท (%)

ลิ่กัหนี�กั�ริค้� – สุทธิิ 806 92.39 898 95.59

ลิ่กัหนี�อื็�น – สุทธิิ 66 7.61 41 4.41

ริว็มลัก่หนี�ก�ริคั��แลัะลัก่หนี�อ่�น	–	สำทุธิุ 872 100.00 939 100.00

โดัยี่ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดักั�ริวิเคริ�ะหอ์็�ยุี่ลิก่ัหนี�กั�ริค้�มดัีังนี�

งบก�ริเงินริว็ม

2563 2562

ลั��นบ�ท (%) ลั��นบ�ท (%)

ค้�งชำ�ริะไมเ่กิัน 3 เดืัอ็น 795 90.61 896 91.95

เกิันกัว่� 3 เดืัอ็น แต่ไมเ่กิัน 6 เดืัอ็น 0.9 0.10 0.1 0.01

เกิันกัว่� 6 เดืัอ็น แต่ไมเ่กิัน 12 เดืัอ็น 8 0.94 4 0.42

เกิันกัว่� 12 เดืัอ็น 73 8.35 74 7.62

ริว็มลัก่หนี�ก�ริคั�� 878 100 974 100

หกัั ค่�เผู้ื�อ็หนี�สงสยัี่จำะสญ่ -72 -76  

ลัก่หนี�ก�ริคั��	–	สำทุธิุ 806 898 	



107รายงานประจำำาป ี2563 •

ณ สิ�นปิ ี2563 ลิก่ัหนี�กั�ริค้�ขอ็งบริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ปิริะกัอ็บด้ัวยี่ลิก่ัหนี�ค้�งชำ�ริะไมเ่กิัน 3 เดืัอ็นริอ้็ยี่ลิะ 90.61 สว่นที�เหลืิอ็เปิน็ลิก่ัหนี�
เกิันกัำ�หนดัชำ�ริะ อ็ยี่่�งไริก็ัต�ม บริิษััทแลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่มีนโยี่บ�ยี่ในกั�ริตั�งค่�เผู้ื�อ็หนี�สงสัยี่จำะส่ญ แลิะได้ัพีิจำ�ริณ�ตั�งค่�เผู้ื�อ็หนี�สงสัยี่จำะ
สญ่จำำ�นวนทั�งสิ�น 72 ล้ิ�นบ�ท ซ่�งค�ดัว่�เพียีี่งพีอ็ต�มจำำ�นวนหนี�ที�ค�ดัว่�จำะเริยีี่กัเก็ับเงินจำ�กัลิก่ัหนี�ไมไ่ด้ั

4)	 สำนิคั��คังเหล่ัอ

สินค้�คงเหลืิอ็ขอ็งบริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่ได้ัแก่ั ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวในร่ิปิขอ็งสินค้�สำ�เริ็จำร่ิปิ โดัยี่บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีสินค้�คงเหลืิอ็ 
ณ สิ�นปิี 2563 จำำ�นวน 304 ล้ิ�นบ�ท เพีิ�มข่�นริ้อ็ยี่ลิะ 50.79 จำ�กัสิ�นปิี 2562 โดัยี่ส�เหตุหลัิกัเนื�อ็งม�จำ�กับริิษััทแลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่ได้ัม ี
กั�ริเก็ับสำ�ริอ็งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวเพีิ�มข่�นสำ�หริับคลัิงก๊ั�ซแห่งใหม่ เพืี�อ็ริอ็งริับปิริะกั�ศกัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น เริื�อ็งกัำ�หนดัชนิดัแลิะอั็ตริ� 
หลัิกัเกัณฑ์์ วิธิกีั�ริ แลิะเงื�อ็นไขกั�ริคำ�นวณปิริมิ�ณสำ�ริอ็งนำ�มนัเชื�อ็เพีลิิง ฉบับที� 2 พี.ศ. 2564 ปิริะกั�ศ ณ วันที� 26 มกัริ�คม พี.ศ. 2564 
ที�จำะมผีู้ลิบงัคับใชตั้�งแต่วันที� 1 กัริกัฎ�คม 2564 เป็ินต้นไปิ ทำ�ใหบ้ริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มกีั�ริสำ�ริอ็งก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวเพีิ�มข่�นจำ�กั 1% 
เปิน็ 2% ในริะหว่�งปิ ี2563

สิำนทั่ร่พีย์ไมู่หมุูนเว่ยน

1.	 เงินฝ�กธุน�คั�ริที�ติั้ด์ภ�ริะคัำ�ปริะกัน

บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีเงินฝ�กัธิน�ค�ริที�ติดัภ�ริะคำ�ปิริะกััน ณ สิ�นปิี 2563 จำำ�นวน 316 ล้ิ�นบ�ทลิดัลิงริ้อ็ยี่ลิะ 52.63 จำ�กัจำำ�นวน  
667 ล้ิ�นบ�ท ณ สิ�นปิ ี2562 โดัยี่สว่นใหญเ่ปิน็เงินสดัสำ�หริบัคำ�ปิริะกัันกั�ริอ็อ็กัหนงัสอื็คำ�ปิริะกัันใหกั้ับค่่ค้� โดัยี่ริะหว่�งปิ ี2563 บริิษััท
แลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ได้ัถอ็นเงินฝ�กัคำ�ปิริะกัันจำ�กัเจ้ำ�หนี�สถ�บนักั�ริเงินริ�ยี่หน่�งจำำ�นวน 351.26 ล้ิ�นบ�ท 

2.	 อสำงัห�ริมิทริพัย่เ์พ่�อก�ริลังทนุ

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีอ็สงัห�ริมิทริพัียี่เ์พีื�อ็กั�ริลิงทนุจำำ�นวน 91 ล้ิ�นบ�ท เพีิ�มข่�นริอ้็ยี่ลิะ 93.37 เนื�อ็งจำ�กัมกีั�ริเข�้ซื�อ็ 
จุำดักัริะจำ�ยี่สินค้�ริะหว่�งปิ ีแลิะมกีั�รินำ�อ็สงัห�ริมิทริพัีย์ี่ดัังกัล่ิ�วไปิปิล่ิอ็ยี่เช�่ โดัยี่ได้ัริ�ยี่ได้ัเปิน็ค่�เช�่จำำ�นวน 7.55 ล้ิ�นบ�ทในปิ ี2563

3.	 ที�ดิ์น	อ�คั�ริ	แลัะอุปกริณ์ิ	

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีที�ดิัน อ็�ค�ริ แลิะอุ็ปิกัริณ ์– สทุธิ ิจำำ�นวน 2,926 ล้ิ�นบ�ท เพีิ�มข่�นริอ้็ยี่ลิะ 6.36 จำ�กัสิ�นปิ ี2562 
เนื�อ็งจำ�กัมีกั�ริเพีิ�มข่�นขอ็งสนิทริพัียี่ต์�มสญัญ�เช�่ดัำ�เนนิง�นซ่�งเปิน็จุำดักัริะจำ�ยี่สนิค้�ที�กัลิุ่มกิัจำกั�ริใหเ้ช�่แก่ับุคคลิภ�ยี่นอ็กั

4.	 ค่ั�คัว็�มนิย่ม	

ณ สิ�นปิี 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่ มีค่�คว�มนิยี่ม จำำ�นวน 121 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิง 1 ล้ิ�นบ�ท หริือ็ริ้อ็ยี่ลิะ 0.82 เนื�อ็งจำ�กัมีกั�ริตั�ง 
กั�ริด้ัอ็ยี่ค่�ขอ็งสว่นง�นธุิริกิัจำสถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว

5.	 สำนิทริพัย่ไ์มม่ตัีั้ว็ตั้น

ณ สิ�นปิี 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่มีสินทริัพียี่์ไม่มีตัวตน – สุทธิิ จำำ�นวน 258 ล้ิ�นบ�ท เพีิ�มข่�น 208 ล้ิ�นบ�ท หริือ็ริ้อ็ยี่ลิะ 411.71  
จำ�กัสิ�นปิ ี2562 โดัยี่ส�เหตหุลัิกัเกิัดัจำ�กับริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ได้ัมกีั�รินำ�กั�ริปิริบัปิรุิงม�ตริ�ฐ�นกั�ริริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงินฉบบัที� 3 เรืิ�อ็ง
กั�ริริวมธุิริกิัจำ ซ่�งมผีู้ลิบงัคับใชส้ำ�หริบัริอ็บบญัชทีี�เริิ�มในหริอื็หลัิงวันที� 1 มกัริ�คม 2564 ม�ใช้ก่ัอ็น โดัยี่สง่ผู้ลิใหก้ั�ริซื�อ็จุำดักัริะจำ�ยี่สนิค้�
ริะหว่�งปิไีด้ัถก่ัปิริะเมนิใหมเ่ปิน็กั�ริซื�อ็สนิทริพัียี่ ์แลิะมกีั�ริริบัร่ิส้ทิธิิ�ในใบอ็นญุ�ตในงบกั�ริเงินริวม แลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ 

สิำนทั่ร่พีย์ไมู่หมุูนเว่ยนอ่�น

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีสนิทริพัียี่ไ์มห่มนุเวียี่นอื็�น จำำ�นวน 72 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิง 63 ล้ิ�นบ�ท จำ�กัสิ�นปิ ี2562 โดัยี่สินทริพัีย์ี่ 
ไมห่มุนเวียี่นหลัิกัขอ็งบริิษััทแลิะบริิษััทยี่อ่็ยี่ได้ัแก่ั เงินมัดัจำำ�ค่�เช�่อ็�ค�ริสำ�นกััง�น เงินมัดัจำำ�ค่�เช�่ที�ดิัน เงินมัดัจำำ�ค่�ส�ธิ�ริณป่ิโภค เปิน็ต้น

หน่�สิำน

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีหนี�สนิริวมจำำ�นวน 4,977 ล้ิ�นบ�ท เพีิ�มข่�น 233 ล้ิ�นบ�ท จำ�กัสิ�นปิ ี2562 โดัยี่ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดักั�ริ
วิเคริ�ะหห์นี�สนิขอ็งบริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ส�ม�ริถสรุิปิได้ัดัังต่อ็ไปินี�
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หน่�สิำนหมุูนเว่ยน

1)	 เงินก่�ย่ม่ริะย่ะสำั�นจ�กสำถั�บนัก�ริเงิน

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีเงินกั่้ยี่มืริะยี่ะสั�นจำ�กัสถ�บนักั�ริเงินจำำ�นวน 20 ล้ิ�นบ�ท ซ่�งเปิน็เงินกั่้เพีื�อ็ใชใ้นกั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำ
ขอ็งบริษัิัท ไทยี่แก๊ัส จำำ�กััดั ซ่�งเปิน็บริษัิัทยี่อ่็ยี่ขอ็งบริษัิัท ในริะหว่�งปิ ี2563

2)	 เจ��หนี�ก�ริคั��แลัะเจ��หนี�อ่�น

ณ สิ�นปิี 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีเจ้ำ�หนี�กั�ริค้�แลิะเจ้ำ�หนี�อื็�นจำำ�นวน 746 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงริ้อ็ยี่ลิะ 24.61 จำ�กัสิ�นปิี 2562 โดัยี่ 
ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัขอ็งเจ้ำ�หนี�กั�ริค้�แลิะเจ้ำ�หนี�อื็�นมดัีังนี�

งบก�ริเงินริว็ม

2563 2562

ลั��นบ�ท (%) ลั��นบ�ท (%)

เจ้ำ�หนี�กั�ริค้� – บุคคลิภ�ยี่นอ็กั 549 73.61 730 73.76

เจ้ำ�หนี�อื็�น 124 16.61 170 17.20

ค่�ใชจ่้ำ�ยี่ค้�งจ่ำ�ยี่ 46 6.23 61 6.15

เงินริบัล่ิวงหน้� 26 3.55 29 2.89

ริว็มเจ��หนี�ก�ริคั��แลัะเจ��หนี�อ่�น 746 100.00 990 100.00

เจ้ำ�หนี�กั�ริค้�ขอ็งบริิษััทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่สว่นใหญเ่ปิน็เจ้ำ�หนี�ค่�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ซ่�งเจ้ำ�หนี�กั�ริค้� ณ สิ�นปิ ี2563 มจีำำ�นวน 549 ล้ิ�นบ�ท  
ลิดัลิง 181 ล้ิ�นบ�ท หริอื็ริอ้็ยี่ลิะ 24.76 จำ�กัสิ�นปิ ี2562 เนื�อ็งจำ�กัริ�ค�ก๊ั�ซได้ัปิริบัลิดัลิงเมื�อ็เทียี่บกัับสิ�นปิ2ี562

หน่�สิำนไมู่หมุูนเว่ยน

1)	 เงินก่�ย่ม่ริะย่ะย่�ว็จ�กสำถั�บนัก�ริเงิน

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มเีงินกั่้ยี่มืริะยี่ะยี่�วจำ�กัสถ�บนักั�ริเงินจำำ�นวน 89 ล้ิ�นบ�ท ลิดัลิงริ้อ็ยี่ลิะ 23.93 จำ�กัสิ�นปิ ี2562 
เนื�อ็งจำ�กัริะหว่�งปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ได้ัมกีั�ริจ่ำ�ยี่คืนเงินกั่้ยี่มืไปิบ�งสว่น

2)	 เงินมดั์จำ�ริบั

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีเงินมดััจำำ�ริบัเป็ินจำำ�นวน 3,492 ล้ิ�นบ�ท เพีิ�มข่�นริอ้็ยี่ลิะ 2.22 จำ�กัสิ�นปิ ี2562 โดัยี่เงินมดััจำำ�ริบัขอ็ง
บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่สว่นหลัิกัคือ็ เงินมดััจำำ�ริบัค่�ถังบริริจุำก๊ั�ซขน�ดัเล็ิกั ซ่�งกั�ริเพีิ�มข่�นขอ็งเงินมดััจำำ�ริบัมสี�เหตหุลัิกัม�จำ�กักั�ริที�ลิก่ัค้�
ได้ัซื�อ็ถังบริริจุำก๊ั�ซขน�ดัเล็ิกัเพีื�อ็ใชอั้็ดับริริจุำสำ�หริบักั�ริข�ยี่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวในร่ิปิแบบถังม�กัข่�น

ส่ำวนข้องผูู้้ถ่ึอหุ้น

ณ สิ�นปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มีสว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ริวมจำำ�นวน 1,294 ล้ิ�นบ�ท ปิริะกัอ็บด้ัวยี่หุน้ส�มญัที�อ็อ็กัแลิะชำ�ริะแล้ิวจำำ�นวน 
518,500,000 หุน้ ซ่�งมมีล่ิค่�ที�ตริ�ไว้หุน้ลิะ 1 บ�ท สว่นเกิันทนุจำ�กัริ�ค�ข�ยี่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวจำำ�นวน 532 ล้ิ�นบ�ท แลิะมกีัำ�ไริสะสม
ริวมทั�งสิ�น 267 ล้ิ�นบ�ท 
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4. กั�รบุริห�รจ่ำดักั�รภู�ระผูู้กัพ่ีน
1. ภู�ระผูู้กัพ่ีน

ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ มภี�ริะผู้ก่ัพีนัแยี่กัต�มปิริะเภทแลิะริะยี่ะเวลิ�จำะคริบกัำ�หนดั ดัังนี� 

ภ�ริะข�อผู้ก่พนั ริว็ม

ริะย่ะเว็ลั�ชื่ำ�ริะ

น�อย่กว่็�	1	ปี
ม�กกว่็�	1	ปี		
แต่ั้ไม่เกิน	5	ปี

ม�กกว่็�	5	ปี

ภ�ริะผู้ก่ัพัีนด้ั�นหนี�สนิริะยี่ะยี่�ว 143,784,749 54,860,658 88,924,091 -

ภ�ริะผู้ก่ัพัีนด้ั�นสญัญ�เช�่ดัำ�เนนิกั�ริ 411,947,179 43,866,499 368,080,680 -

ริว็ม 555,731,928 98,727,157 457,004,771 -

2. หน่�สิำนท่ั่�อ�จำเกิัดัขึ้�น

1)	 หนังสำอ่คัำ�ปริะกัน

ณ วันที� 31 ธินัว�คม พี.ศ. 2563 กัลิุ่มบริษัิัทมีหนงัสอื็คำ�ปิริะกัันที�อ็อ็กัโดัยี่ธิน�ค�ริ เพีื�อ็คำ�ปิริะกัันกั�ริซื�อ็แก๊ัสแลิะกั�ริใชไ้ฟิฟิ�� จำำ�นวน 
1,749.14 ล้ิ�นบ�ท (พี.ศ. 2562 : 1,201.42 ล้ิ�นบ�ท) โดัยี่ใช้เงินฝ�กัธิน�ค�ริเปิน็หลัิกัปิริะกัันจำำ�นวน 288.54 ล้ิ�นบ�ท (พี.ศ. 2562 : 
647.39 ล้ิ�นบ�ท) แลิะบริษัิัทฯ ได้ันำ�เคริื�อ็งจัำกัริแลิะที�ดิันเปิน็หลัิกัปิริะกัันจำำ�นวน 193.60 ล้ิ�นบ�ท แลิะ 130.00 ล้ิ�นบ�ท ต�มลิำ�ดัับ

ณ วันที� 31 ธินัว�คม พี.ศ. 2563 กัลิุ่มบริษัิัทมีเงินฝ�กัธิน�ค�ริเพีื�อ็เปิน็หลัิกัปิริะกัันกั�ริกั่้ยี่มืจำ�กัสถ�บนักั�ริเงินจำำ�นวน 25.72 ล้ิ�นบ�ท 
(พี.ศ. 2562 : 19.33 ล้ิ�นบ�ท)

ณ วันที� 31 ธิันว�คม พี.ศ. 2563 กัลุ่ิมบริิษััทมีเงินฝ�กัธิน�ค�ริเพืี�อ็เปิ็นหลัิกัปิริะกัันกั�ริปิฎิบัติง�นอื็�นๆต�มปิกัติธุิริกิัจำจำำ�นวน 1.86  
ล้ิ�นบ�ท (พี.ศ. 2562 : 0.66 ล้ิ�นบ�ท)
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5. สำรุปอ่ตั้ร�ส่ำวนทั่�งกั�รเงินท่ั่�สำำ�ค่ัญ
ตั้�ริ�ง	4	:	อัตั้ริ�สำว่็นท�งก�ริเงินที�สำำ�คััญ่ของบริษัิัทแลัะบริษัิัทย่อ่ย่

หนว่ยี่ : ล้ิ�นบ�ท

2563 2562 2561

อัตั้ริ�สำว่็นสำภ�พคัล่ัอง	(Liquidity	Ratio)

อั็ตริ�สว่นสภ�พีคล่ิอ็ง 2.14 1.93 2.08

อั็ตริ�สว่นสภ�พีคล่ิอ็งหมนุเริว็ 1.81 1.74 1.87

อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นลิก่ัหนี�กั�ริค้� 13.11 13.83 13.86

อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นสินค้�คงเหลืิอ็ 44.48 73.87 76.07

อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นเจ้ำ�หนี� 17.41 17.62 17.1

ริะยี่ะเวลิ�เก็ับหนี�เฉลีิ�่ยี่ 27.46 26.03 25.98

ริะยี่ะเวลิ�ข�ยี่สนิค้�เฉลีิ�ยี่ 8.09 4.87 4.73

ริะยี่ะเวลิ�ชำ�ริะหนี� 20.68 20.44 21.06

Cash Cycle 14.88 10.46 9.65

อัตั้ริ�สำว่็นแสำด์งคัว็�มสำ�ม�ริถัในก�ริห�กำ�ไริ	(Profitability	Ratio)

อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้น 5.40% 5.18% 5.64%

อั็ตริ�กัำ�ไริอื็�น 0.00% 0.71% 0.26%

อั็ตริ�กัำ�ไริสทุธิิ 1.38% 2.00% 2.15%

อั็ตริ�กัำ�ไริสทุธิ(ิ1) 1.38% 1.28% 1.89%

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนผู้่ถื้อ็หุน้ 12.88% 25.27% 38.65%

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนผู้่ถื้อ็หุน้(1) 12.88% 16.23% 33.96%

อัตั้ริ�สำว่็นแสำด์งปริะสำทิธิุภ�พในก�ริด์ำ�เนินง�น	(Efficiency	Ratio)

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนจำ�กัสินทริพัียี่์ 3.80% 6.14% 7.09%

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนจำ�กัสินทริพัียี่(์1) 3.80% 4.38% 6.40%

อั็ตริ�หมนุขอ็งสนิทริพัียี่์ 0.49 2.46 2.64

อัตั้ริ�สำว่็นวิ็เคัริ�ะหน์โย่บ�ย่ท�งก�ริเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

อั็ตริ�สว่นหนี�สนิต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ 3.85 3.67 4.76

อั็ตริ�สว่นหนี�สนิที�มภี�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ 0.44 0.14 0.21

อั็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถชำ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ (EBITDA) 20.27 51.70 44.83

อั็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถชำ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ 29.14 48.49 38.43

อั็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถชำ�ริะภ�ริะผู้ก่ัพีนั (Cash Basis) 0.61 0.53 0.76

(1) คำ�นวณจำ�กักัำ�ไริสทุธิิซ่�งไมร่ิวมริ�ยี่ได้ัที�ไมไ่ด้ัเกิัดัจำ�กักั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำหลัิกั
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กั�รวิเคัร�ะห์อ่ตั้ร�ส่ำวนทั่�งกั�รเงินท่ั่�สำำ�ค่ัญ
ปี	2563 ปี	2562

อัตั้ริ�สำว่็นแสำด์งคัว็�มสำ�ม�ริถัในก�ริห�กำ�ไริ	(Profitability	Ratio)

อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้น % 5.40 5.18 อัตั้ริ�กำ�ไริขั�นตั้�น

บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีอั็ตริ�กัำ�ไริสุทธิิเพิี�มข่�นจำ�กัริ้อ็ยี่ลิะ 5.18 เปิ็นริ้อ็ยี่ลิะ 
5.40 สำ�หริบัปิสีิ�นสดุัวันที� 31 ธินัว�คม 2563 โดัยี่แม้ว้�ปิริมิ�ณกั�ริข�ยี่ริวม
ขอ็งก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวจำะลิดัลิงจำ�กั 763,165 ตันเปิน็ 724,825 แลิะริ�ค�
ข�ยี่ได้ัปิริบัลิดัลิง 2.8037 บ�ท/กิัโลิกัริมั แต่บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่ส�ม�ริถทำ�
กัำ�ไริขั�นต้นได้ัดีัข่�น ซ่�งเปิน็ผู้ลิม�จำ�กักั�ริบริหิ�ริต้นทนุก๊ั�ซ แลิะชอ่็งท�งกั�ริ
ข�ยี่ได้ัดีั 

อั็ตริ�กัำ�ไริสุทธิิ % 1.38 2.00 อัตั้ริ�กำ�ไริสำทุธิุ

สำ�หริบัปิสีิ�นสดุัวันที� 31 ธินัว�คม 2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มอัี็ตริ�กัำ�ไริสุทธิิ
เท่�กัับริอ้็ยี่ลิะ 1.38 ลิดัลิงจำ�กัริอ้็ยี่ลิะ 2.00 จำ�กัปิ ี2562 เนื�อ็งจำ�กัในริะหว่�ง
ปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มภี�ริะต้นทุนขอ็งมล่ิค่�สนิค้�สนิค้�คงคลัิงจำ�กั
กั�ริปิริะกั�ศปิริบัลิดัริ�ค� LPG ขอ็งภ�ครัิฐเมื�อ็วันที� 24 มนี�คม 2563 สง่ผู้ลิ
ใหม้อัี็ตริ�กัำ�ไริสทุธิใินปิ ี2563 ลิดัลิงเมื�อ็เทียี่บกัับปิ ี2562

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทน 
ผู้่ถื้อ็หุน้

% 12.88 25.27 อัตั้ริ�ผู้ลัตั้อบแทนผู้่�ถ่ัอหุ�น

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนผู้่้ถือ็หุ้น สำ�หริับปิีสิ�นสุดัวันที� 31 ธิันว�คม 2563 บริิษััท
แลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มอัี็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนผู้่ถื้อ็หุน้ เท่�กัับริอ้็ยี่ลิะ 12.88 ลิดัลิงจำ�กั  
ริ้อ็ยี่ลิะ 25.27 เมื�อ็เทียี่บกัับอั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนผู้่้ถือ็หุ้น สำ�หรัิบปิีสิ�นสุดัวันที�  
31 ธินัว�คม 2562 ส�เหตหุลัิกัม�กัจำ�กักัำ�ไริสทุธิทีิ�ลิดัลิง แลิะสว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ 
ที�เพีิ�มข่�นจำ�กักัำ�ไริสะสมที�จัำดัสริริแล้ิว แลิะยัี่งไม่ได้ัจัำดัสริริ ที�เพีิ�มข่�นเปิ็น 
267.26 ล้ิ�นบ�ทในปีิ 2563 เมื�อ็เปิรีิยี่บเทียี่บกัับปีิ 2562 ที�มีกัำ�ไริสะสมที�
จัำดัสริริแล้ิว แลิะยี่งัไมไ่ด้ัจัำดัสริริ 226.62 ล้ิ�นบ�ท

อัตั้ริ�สำว่็นแสำด์งปริะสำทิธิุภ�พในก�ริด์ำ�เนินง�น	(Efficiency	Ratio)

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนจำ�กั
สินทริัพียี่์

% 3.80 6.14 อัตั้ริ�ผู้ลัตั้อบแทนจ�กสำนิทริพัย่์

สำ�หรัิบปิีสิ�นสุดัวันที� 31 ธิันว�คม 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่มีอั็ตริ� 
ผู้ลิตอ็บแทนจำ�กัสนิทริพัีย์ี่ เท่�กัับริอ้็ยี่ลิะ 3.80 ลิดัลิงจำ�กั ริอ้็ยี่ลิะ 6.14 เมื�อ็
เทียี่บกัับอั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนจำ�กัสินทรัิพีย์ี่ สำ�หรัิบปีิสิ�นสุดัวันที� 31 ธิันว�คม 
2562 ส�เหตุหลัิกัเนื�อ็งจำ�กักัำ�ไริที�ลิดัลิง แลิะสินทริัพียี่์เฉลีิ�ยี่ที�เพีิ�มข่�นขอ็ง
บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่ เนื�อ็งจำ�กัในปิี 2563 ได้ัมีกั�ริปิรัิบม�ตริฐ�นบัญชี
ใหมT่FRS 16 มกีั�ริโอ็นค่�เช�่ริะยี่ะยี่�วซ่�งเดิัมบนัท่กัในหมวดัค่�ใชจ่้ำ�ยี่ เป็ิน
สินทริัพียี่์ต�มสัญญ�เช่�ดัำ�เนินง�น แลิะในปิี 2563 บริิษััท แลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่
ได้ัเริิ�มบันท่กักั�ริซื�อ็โริงบริริจุำเป็ินกั�ริซื�อ็สิ�นทรัิพีย์ี่ แลิะบันท่กักั�ริรัิบร้่ิสิทธ์ิ
ในใบอ็นุญ�ตในสินริัพียี่์ไม่มีตัวตน ส่งผู้ลิให้สินทริัพียี่์ริวมสำ�หริับปิีสิ�นสุดั  
31 ธัินว�คม 2563 เพีิ�มข่�นเมื�อ็เทียี่บกัับ ปิสีิ�นสดุัวันที� 31 ธินัว�คม 2562
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อัตั้ริ�สำว่็นแสำด์งปริะสำทิธิุภ�พในก�ริด์ำ�เนินง�น	(Efficiency	Ratio)

อั็ตริ�สว่นหนี�สินต่อ็
สว่นขอ็งผู้่้ถือ็หุ้น

เท่� 3.85 3.67 อัตั้ริ�สำว่็นหนี�สำนิต่ั้อสำว่็นของผู้่�ถ่ัอหุ�น

สำ�หริับปิีสิ�นสุดัวันที� 31 ธิันว�คม 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีอั็ตริ�ส่วน
หนี�สนิต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ เท่�กัับ 3.85 เท่� เพีิ�มข่�นเล็ิกันอ้็ยี่จำ�กั 3.67 เท่�  
เมื� อ็เทียี่บกัับอั็ตริ�ส่วนหนี�สินต่อ็ส่วนขอ็งหนี�สินต่อ็ทุน สำ�หริับปิีสิ�นสุดั 
วันที� 31 ธิันว�คม 2562 เกิัดัจำ�กัส่วนขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นที�ลิดัลิงจำ�กัหุ้นทนที�ม ี
กั�ริซื�อ็คืนริะหว่�งปิี

ถ่งแม้ว่�อั็ตริ�ส่วนหนี�สินต่อ็ส่วนขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นจำะค่อ็นข้�งส่ง อ็ยี่่�งไริก็ัดีั  
หนี�สินส่วนม�กัขอ็งบริิษััทคือ็ เงินมัดัจำำ�ริับค่�ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกั เพืี�อ็ให้
เปิ็นไปิต�มปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริคุ้มคริอ็งผู้่้บริิโภคว่�ด้ัวยี่สัญญ�เริื�อ็งให้
ธุิริกิัจำข�ยี่ก๊ั�ซหงุต้มที�เริยีี่กัเงินปิริะกัันถังก๊ั�ซหงุต้มเปิน็ธุิริกิัจำที�ควบคมุริ�ยี่กั�ริ
ในหลัิกัฐ�นกั�ริริบัเงินลิงวันที� 7 ธินัว�คม พี.ศ. 2542 ที�กัำ�หนดัใหผู้้่ป้ิริะกัอ็บ
ธุิริกิัจำต้อ็งอ็อ็กัใบริับเงินแลิะคืนเงินปิริะกัันเมื�อ็ผู้่้บริิโภคนำ�ถังก๊ั�ซม�คืนให้
แก่ัผู้่ป้ิริะกัอ็บธุิริกิัจำ ดัังนั�น จ่ำงสรุิปิได้ัว่� อั็ตริ�สว่นหนี�สนิต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุ้น 
ดัังกัล่ิ�วไม่ได้ักัริะทบต่อ็คว�มส�ม�ริถในกั�ริห�เงินกั่้ขอ็งบริิษััทโดัยี่ตริง 
เนื�อ็งจำ�กัอั็ตริ�สว่นหนี�สนิที�มภี�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ขอ็งบริษัิัทจัำดั
อ็ย่ี่ใ่นเกัณฑ์์ที�ค่อ็นข�้งตำ�

อั็ตริ�สว่นหนี�สินที�มี
ภ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ต่อ็สว่น
ขอ็งผู้่้ถือ็หุ้น

เท่� 0.44 0.41 อัตั้ริ�สำว่็นหนี�สำนิที�มภี�ริะด์อกเบี�ย่ต่ั้อสำว่็นของผู้่�ถ่ัอหุ�น

สำ�หรัิบปีิสิ�นสดุัวันที� 31 ธินัว�คม 2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทย่ี่อ็ยี่มีอั็ตริ�สว่นหนี�สนิ 
ที�มีภ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ต่อ็ส่วนขอ็งผู้่้ถือ็หุ้น เท่�กัับ 0.44 เท่�เพิี�มข่�นเล็ิกัน้อ็ยี่จำ�กั 
0.41 เมื�อ็เทียี่บกัับอั็ตริ�ส่วนหนี�สินที�มีภ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ต่อ็ส่วนขอ็งผู้่้ถือ็หุ้น 
สำ�หริบัปิสีิ�นสดุัวันที� 31 ธินัว�คม 2562 ส�เหตหุลัิกัเนื�อ็งม�กั�ริลิดัลิงขอ็งสว่น
ขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้จำ�กักั�ริจ่ำ�ยี่ปินัผู้ลิ แลิะหุน้ทนุซื�อ็คืน

จำ�กัอั็ตริ�ส่วนท�งกั�ริเงินนี�สรุิปิได้ัว่� อั็ตริ�ส่วนหนี�สินที�มีภ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่
ต่อ็ส่วนขอ็งผู้่้ถือ็หุ้นขอ็งบริิษััทจัำดัอ็ย่ี่่ในเกัณฑ์์ที�ค่อ็นข้�งตำ� ดัังนั�นบริิษััทยี่ัง
ส�ม�ริถห�เงินกั่้ได้ัเพีิ�มในอ็น�คต ห�กัมคีว�มจำำ�เปิน็ในกั�ริใชเ้งิน

อั็ตริ�สว่นคว�ม
ส�ม�ริถชำ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่

เท่� 20.27 51.70 อัตั้ริ�สำว่็นคัว็�มสำ�ม�ริถัชื่ำ�ริะด์อกเบี�ย่

ปิ ี2563 บริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่มอัี็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถในกั�ริชำ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ 
เท่�กัับ 20.27 เท่� ลิดัลิงจำ�กั 51.70 เท่� เมื�อ็เทียี่บกัับอั็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถ
ในกั�ริชำ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ ปิ ี2562 ส�เหตุหลัิกัเนื�อ็งจำ�กับริษัิัทแลิะบริษัิัทย่ี่อ็ยี่มีกัำ�ไริ
สทุธิลิิดัลิงเนื�อ็งจำ�กั ยี่อ็ดัข�ยี่ที�ลิดัลิง แลิะจำ�กักั�ริปิริะกั�ศปิริบัลิดัริ�ค�ขอ็ง
ภ�คริฐัเพีื�อ็ชว่ยี่เหลืิอ็ผู้่บ้ริโิภคสำ�หริบัสถ�นกั�ริณ ์COVID 19 

อั็ตริ�สว่นคว�ม
ส�ม�ริถชำ�ริะภ�ริะ
ผู้่กัพีัน (Cash Basis)

เท่� 0.61 0.53 อัตั้ริ�สำว่็นคัว็�มสำ�ม�ริถัชื่ำ�ริะภ�ริะผู้ก่พนั	(Cash	Basis)

ปิี 2563 บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีอั็ตริ�ส่วนคว�มส�ม�ริถในกั�ริชำ�ริะภ�ริะ
ผู้ก่ัพีนั (Cash basis) เท่�กัับ 0.61 เท่� เพีิ�มข่�นจำ�กั 0.53 เท่� เมื�อ็เทียี่บกัับ
อั็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถในกั�ริชำ�ริะภ�ริะผู้ก่ัพัีน (Cash basis) ปิ ี2562 ส�เหตุ
หลัิกัเนื�อ็งจำ�กับริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่ได้ัถอ็นเงินฝ�กัคำ�ปิริะกัันจำ�กัเจ้ำ�หนี� 
สถ�บนักั�ริเงินริ�ยี่หน่�งจำำ�นวน 351.26 ล้ิ�นบ�ท ทำ�ใหบ้ริษัิัทมีกัริะแสเงินสดั
เพีิ�มข่�น

จำ�กัอั็ตริ�สว่นท�งกั�ริเงินนี�สรุิปิได้ัว่�บริษัิัทมคีว�มส�ม�ริถในกั�ริชำ�ริะภ�ริะ
ผู้ก่ัพีนัเพียีี่งพีอ็
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คัว็�มหม�ย่แลัะสำต่ั้ริในก�ริคัำ�นว็ณิอัตั้ริ�สำว่็นท�งก�ริเงิน

อัตั้ริ�สำว่็นท�งก�ริเงิน หน่ว็ย่ สำต่ั้ริในก�ริคัำ�นว็ณิอัตั้ริ�สำว่็นท�งก�ริเงิน

อั็ตริ�สว่นสภ�พีคล่ิอ็ง เท่� = สนิทริพัีย์ี่หมนุเวียี่น / หนี�สนิหมนุเวียี่น

อั็ตริ�สว่นสภ�พีคล่ิอ็งหมนุเริว็ เท่� = (เงินสดัแลิะเงินฝ�กัธิน�ค�ริ + หลัิกัทริพัีย์ี่ในคว�มต้อ็งกั�ริขอ็ง
ตลิ�ดั + ลิก่ัหนี�กั�ริค้�) / หนี�สนิหมนุเวียี่น

อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นลิก่ัหนี�กั�ริค้� เท่� = ข�ยี่สทุธิ ิ/ (ลิก่ัหนี�กั�ริค้�ก่ัอ็นหนี�สงสยัี่จำะสญ่ + ตั�วเงินริบักั�ริค้�) 
(เฉลีิ�ยี่)

อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นสนิค้�คงเหลืิอ็ เท่� = ต้นทนุข�ยี่ / สินค้�คงเหลืิอ็ (เฉลีิ�ยี่)

อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นเจ้ำ�หนี� เท่� = ซื�อ็หริอื็ต้นทนุข�ยี่ / (เจ้ำ�หนี�กั�ริค้� + ตั�วเงินจ่ำ�ยี่กั�ริค้�) (เฉลีิ�ยี่)

ริะยี่ะเวลิ�เก็ับหนี�เฉลีิ�ยี่ วัน = 360 / อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นลิก่ัหนี�กั�ริค้�

ริะยี่ะเวลิ�ข�ยี่สนิค้�เฉลีิ�ยี่ วัน = 360 / อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นสนิค้�คงเหลืิอ็

ริะยี่ะเวลิ�ชำ�ริะหนี� วัน = 360 / อั็ตริ�สว่นหมนุเวียี่นเจ้ำ�หนี�

Cash Cycle วัน = ริะยี่ะเวลิ�เก็ับหนี� + ริะยี่ะเวลิ�ข�ยี่สนิค้� – ริะยี่ะเวลิ�ชำ�ริะหนี�

อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้น % = กัำ�ไริขั�นต้น / ข�ยี่สุทธิิ

อั็ตริ�กัำ�ไริอื็�น % = กัำ�ไริที�ไมไ่ด้ัจำ�กักั�ริดัำ�เนนิง�น / ริ�ยี่ได้ัริวม

อั็ตริ�กัำ�ไริสทุธิิ % = กัำ�ไริสทุธิ ิ/ ริ�ยี่ได้ัริวม

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนผู้่้ถือ็หุน้ % = กัำ�ไริสทุธิ ิ/ สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ (เฉลีิ�ยี่)

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนจำ�กัสินทริพัียี่์ % = กัำ�ไริก่ัอ็นต้นทนุท�งกั�ริเงินแลิะค่�ใชจ่้ำ�ยี่ภ�ษีัเงินได้ั/  
สนิทริพัีย์ี่ริวม (เฉลีิ�ยี่)

อั็ตริ�กั�ริหมนุขอ็งสนิทริพัียี่์ เท่� = ริ�ยี่ได้ัริวม / สินทริพัีย์ี่ริวม (เฉลีิ�ยี่)

อั็ตริ�สว่นหนี�สนิต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ เท่� = หนี�สนิริวม / สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้

อั็ตริ�สว่นหนี�สนิที�มภี�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ต่อ็สว่นขอ็ง 
ผู้่ถื้อ็หุน้
อั็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถในกั�ริชำ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่

อั็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถในกั�ริชำ�ริะดัอ็กัเบี�ยี่
(EBITDA)
อั็ตริ�สว่นคว�มส�ม�ริถในกั�ริชำ�ริะภ�ริะผู้ก่ัพีนั 
(Cash basis)

เท่�

เท่�

เท่�

เท่�

=

=

=

=

 หนี�สนิที�มภี�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ / สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้

กัริะแสเงินสดัจำ�กักั�ริดัำ�เนนิง�น + ดัอ็กัเบี�ยี่จ่ำ�ยี่จำ�กักั�ริดัำ�เนนิ
ง�น + ภ�ษีั / ดัอ็กัเบี�ยี่จ่ำ�ยี่จำ�กักั�ริดัำ�เนนิง�นแลิะกั�ริลิงทนุ

EBITDA / ดัอ็กัเบี�ยี่จ่ำ�ยี่จำ�กักั�ริดัำ�เนนิง�นแลิะกั�ริลิงทนุ

กัริะแสเงินสดัจำ�กักั�ริดัำ�เนนิง�น / กั�ริจ่ำ�ยี่ชำ�ริะหนี�สนิ + ริ�ยี่จ่ำ�ยี่
ลิงทนุ + ซื�อ็สนิทริพัีย์ี่ + เงินปินัผู้ลิ
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6. คัว�มูสำ�มู�รถึในกั�รชำ�ระหน่�และกั�รปฏิิบุ่ตั้ิตั้�มูเง่�อนไข้กั�รกัู้ย่มูเงินทั่่�
สำำ�คั่ญ 
อั็ตริ�สว่นท�งกั�ริเงินที�บริษัิัทต้อ็งริกััษั�อั็ตริ�สว่นต�มที�สถ�บนักั�ริเงินกัำ�หนดัไว้ ม ี2 อั็ตริ�สว่น คือ็ 

Debt Service Coverage Ratio แลิะ Interest Bearing Debt to EBITDA โดัยี่มีริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดั ดัังนี�

อัตั้ริ�สำว่็นสำำ�หริบัปี	2563 สำถั�นภ�พ

1 Debt Service Coverage Ratio

Not	lower	than	1.20:1

= EBITDA
8.27 ผู้�่น

Debt Service

2 Interest Bearing Debt to EBITDA

Not	higher	than	3:1

= Interest Bearing Debt
1.03 ผู้�่น

EBITDA

EBITDA:	 ม�จำ�กังบกัริะแสเงินสดัริวม โดัยี่ใช้กัำ�ไริก่ัอ็นค่�ใช้จ่ำ�ยี่ภ�ษีัเงินได้ัขอ็งงบกั�ริเงินริวมหลัิงริ�ยี่กั�ริปิริับปิรุิง
ค่�ใชจ่้ำ�ยี่

Debt	Service:	 ดัอ็กัเบี�ยี่จ่ำ�ยี่ในงบกั�ริเงินริวม (ขอ็งปิปีิจัำจุำบนั) บวกั สว่นขอ็งเงินกั่้ยืี่ม ริะยี่ะยี่�วที�ถ่งกัำ�หนดัชำ�ริะภ�ยี่ในหน่�ง
ปิีในงบกั�ริเงินริวม (ขอ็งปีิก่ัอ็นหน้�) บวกั หนี�สินต�มสัญญ�เช่�กั�ริเงินที�ถ่งกัำ�หนดัชำ�ริะภ�ยี่ในหน่�งปิ ี
ในงบกั�ริเงินริวม (ขอ็งปิก่ีัอ็นหน�้)

Interest	Bearing	Debt: หนี�สนิต�มสญัญ�เช�่กั�ริเงินที�ถ่งกัำ�หนดัชำ�ริะภ�ยี่ในหน่�งปิใีนงบกั�ริเงินริวม (ขอ็งปิปีิจัำจุำบนั) + หนี�สนิต�ม 
สญัญ�เช�่ กั�ริเงินในงบกั�ริเงินริวม (ขอ็งปิปีิจัำจุำบนั) + สว่นขอ็งเงินกั่ยื้ี่ม ริะยี่ะยี่�วที�ถ่งกัำ�หนดัชำ�ริะภ�ยี่ในหน่�งปิ ี
งบกั�ริเงินริวม (ขอ็งปิปีิจัำจุำบนั) + เงินกั่้ยี่มืริะยี่ะยี่�วจำ�กัสถ�บนักั�ริเงินในงบกั�ริเงินริวม (ขอ็งปิปีิจัำจุำบนั)

จำ�กัข้อ็ม่ลิข้�งต้น สรุิปิได้ัว่�บริิษััทฯ มีคว�มส�ม�ริถในกั�ริชำ�ริะหนี�สินเพีียี่งพีอ็ แลิะส�ม�ริถปิฏิบัติต�มเงื�อ็นไขขอ็งสถ�บันกั�ริเงินได้ั
คริบถ้วน

7. สำภู�พีคัล่องและแหล่งท่ั่�มู�ข้องเงินทุั่น
ในช่วงปิี 2563 ที�ผู้่�นม� บริิษััทแลิะบริิษััทยี่่อ็ยี่มีสภ�พีคล่ิอ็งที�ดีั โดัยี่แหล่ิงเงินทุนหลัิกัขอ็งบริิษััทฯ คือ็ กัริะแสเงินสดัจำ�กักิัจำกัริริม 
ดัำ�เนนิง�นปิลีิะ 500- 600 ล้ิ�นบ�ท ซ่�งมเีพียีี่งพีอ็ต่อ็กั�ริดัำ�เนนิง�นปิกัติ แลิะลิงทนุต�มแผู้นง�น อ็ยี่�่งไริก็ัต�มบริษัิัทฯ มกีั�ริทบทวนแลิะ
ปิริะเมนิคว�มต้อ็งกั�ริเงินทนุอ็ยี่�่งสมำ�เสมอ็ โดัยี่พิีจำ�ริณ�จำ�กัผู้ลิปิริะกัอ็บกั�ริริะยี่ะสั�น ริะยี่ะยี่�ว เพีื�อ็พีจิำ�ริณ�กัริะแสเงินสดัที�จำะได้ัม� 
พีร้ิอ็มทั�งวิเคริ�ะหส์ภ�พีตลิ�ดัเงิน ตลิ�ดัทนุอ็ยี่�่งสมำ�เสมอ็ เพืี�อ็ที�จำะส�ม�ริถบริหิ�ริต้นทนุท�งกั�ริเงินได้ัอ็ยี่�่งเหม�ะสม ทั�งนี�ห�กับริษัิัทฯ  
ไม่อ็�จำสริ้�งกัริะแสเงินสดัที�ได้ัจำ�กัจำ�กักั�ริดัำ�เนินง�นได้ัเพีียี่งพีอ็ในกั�ริลิงทุน หริือ็มีท�งเลืิอ็กัในกั�ริริะดัมทุมที�น่�สนใจำ แลิะมีต้นทุน
ท�งกั�ริเงินตำ� บริิษััทฯ อ็�จำพิีจำ�ริณท�งเลืิอ็กัต่�งๆ ในกั�ริจัำดัห�เงินทุน เพีื�อ็ขยี่�ยี่ธุิริกิัจำให้ได้ัผู้ลิตอ็บแทนที�ดีัที�สุดั เช่นกั�ริอ็อ็กัหุ้นกั่้  
กั�ริกั่้ยี่มืเงินทนุริะยี่ะสั�น ริะยี่ะยี่�วจำ�กัสถ�บนักั�ริเงินเพีิ�มเติม

8. ปัจำจ่ำยคัว�มูเส่ำ�ยงท่ั่�มู่ผู้ลกัระทั่บุต่ั้อผู้ลกั�รดัำ�เนินง�นข้องบุริษ่ัทั่
สบืเนื�อ็งจำ�กันโยี่บ�ยี่รัิฐบ�ลิในเริื�อ็งขอ็งกั�ริเปิดิัเสรีิธุิริกิัจำก๊ั�ซ LPG แบบเต็มร่ิปิแบบ ซ่�งเริิ�มมผีู้ลิบงัคับใชใ้นชว่งปิลิ�ยี่ปิ ี2560 เป็ินต้นไปิ  
แต่อ็ยี่�่งไริก็ัต�มริฐับ�ลิยี่งัคงปิริะกั�ศริ�ค�อ้็�งอิ็งริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เพีื�อ็ใหผู้้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริใชเ้ปิน็แนวท�งในกั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำ 

กั�ริเปิิดัเสรีิธุิริกิัจำก๊ั�ซ LPG ทั�งริะบบนั�น มกีั�ริยี่กัเลิิกักั�ริควบคุมริ�ค�แลิะปิริมิ�ณขอ็งทุกัแหล่ิงผู้ลิิตแลิะจัำดัห�เปิิดัเสรีินำ�เข้�แลิะส่งอ็อ็กั
โดัยี่สมบ่ริณ ์ริวมถ่งยี่กัเลิิกักั�ริปิริะกั�ศริ�ค�ก๊ั�ซ LPG ณ โริงกัลัิ�นแลิะริ�ค�ข�ยี่สง่ ณ คลัิงก๊ั�ซ 

ในอ็น�คตอ็�จำสง่ผู้ลิกัริะทบริะยี่ะยี่�วต่อ็ผู้ลิกั�ริดัำ�เนนิง�นแลิะคว�มส�ม�ริถในกั�ริแขง่ขนัขอ็งบริษัิัท เนื�อ็งจำ�กัริ�ค�จำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซ LPG 
จำะสะท้อ็นถ่งต้นทุนที�แท้จำริงิแลิะเปิลีิ�ยี่นแปิลิงต�มกัลิไกัริ�ค�ในตลิ�ดัโลิกัแลิะตลิ�ดัในปิริะเทศ โดัยี่ห�กัริ�ค�จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ LPG ปิริบัตัว
ลิดัลิง บริิษััทอ็�จำมีผู้ลิกัำ�ไริลิดัลิง ในขณะที�ห�กัริ�ค�จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ LPG ปิรัิบตัวเพิี�มข่�นอ็�จำส่งผู้ลิให้บริิษััทมีผู้ลิปิริะกัอ็บกั�ริดีัข่�น ห�กั
ริ�ค�จำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซ LPG ปิริบัตัวสง่ข่�นม�กัอ็�จำสง่ผู้ลิกัริะทบใหผู้้่บ้ริโิภคหนัไปิใชพ้ีลัิงง�นทดัแทนอื็�นซ่�งมรีิ�ค�ถก่ักัว่� ซ่�งกั�ริปิริบัเปิลีิ�ยี่น
พีฤติกัริริมผู้่บ้ริโิภคเชงิทดัแทนนี� ยี่อ่็มสง่ผู้ลิกัริะทบต่อ็ผู้ลิปิริะกัอ็บกั�ริขอ็งบริษัิัท แลิะผู้่ค้้�ม�ตริ� 7 ริ�ยี่อื็�น



งบุกั�รเงิน
ณ ว่นท่ั่� 31 ธุ่นว�คัมู พี.ศ. 2563
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ร�ยง�นข้องผูู้้สำอบุบุ่ญช่ร่บุอนุญ�ตั้

ข้้อมูลทางกิารเงิน

เสำนอผูู้้ถ่ึอหุ้นและคัณะกัรรมูกั�รข้องบุริษ่ัทั่ ด่ับุบุลิวพ่ี เอ็นเนอร์ย่� จำำ�ก่ัดั (มูห�ชน)
คัว�มูเห็น 

ข�้พีเจ้ำ�เห็นว่� งบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริแสดังฐ�นะกั�ริเงินริวมขอ็งบริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) (บริษัิัท) 
แลิะบริิษััทย่ี่อ็ยี่ (กัลิุ่มกิัจำกั�ริ) แลิะฐ�นะกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริขอ็งบริิษััท ณ 31 ธิันว�คม พี.ศ. 2563 แลิะผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นริวมแลิะ 
ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นเฉพี�ะกิัจำกั�ริ ริวมถ่งกัริะแสเงินสดัริวมแลิะกัริะแสเงินสดัเฉพี�ะกิัจำกั�ริสำ�หริับปิีสิ�นสุดัวันเดีัยี่วกััน โดัยี่ถ่กัต้อ็งต�มที�
ควริในส�ริะสำ�คัญต�มม�ตริฐ�นกั�ริริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน 

งบุกั�รเงินท่ั่�ตั้รวจำสำอบุ

งบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริปิริะกัอ็บด้ัวยี่

• งบแสดังฐ�นะกั�ริเงินริวมแลิะงบแสดังฐ�นะกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ ณ วันที� 31 ธินัว�คม พี.ศ. 2563

• งบกัำ�ไริข�ดัทนุเบด็ัเสริจ็ำริวมแลิะงบกัำ�ไริข�ดัทุนเบด็ัเสริจ็ำเฉพี�ะกิัจำกั�ริสำ�หริบัปิสีิ�นสดุัวันเดีัยี่วกััน 

• งบแสดังกั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงสว่นขอ็งเจ้ำ�ขอ็งริวมแลิะงบแสดังกั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงสว่นขอ็งเจ้ำ�ขอ็งเฉพี�ะกิัจำกั�ริสำ�หริบัปิสีิ�นสดุัวันเดีัยี่วกััน 

• งบกัริะแสเงินสดัริวมแลิะงบกัริะแสเงินสดัเฉพี�ะกิัจำกั�ริสำ�หริบัปิสีิ�นสดุัวันเดีัยี่วกััน แลิะ

• หม�ยี่เหตปุิริะกัอ็บงบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริซ่�งปิริะกัอ็บด้ัวยี่นโยี่บ�ยี่กั�ริบญัชทีี�สำ�คัญแลิะหม�ยี่เหตเุริื�อ็งอื็�นๆ

เกัณฑ์์ในกั�รแสำดังคัว�มูเห็น

ข้�พีเจ้ำ�ได้ัปิฏิบัติง�นตริวจำสอ็บต�มม�ตริฐ�นกั�ริสอ็บบัญชี คว�มรัิบผิู้ดัชอ็บขอ็งข้�พีเจ้ำ�ได้ักัล่ิ�วไว้ในส่วนขอ็งคว�มรัิบผิู้ดัชอ็บขอ็ง 
ผู้่ส้อ็บบญัชต่ีอ็กั�ริตริวจำสอ็บงบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริในริ�ยี่ง�นขอ็งข�้พีเจ้ำ� ข�้พีเจ้ำ�มคีว�มเปิน็อิ็สริะจำ�กักัลิุ่มกิัจำกั�ริ
แลิะบริิษััทต�มข้อ็กัำ�หนดัจำริริยี่�บริริณขอ็งผู้่้ปิริะกัอ็บวิช�ชีพีบัญชีที�กัำ�หนดัโดัยี่สภ�วิช�ชีพีบัญชีในส่วนที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริตริวจำสอ็บ 
งบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ แลิะข้�พีเจ้ำ�ได้ัปิฏิบัติต�มคว�มริับผู้ิดัชอ็บด้ั�นจำริริยี่�บริริณอื็�นๆ ซ่�งเปิ็นไปิต�มข้อ็กัำ�หนดั
เหล่ิ�นี� ข�้พีเจ้ำ�เชื�อ็ว่�หลัิกัฐ�นกั�ริสอ็บบัญชทีี�ข�้พีเจ้ำ�ได้ัริบัเพียีี่งพีอ็แลิะเหม�ะสมเพีื�อ็ใชเ้ปิน็เกัณฑ์์ในกั�ริแสดังคว�มเห็นขอ็งข้�พีเจ้ำ�

เร่�องสำำ�ค่ัญในกั�รตั้รวจำสำอบุ

เริื�อ็งสำ�คัญในกั�ริตริวจำสอ็บคือ็เรืิ�อ็งต่�ง ๆ  ที�มนียัี่สำ�คัญที�สดุัต�มดัลุิยี่พีนิจิำเยีี่�ยี่งผู้่้ปิริะกัอ็บวิช�ชีพีขอ็งข�้พีเจ้ำ�ในกั�ริตริวจำสอ็บงบกั�ริเงิน
ริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริสำ�หริบังวดัปัิจำจุำบนั ข�้พีเจ้ำ�ได้ันำ�เริื�อ็งเหล่ิ�นี�ม�พิีจำ�ริณ�ในบริบิทขอ็งกั�ริตริวจำสอ็บงบกั�ริเงินริวมแลิะ
งบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริโดัยี่ริวมแลิะในกั�ริแสดังคว�มเหน็ขอ็งข�้พีเจ้ำ� ทั�งนี� ข�้พีเจ้ำ�ไมไ่ด้ัแสดังคว�มเหน็แยี่กัต่�งห�กัสำ�หริบัเริื�อ็งเหล่ิ�นี�

	เริ่�องสำำ�คััญ่ในก�ริตั้ริว็จสำอบ วิ็ธุกี�ริตั้ริว็จสำอบ

ค่ั�เผู้่�อสำนิทริพัย่ส์ำญ่่ห�ย่	-	ถัังบริริจุแก๊สำขน�ด์เล็ัก

อ้็�งถ่งหม�ยี่เหตุปิริะกัอ็บงบกั�ริเงินข้อ็ 17 ซ่�งได้ัเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิ
เกีั�ยี่วกัับค่�เผู้ื�อ็สินทริัพียี่์ส่ญห�ยี่ - ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกัที� 
กัลิุ่มกิัจำกั�ริริับร้่ิค่�เผืู้�อ็สินค้�ส่ญห�ยี่จำำ�นวน 247.85 ล้ิ�นบ�ท  
ซ่�งคิดัเปิน็ร้ิอ็ยี่ลิะ 4 ขอ็งสินทริพัียี่ร์ิวมขอ็งกัลิุม่กิัจำกั�ริ ถังบริริจุำแก๊ัส 
ถ่กัใช้ง�นอ็ย่่ี่ในเคหะสถ�นขอ็งผู้่้ใช้แก๊ัส แลิะไม่ส�ม�ริถที�จำะ 
ตริวจำสอ็บคว�มมตัีวตนได้ั

เนื�อ็งจำ�กัริอ็บกั�ริปิริะเมินจำำ�นวนถังแก๊ัสขอ็งกัลิุ่มกิัจำกั�ริยัี่งไม่
คริบกัำ�หนดั ข้�พีเจ้ำ�จ่ำงปิริะเมินคว�มสมเหตุสมผู้ลิขอ็งค่�เผืู้�อ็
สนิทริพัีย์ี่สญ่ห�ยี่ - ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกั โดัยี่ใชผู้้ลิกั�ริปิริะเมิน
จำำ�นวนถังแก๊ัสซ่�งจัำดัทำ�ข่�นในปิ ีพี.ศ. 2561 เปิน็ยี่อ็ดัยี่กัม�สำ�หริบั 
ปิี พี.ศ. 2562 แลิะทดัสอ็บคว�มเคลืิ�อ็นไหวขอ็งถังแก๊ัสต�ม
ทะเบียี่นสินทริัพียี่์ที�จัำดัทำ�โดัยี่กัลิุ่มกิัจำกั�ริสำ�หริับปิี พี.ศ. 2562 
แลิะ พี.ศ. 2563 เพีื�อ็ให้ได้ัม�ซ่�งจำำ�นวนถังแก๊ัส ณ วันสิ�นปิ ี
พี.ศ. 2563
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	เริ่�องสำำ�คััญ่ในก�ริตั้ริว็จสำอบ วิ็ธุกี�ริตั้ริว็จสำอบ

ผู้่้บริิห�ริปิริะม�ณค่�เผู้ื�อ็สินทริัพียี่์ส่ญห�ยี่สำ�หริับถังแก๊ัสต�ม
ปิริิม�ณที�ริ�ยี่ง�นโดัยี่ผู้่้ปิริะเมินอิ็สริะ ซ่�งใช้ข้อ็สมมุติฐ�นอั็ตริ�
หมนุเวียี่นขอ็งถังแก๊ัส แลิะผู้ลิจำ�กักั�ริตริวจำนบัถังแก๊ัสที�โริงบริริจุำ 
เปิ็นเกัณฑ์์ในกั�ริปิริะเมิน ปิริิม�ณถังแก๊ัสที�ปิริะเมินไม่อ็�จำ 
สรุิปิได้ัว่�เปิ็นจำำ�นวนที�แน่นอ็นแต่จัำดัทำ�กั�ริปิริะเมินข่�นต�ม
หลัิกัวิช�กั�ริขอ็งกั�ริปิริะเมิน แลิะเป็ินปิริะม�ณกั�ริที�ดีัที�สดุัขอ็ง 
ผู้่้บริิห�ริเกีั�ยี่วกัับปิริิม�ณถังแก๊ัสที�ส่ญห�ยี่ ผู้่้บริิห�ริได้ัจัำดัให้ม ี
กั�ริปิริะเมินจำำ�นวนถังแก๊ัสอ็ยี่�่งสมำ�เสมอ็ทุกัๆ ส�มปีิ กั�ริปิริะเมิน 
คริั�งหลัิงสดุัจัำดัข่�นในปิ ีพี.ศ. 2561 แลิะจำะถ่งกัำ�หนดักั�ริปิริะเมนิ
คริั�งต่อ็ไปิในปิ ีพี.ศ. 2564

ตั�งแต่ปิ ีพี.ศ. 2557 ผู้่บ้ริหิ�ริได้ัจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นคว�มเคลืิ�อ็นไหวขอ็ง
จำำ�นวนแลิะมล่ิค่�ขอ็งถังแก๊ัสที�ใช้วิธิต้ีนทุนเข้�ก่ัอ็นอ็อ็กัก่ัอ็น แลิะ
ได้ัม�ซ่�งยี่อ็ดัคงเหลืิอ็ขอ็งถังแก๊ัส ณ วันที�สิ�นปิี ผู้่้บริิห�ริเชื�อ็มั�น
ในริ�ยี่ง�นดัังกัล่ิ�วแลิะเชื�อ็ว่�ค่�เผืู้�อ็สินทรัิพีย์ี่สญ่ห�ยี่ที�บนัท่กัไว้
ยี่งัไมต้่อ็งมีกั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงแลิะมคีว�มเหม�ะสม

ข้�พีเจ้ำ�ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริตริวจำสอ็บเริื�อ็งดัังกัล่ิ�ว เนื�อ็งจำ�กั
ม่ลิค่�ขอ็งค่�เผู้ื�อ็สินทริัพียี่์ส่ญห�ยี่มีส�ริะสำ�คัญต่อ็งบกั�ริเงิน 
แลิะในกั�ริปิริะม�ณกั�ริค่�เผู้ื�อ็สินทริัพียี่์ส่ญห�ยี่ดัังกัล่ิ�วข่�นอ็ย่ี่่
กัับดัลุิยี่พีนิจิำที�สำ�คัญขอ็งผู้่บ้ริหิ�ริ

ในกั�ริตริวจำสอ็บขอ็งข้�พีเจ้ำ�ในปีิ พี.ศ. 2561 ข้�พีเจ้ำ�ทดัสอ็บ
คว�มน่�เชื�อ็ถือ็ขอ็งริ�ยี่ง�นกั�ริปิริะเมินจำำ�นวนถังแก๊ัสที�จัำดัทำ�
โดัยี่ผู้่้ปิริะเมินอิ็สริะ แลิะเปิริียี่บเทียี่บจำำ�นวนถังแก๊ัสในริ�ยี่ง�น
กั�ริปิริะเมินกัับทะเบียี่นทริัพียี่์สินขอ็งบริิษััท ข้�พีเจ้ำ�พีบว่�
จำำ�นวนถังแก๊ัสจำ�กัแหล่ิงขอ้็มล่ิทั�งสอ็งแหง่มคีว�มสอ็ดัคล้ิอ็งกััน

ข้�พีเจ้ำ�ตริวจำสอ็บคว�มเคลืิ�อ็นไหวขอ็งถังแก๊ัสในปิี พี.ศ. 2563 
ดัังต่อ็ไปินี�

• ทดัสอ็บคว�มเคลืิ�อ็นไหวต�มที�บันท่กัในทะเบียี่นสินทริัพียี่์
ขอ็งกัลุ่ิมกิัจำกั�ริกัับใบกัำ�กัับสินค้�ขอ็งผู้่้ข�ยี่แลิะใบกัำ�กัับ
สนิค้�ข�ยี่ขอ็งกัลุ่ิมกิัจำกั�ริ ริวมถ่งริ�ยี่ง�นกั�ริทำ�ลิ�ยี่ถังแก๊ัส

• ปิริะเมินคว�มสมเหตุสมผู้ลิขอ็งค่�เผู้ื�อ็สินทริัพียี่์ส่ญห�ยี่ 
โดัยี่พีจิำ�ริณ�จำ�กัคว�มน�่เชื�อ็ถือ็ขอ็งทะเบียี่นสนิทริพัียี่จ์ำ�กั
กั�ริทดัสอ็บข�้งต้น

ข�้พีเจ้ำ�ไมพ่ีบปิริะเด็ันที�มสี�ริะสำ�คัญจำ�กักั�ริปิฏิบติัง�นดัังกัล่ิ�ว

เงินมดั์จำ�ริบัค่ั�ถัังบริริจุแก๊สำขน�ด์เล็ัก

อ้็�งถ่งหม�ยี่เหตุปิริะกัอ็บงบกั�ริเงินข้อ็ 25 ซ่�งได้ัเปิิดัเผู้ยี่ข้อ็ม่ลิ
เกีั�ยี่วกัับเงินมัดัจำำ�ริับค่�ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกั ซ่�งปิริะกัอ็บด้ัวยี่
เงินมดััจำำ�ริบัค่�ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกั แลิะปิริะม�ณกั�ริเงินมดััจำำ�
ริบัจำำ�นวน 2,221 ล้ิ�นบ�ท แลิะ 1,271 ล้ิ�นบ�ท ต�มลิำ�ดัับ ซ่�ง
คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 70 ขอ็งหนี�สนิริวมขอ็งกัลิุ่มกิัจำกั�ริ

เงินมัดัจำำ�รัิบค่�ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกั บันท่กัต�มจำำ�นวนเงินสดั
ที�ได้ัริับจำริิงจำ�กัลิ่กัค้� เมื�อ็กัลิุ่มกิัจำกั�ริได้ัริับเงินแลิะอ็อ็กัใบเสริ็จำ 
ริบัเงินใหกั้ับลิก่ัค้�

สำ�หรัิบปิริะม�ณกั�ริเงินมัดัจำำ�รัิบ ผู้่้บริหิ�ริปิริะม�ณจำำ�นวนถังแก๊ัส
ที�หมุนเวียี่นแลิะที�ใชโ้ดัยี่ผู้่้บริโิภค โดัยี่ยี่ด่ัจำำ�นวนถังแก๊ัสที�ปิริะเมนิ
โดัยี่ผู้่้ปิริะเมินอิ็สริะ แลิะใช้ค่�เฉลีิ�ยี่ขอ็งเงินมัดัจำำ�ขอ็งถังแก๊ัสใน
แต่ลิะปิีในกั�ริคำ�นวณปิริะม�ณกั�ริเงินมัดัจำำ�ริับ ผู้่้บริิห�ริเชื�อ็ว่� 
ปิริะม�ณกั�ริดัังกัล่ิ�วสะท้อ็นถ่งหนี�สินที�อ็�จำเกิัดัจำ�กักั�ริคืน 
เงินมัดัจำำ�โดัยี่แสดังไว้ในงบกั�ริเงินด้ัวยี่คว�มริอ็บคอ็บแลิะด้ัวยี่
หลัิกัคว�มริะมดััริะวังอ็ยี่�่งเต็มที�

ตั�งแต่ปิี พี.ศ. 2557 ผู้่้บริิห�ริได้ัจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นคว�มเคลืิ�อ็นไหว
ขอ็งเงินมัดัจำำ�ริับค่�ถังบริริจุำแก๊ัส ต�มจำำ�นวนเงินสดัที�ได้ัริับจำริิง 
แลิะเงินสดัที�จ่ำ�ยี่คืนลิก่ัค้� ได้ัม�ซ่�งยี่อ็ดัคงเหลืิอ็ขอ็งเงินมดััจำำ�ริบั  
ผู้่บ้ริหิ�ริเชื�อ็ในคว�มถก่ัต้อ็งขอ็งริ�ยี่ง�นดัังกัล่ิ�วแลิะเชื�อ็ว่�จำำ�นวน 
ขอ็งปิริะม�ณกั�ริเงินมัดัจำำ�รัิบค่�ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกัที�บันท่กั
ไว้มคีว�มเหม�ะสมแลิะยี่งัไมต้่อ็งปิริบัปิรุิงสำ�หริบัปิ ีพี.ศ. 2563

ข้�พีเจ้ำ�ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริตริวจำสอ็บเริื�อ็งดัังกัล่ิ�ว เนื�อ็งจำ�กั
ม่ลิค่�ขอ็งเงินมัดัจำำ�รัิบมีส�ริะสำ�คัญต่อ็งบกั�ริเงิน แลิะในกั�ริ
ปิริะม�ณเงินมดััจำำ�ริบัข่�นอ็ย่ี่กั่ับดุัลิยี่พีนิจิำที�สำ�คัญขอ็งผู้่บ้ริหิ�ริ

เนื�อ็งจำ�กัปิริะม�ณกั�ริเงินมัดัจำำ�ริับค่�ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกัจัำดั
ทำ�ข่�นโดัยี่ยี่่ดัปิริิม�ณถังแก๊ัสที�หมุนเวียี่นอ็ย่ี่่ในตลิ�ดั ข้�พีเจ้ำ�ได้ั
ใชวิ้ธิกีั�ริตริวจำสอ็บปิริมิ�ณถังแก๊ัสต�มที�อ็ธิบิ�ยี่ไว้ในเริื�อ็งสำ�คัญ
ในกั�ริตริวจำสอ็บเกีั�ยี่วกัับค่�เผู้ื�อ็สนิทริพัีย์ี่สญ่ห�ยี่ - ถังบริริจุำแก๊ัส
ขน�ดัเล็ิกั

ในกั�ริตริวจำสอ็บขอ็งข้�พีเจ้ำ�ในปีิ พี.ศ. 2561 ข้�พีเจ้ำ�ทดัสอ็บ
คว�มน่�เชื�อ็ถือ็ขอ็งริ�ยี่ง�นกั�ริปิริะเมินจำำ�นวนถังแก๊ัสที�จัำดัทำ�
โดัยี่ผู้่้ปิริะเมินอิ็สริะ แลิะเปิริียี่บเทียี่บจำำ�นวนถังแก๊ัสในริ�ยี่ง�น
กั�ริปิริะเมนิกัับริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัเงินมัดัจำำ�ริบัขอ็งบริษัิัทข�้พีเจ้ำ�พีบว่� 
จำำ�นวนถังแก๊ัสจำ�กัแหล่ิงขอ้็มล่ิทั�งสอ็งแหง่มคีว�มสอ็ดัคล้ิอ็งกััน

ข้�พีเจ้ำ�ตริวจำสอ็บคว�มเคลืิ�อ็นไหวขอ็งเงินมัดัจำำ�รัิบค่�ถังบริริจุำ
แก๊ัสในปิ ีพี.ศ. 2563 ดัังต่อ็ไปินี�

• ทดัสอ็บคว�มเคลืิ�อ็นไหวต�มที�บันท่กัในเงินมัดัจำำ�รัิบค่� 
ถังบริริจุำแก๊ัส กัับใบเสร็ิจำริับเงินค่�เงินมัดัจำำ� แลิะเอ็กัส�ริ 
ริับคืนเงินมัดัจำำ�ที�อ็อ็กัให้ลิ่กัค้� ริวมถ่งริ�ยี่ง�นคว�ม
เคลืิ�อ็นไหวขอ็งเงินฝ�กัธิน�ค�ริ 

• ปิริะเมินคว�มเหม�ะสมขอ็งปิริะม�ณกั�ริเงินมัดัจำำ�ริับค่� 
ถังบริริจุำแก๊ัสขน�ดัเล็ิกัโดัยี่พิีจำ�ริณ�จำ�กัคว�มน่�เชื�อ็ถือ็ขอ็ง
ริ�ยี่ง�นคว�มเคลืิ�อ็นไหวขอ็งเงินมัดัจำำ�ริับจำ�กักั�ริทดัสอ็บ
ข�้งต้น

ข�้พีเจ้ำ�ไมพ่ีบปิริะเด็ันที�มสี�ริะสำ�คัญจำ�กักั�ริปิฏิบติัง�นดัังกัล่ิ�ว
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ข้้อมููลและเหตุั้กั�รณ์ท่ั่�เน้น

ข�้พีเจ้ำ�ขอ็ใหสั้งเกัตหม�ยี่เหตปุิริะกัอ็บงบกั�ริเงิน(ริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ) ขอ้็ 6.7, 6.9, 6.14, 6.15, 6.19, แลิะ 6.21 ที�อ็ธิบิ�ยี่ถ่ง 
นโยี่บ�ยี่กั�ริบัญชีเกีั�ยี่วกัับกั�รินำ�ข้อ็ยี่กัเว้นจำ�กัม�ตริกั�ริผู้่อ็นปิรินชั�วคริ�วเพีื�อ็ลิดัผู้ลิกัริะทบจำ�กัสถ�นกั�ริณ์กั�ริแพีริ่ริะบ�ดัขอ็ง 
โริคติดัเชื�อ็ไวริสัโคโริน� 2019 (COVID-19) ที�อ็อ็กัโดัยี่สภ�วิช�ชพีีบญัช ีม�ถือ็ปิฏิบติัสำ�หริบัริอ็บริะยี่ะเวลิ�ริ�ยี่ง�นสิ�นสดุัภ�ยี่ในชว่งเวลิ�
ริะหว่�งวันที� 1 มกัริ�คม พี.ศ. 2563 ถ่งวันที� 31 ธินัว�คม พี.ศ. 2563 ทั�งนี� คว�มเห็นขอ็งข�้พีเจ้ำ�ไมไ่ด้ัเปิลีิ�ยี่นแปิลิงไปิเนื�อ็งจำ�กัเริื�อ็งที�
ข�้พีเจ้ำ�ใหข้อ้็สงัเกัตนี�

ข้้อมููลอ่�น

กัริริมกั�ริเป็ินผู้่้รัิบผิู้ดัชอ็บต่อ็ข้อ็ม่ลิอื็�น ข้อ็ม่ลิอื็�นปิริะกัอ็บด้ัวยี่ ข้อ็ม่ลิซ่�งริวมอ็ย่่ี่ในริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปีิ แต่ไม่ริวมถ่งงบกั�ริเงินริวมแลิะ 
งบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ แลิะริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่้สอ็บบญัชทีี�อ็ย่ี่ใ่นริ�ยี่ง�นนั�น ข�้พีเจ้ำ�ค�ดัว่�ข�้พีเจ้ำ�จำะได้ัริบัริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปิภี�ยี่หลัิงวันที�
ในริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่้สอ็บบญัชนีี� 

คว�มเห็นขอ็งข้�พีเจ้ำ�ต่อ็งบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริไม่คริอ็บคลุิมถ่งข้อ็ม่ลิอื็�น แลิะข้�พีเจ้ำ�ไม่ได้ัให้คว�มเชื�อ็มั�นต่อ็
ขอ้็มล่ิอื็�น

คว�มรัิบผิู้ดัชอ็บขอ็งข้�พีเจ้ำ�ที�เกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับกั�ริตริวจำสอ็บงบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริคือ็ กั�ริอ่็�นแลิะพิีจำ�ริณ�ว่�ข้อ็มล่ิ
อื็�นมีคว�มขัดัแยี่้งที�มีส�ริะสำ�คัญกัับงบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ หริือ็กัับคว�มร่ิ้ที�ได้ัริับจำ�กักั�ริตริวจำสอ็บขอ็งข้�พีเจ้ำ� 
หริอื็ปิริ�กัฏว่�ข้อ็มล่ิอื็�นมกีั�ริแสดังขอ้็มล่ิที�ขดััต่อ็ขอ้็เท็จำจำริงิอั็นเปิน็ส�ริะสำ�คัญหริอื็ไม ่

เมื�อ็ข้�พีเจ้ำ�ได้ัอ่็�นริ�ยี่ง�นปิริะจำำ�ปิี ห�กัข้�พีเจ้ำ�สรุิปิได้ัว่�มีกั�ริแสดังข้อ็ม่ลิที�ขัดัต่อ็ข้อ็เท็จำจำริิงอั็นเปิ็นส�ริะสำ�คัญ ข้�พีเจ้ำ�ต้อ็งสื�อ็ส�ริ
เริื�อ็งดัังกัล่ิ�วกัับคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ

คัว�มูร่บุผิู้ดัชอบุข้องกัรรมูกั�รต่ั้องบุกั�รเงินรวมูและงบุกั�รเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ร 

กัริริมกั�ริมีหน้�ที�ริับผู้ิดัชอ็บในกั�ริจัำดัทำ�แลิะนำ�เสนอ็งบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริเหล่ิ�นี� โดัยี่ถ่กัต้อ็งต�มที�ควริ 
ต�มม�ตริฐ�นกั�ริริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน แลิะริับผู้ิดัชอ็บเกีั�ยี่วกัับกั�ริควบคุมภ�ยี่ในที�กัริริมกั�ริพีิจำ�ริณ�ว่�จำำ�เปิ็น เพืี�อ็ให้ส�ม�ริถจัำดัทำ�
งบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริที�ปิริ�ศจำ�กักั�ริแสดังข้อ็ม่ลิที�ขัดัต่อ็ข้อ็เท็จำจำริิงอั็นเปิ็นส�ริะสำ�คัญไมว่่�จำะเกิัดัจำ�กักั�ริทุจำริิต
หริอื็ขอ้็ผู้ดิัพีลิ�ดั 

ในกั�ริจัำดัทำ�งบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ กัริริมกั�ริรัิบผู้ดิัชอ็บในกั�ริปิริะเมินคว�มส�ม�ริถขอ็งกัลิุ่มกิัจำกั�ริแลิะบริษัิัทใน
กั�ริดัำ�เนนิง�นต่อ็เนื�อ็ง เปิิดัเผู้ยี่เรืิ�อ็งที�เกีั�ยี่วกัับกั�ริดัำ�เนนิง�นต่อ็เนื�อ็ง (ต�มคว�มเหม�ะสม) แลิะกั�ริใชเ้กัณฑ์์กั�ริบญัชีสำ�หริบักั�ริดัำ�เนนิ
ง�นต่อ็เนื�อ็ง เว้นแต่กัริริมกั�ริมีคว�มตั�งใจำที�จำะเลิิกักัลิุ่มกิัจำกั�ริแลิะบริษัิัท หรืิอ็หยุี่ดัดัำ�เนินง�น หรืิอ็ไมส่�ม�ริถดัำ�เนินง�นต่อ็เนื�อ็งต่อ็ไปิได้ั 

คณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บมหีน้�ที�ชว่ยี่กัริริมกั�ริในกั�ริสอ็ดัส่อ็งดัแ่ลิกัริะบวนกั�ริในกั�ริจัำดัทำ�ริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงินขอ็งกัลิุม่กิัจำกั�ริแลิะบริษัิัท

คัว�มูร่บุผิู้ดัชอบุข้องผูู้้สำอบุบุ่ญช่ต่ั้อกั�รตั้รวจำสำอบุงบุกั�รเงินรวมูและงบุกั�รเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ร

กั�ริตริวจำสอ็บขอ็งข้�พีเจ้ำ�มีวัตถุปิริะสงค์เพีื�อ็ให้ได้ัคว�มเชื�อ็มั�นอ็ยี่่�งสมเหตุสมผู้ลิว่�งบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริโดัยี่
ริวมปิริ�ศจำ�กักั�ริแสดังข้อ็ม่ลิที�ขัดัต่อ็ข้อ็เท็จำจำริิงอั็นเปิ็นส�ริะสำ�คัญหริือ็ไม่ ไม่ว่�จำะเกิัดัจำ�กักั�ริทุจำริิตหริือ็ข้อ็ผู้ิดัพีลิ�ดั แลิะเสนอ็
ริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่้สอ็บบัญชีซ่�งริวมคว�มเห็นขอ็งข้�พีเจ้ำ�อ็ย่ี่่ด้ัวยี่ คว�มเชื�อ็มั�นอ็ย่ี่�งสมเหตุสมผู้ลิคือ็คว�มเชื�อ็มั�นในริะดัับส่ง แต่ไม่ได้ัเป็ิน 
กั�ริริบัปิริะกัันว่�กั�ริปิฏิบติัง�นตริวจำสอ็บต�มม�ตริฐ�นกั�ริสอ็บบญัชจีำะส�ม�ริถตริวจำพีบขอ้็มล่ิที�ขดััต่อ็ขอ้็เท็จำจำริงิอั็นเปิน็ส�ริะสำ�คัญ
ที�มีอ็ย่ี่่ได้ัเสมอ็ไปิ ข้อ็ม่ลิที�ขัดัต่อ็ข้อ็เท็จำจำริิงอ็�จำเกิัดัจำ�กักั�ริทุจำริิตหริือ็ข้อ็ผู้ิดัพีลิ�ดั แลิะถือ็ว่�มีส�ริะสำ�คัญเมื�อ็ค�ดักั�ริณ์อ็ยี่่�งสมเหตุ
สมผู้ลิได้ัว่�ริ�ยี่กั�ริที�ขดััต่อ็ขอ้็เท็จำจำริิงแต่ลิะริ�ยี่กั�ริ หริอื็ทกุัริ�ยี่กั�ริริวมกัันจำะมผีู้ลิต่อ็กั�ริตัดัสนิใจำท�งเศริษัฐกิัจำขอ็งผู้่ใ้ชง้บกั�ริเงินริวม
แลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริเหล่ิ�นี� 

• ในกั�ริตริวจำสอ็บขอ็งข�้พีเจ้ำ�ต�มม�ตริฐ�นกั�ริสอ็บบญัช ีข�้พีเจ้ำ�ได้ัใชด้ัลุิยี่พิีนจิำเยี่ี�ยี่งผู้่ป้ิริะกัอ็บวิช�ชพีีแลิะกั�ริสงัเกัต แลิะสงสัยี่
เยี่ี�ยี่งผู้่ป้ิริะกัอ็บวิช�ชพีีตลิอ็ดักั�ริตริวจำสอ็บ กั�ริปิฏิบติัง�นขอ็งข�้พีเจ้ำ�ริวมถ่ง

• ริะบุแลิะปิริะเมนิคว�มเสี�ยี่งจำ�กักั�ริแสดังขอ้็มล่ิที�ขดััต่อ็ขอ้็เท็จำจำริงิอั็นเป็ินส�ริะสำ�คัญในงบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริ 
ไมว่่�จำะเกิัดัจำ�กักั�ริทุจำริติหรืิอ็ขอ้็ผิู้ดัพีลิ�ดั อ็อ็กัแบบแลิะปิฏิบติัง�นต�มวิธิกีั�ริตริวจำสอ็บเพีื�อ็ตอ็บสนอ็งต่อ็คว�มเสี�ยี่งเหล่ิ�นั�น แลิะ
ได้ัหลัิกัฐ�นกั�ริสอ็บบัญชีที�เพีียี่งพีอ็แลิะเหม�ะสมเพีื�อ็เปิ็นเกัณฑ์์ในกั�ริแสดังคว�มเห็นขอ็งข้�พีเจ้ำ� คว�มเสี�ยี่งที�ไมพ่ีบข้อ็ม่ลิที�ขัดั
ต่อ็ข้อ็เท็จำจำริิงอั็นเปิ็นส�ริะสำ�คัญซ่�งเปิ็นผู้ลิม�จำ�กักั�ริทุจำริิตจำะส่งกัว่�คว�มเสี�ยี่งที�เกิัดัจำ�กัข้อ็ผู้ิดัพีลิ�ดั เนื�อ็งจำ�กักั�ริทุจำริิตอ็�จำ
เกีั�ยี่วกัับกั�ริสมร่ิร้ิว่มคิดั กั�ริปิลิอ็มแปิลิงเอ็กัส�ริหลัิกัฐ�น กั�ริตั�งใจำลิะเว้นกั�ริแสดังขอ้็มล่ิ กั�ริแสดังขอ้็มล่ิที�ไมต่ริงต�มข้อ็เท็จำจำริิง
หริอื็กั�ริแทริกัแซงกั�ริควบคุมภ�ยี่ใน
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• ทำ�คว�มเข้�ใจำในริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ในที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกั�ริตริวจำสอ็บ เพืี�อ็อ็อ็กัแบบวิธิีกั�ริตริวจำสอ็บที�เหม�ะสมกัับสถ�นกั�ริณ ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พีื�อ็วัตถปุิริะสงค์ในกั�ริแสดังคว�มเหน็ต่อ็คว�มมปีิริะสทิธิผิู้ลิขอ็งกั�ริควบคมุภ�ยี่ในขอ็งกัลิุ่มกิัจำกั�ริแลิะบริษัิัท

• ปิริะเมินคว�มเหม�ะสมขอ็งนโยี่บ�ยี่กั�ริบัญชีที�กัริริมกั�ริใช้แลิะคว�มสมเหตุสมผู้ลิขอ็งปิริะม�ณกั�ริท�งบัญชี แลิะกั�ริเปิิดัเผู้ยี่
ขอ้็มล่ิที�เกีั�ยี่วขอ้็งซ่�งจัำดัทำ�ข่�นโดัยี่กัริริมกั�ริ 

• สรุิปิเกีั�ยี่วกัับคว�มเหม�ะสมขอ็งกั�ริใช้เกัณฑ์์กั�ริบัญชีสำ�หริับกั�ริดัำ�เนินง�นต่อ็เนื�อ็งขอ็งกัริริมกั�ริแลิะจำ�กัหลัิกัฐ�นกั�ริสอ็บ
บัญชีที�ได้ัริับ สรุิปิว่�มีคว�มไมแ่นน่อ็นที�มีส�ริะสำ�คัญที�เกีั�ยี่วกัับเหตุกั�ริณ์หริือ็สถ�นกั�ริณ์ที�อ็�จำเปิ็นเหตุให้เกิัดัข้อ็สงสัยี่อ็ยี่�่งมีนัยี่
สำ�คัญต่อ็คว�มส�ม�ริถขอ็งกัลิุ่มกิัจำกั�ริแลิะบริิษััทในกั�ริดัำ�เนินง�นต่อ็เนื�อ็งหริือ็ไม่ ถ้�ข้�พีเจ้ำ�ได้ัข้อ็สรุิปิว่�มีคว�มไม่แน่นอ็นที�ม ี
ส�ริะสำ�คัญ ข�้พีเจ้ำ�ต้อ็งกัล่ิ�วไว้ในริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่ส้อ็บบญัชขีอ็งข�้พีเจ้ำ�ถ่งกั�ริเปิดิัเผู้ยี่ที�เกีั�ยี่วข้อ็งในงบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงิน 
เฉพี�ะกิัจำกั�ริ หริือ็ถ้�กั�ริเปิิดัเผู้ยี่ดัังกัล่ิ�วไม่เพีียี่งพีอ็ คว�มเห็นขอ็งข้�พีเจ้ำ�จำะเปิลีิ�ยี่นแปิลิงไปิ ข้อ็สรุิปิขอ็งข้�พีเจ้ำ�ข่�นอ็ย่ี่่กัับ 
หลัิกัฐ�นกั�ริสอ็บบญัชทีี�ได้ัริบัจำนถ่งวันที�ในริ�ยี่ง�นขอ็งผู้่ส้อ็บบญัชขีอ็งข�้พีเจ้ำ� อ็ยี่�่งไริก็ัต�ม เหตกุั�ริณห์ริอื็สถ�นกั�ริณใ์นอ็น�คต
อ็�จำเปิน็เหตใุหก้ัลิุ่มกิัจำกั�ริแลิะบริษัิัทต้อ็งหยุี่ดักั�ริดัำ�เนนิง�นต่อ็เนื�อ็ง 

• ปิริะเมินกั�รินำ�เสนอ็ โคริงสร้ิ�งแลิะเนื�อ็ห�ขอ็งงบกั�ริเงินริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริโดัยี่ริวม ริวมถ่งกั�ริเปิดิัเผู้ยี่ว่�งบกั�ริเงิน
ริวมแลิะงบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริแสดังริ�ยี่กั�ริ แลิะเหตุกั�ริณใ์นร่ิปิแบบที�ทำ�ใหม้กีั�รินำ�เสนอ็ขอ้็มล่ิโดัยี่ถก่ัต้อ็งต�มที�ควริหรืิอ็ไม ่

• ได้ัริบัหลัิกัฐ�นกั�ริสอ็บบัญชีที�เหม�ะสมอ็ย่ี่�งเพียีี่งพีอ็เกีั�ยี่วกัับข้อ็มล่ิท�งกั�ริเงินขอ็งกิัจำกั�ริภ�ยี่ในกัลิุม่หรืิอ็กิัจำกัริริมท�งธุิริกิัจำภ�ยี่ใน
กัลิุ่มกิัจำกั�ริเพีื�อ็แสดังคว�มเห็นต่อ็งบกั�ริเงินริวม ข้�พีเจ้ำ�ริับผู้ิดัชอ็บต่อ็กั�ริกัำ�หนดัแนวท�งกั�ริควบคุมดั่แลิแลิะกั�ริปิฏิบัติง�น 
ตริวจำสอ็บกัลิุ่มกิัจำกั�ริ ข�้พีเจ้ำ�เป็ินผู้่ร้ิบัผู้ดิัชอ็บแต่เพียีี่งผู้่เ้ดีัยี่วต่อ็คว�มเหน็ขอ็งข�้พีเจ้ำ� 

ข�้พีเจ้ำ�ได้ัสื�อ็ส�ริกัับคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บเกีั�ยี่วกัับขอ็บเขตแลิะชว่งเวลิ�ขอ็งกั�ริตริวจำสอ็บต�มที�ได้ัว�งแผู้นไว้ ซ่�งริวมถ่งปิริะเด็ันที�ม ี
นัยี่สำ�คัญที�พีบจำ�กักั�ริตริวจำสอ็บแลิะข้อ็บกัพีริ่อ็งที�มีนัยี่สำ�คัญในริะบบกั�ริควบคุมภ�ยี่ใน ซ่�งข้�พีเจ้ำ�ได้ัพีบในริะหว่�งกั�ริตริวจำสอ็บ
ขอ็งข้�พีเจ้ำ�

ข้�พีเจ้ำ�ได้ัให้คำ�ริับริอ็งแก่ัคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บว่� ข้�พีเจ้ำ�ได้ัปิฏิบัติต�มข้อ็กัำ�หนดัจำริริยี่�บริริณที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับคว�มเป็ินอิ็สริะแลิะ
ได้ัสื�อ็ส�ริกัับคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บเกีั�ยี่วกัับคว�มสัมพัีนธ์ิทั�งหมดั ตลิอ็ดัจำนเริื�อ็งอื็�นซ่�งข้�พีเจ้ำ�เชื�อ็ว่�มีเหตุผู้ลิที�บุคคลิภ�ยี่นอ็กัอ็�จำ
พีจิำ�ริณ�ว่�กัริะทบต่อ็คว�มเป็ินอิ็สริะขอ็งข�้พีเจ้ำ�แลิะม�ตริกั�ริที�ข�้พีเจ้ำ�ใชเ้พีื�อ็ปิ�อ็งกัันไมใ่หข้�้พีเจ้ำ�ข�ดัคว�มเปิน็อิ็สริะ

จำ�กัเริื�อ็งที�สื�อ็ส�ริกัับคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บ ข้�พีเจ้ำ�ได้ัพีิจำ�ริณ�เริื�อ็งต่�งๆ ที�มีนัยี่สำ�คัญที�สุดัในกั�ริตริวจำสอ็บงบกั�ริเงินริวมแลิะ 
งบกั�ริเงินเฉพี�ะกิัจำกั�ริในงวดัปิัจำจุำบันแลิะกัำ�หนดัเปิ็นเริื�อ็งสำ�คัญในกั�ริตริวจำสอ็บ ข้�พีเจ้ำ�ได้ัอ็ธิิบ�ยี่เริื�อ็งเหล่ิ�นี�ในริ�ยี่ง�นขอ็ง 
ผู้่ส้อ็บบญัช ีเว้นแต่กัฎหม�ยี่หริอื็ข้อ็บังคับไมใ่หเ้ปิดิัเผู้ยี่ต่อ็ส�ธิ�ริณะเกีั�ยี่วกัับเริื�อ็งดัังกัล่ิ�ว หริอื็ในสถ�นกั�ริณ์ที�ยี่�กัที�จำะเกิัดัข่�น ข�้พีเจ้ำ�
พีิจำ�ริณ�ว่�ไม่ควริสื�อ็ส�ริเริื�อ็งดัังกัล่ิ�วในริ�ยี่ง�นขอ็งข้�พีเจ้ำ�เพีริ�ะกั�ริกัริะทำ�ดัังกัล่ิ�วส�ม�ริถค�ดักั�ริณ์ได้ัอ็ยี่่�งสมเหตุผู้ลิว่�จำะม ี
ผู้ลิกัริะทบในท�งลิบม�กักัว่�ผู้ลิปิริะโยี่ชน์ต่อ็สว่นได้ัเสยีี่ส�ธิ�ริณะจำ�กักั�ริสื�อ็ส�ริดัังกัล่ิ�ว 

บริษัิัท ไพีริซ้วอ็เตอ็ริเ์ฮ�ส์คเ่ปิอ็ริส์ เอ็บเีอ็เอ็ส จำำ�กััดั

ธิุติั้นันท์	แว่็นแก�ว็
ผู้่ส้อ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ตเลิขที� 9432
กัรุิงเทพีมห�นคริ
24 กัมุภ�พัีนธิ ์พี.ศ. 2564
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 649,142,426 663,488,781 486,112,084 525,605,588
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 13 209,572,921 - 209,572,921 -

เงนิลงทนุระยะสัน้ - 407,794,849 - 407,794,849
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 12 872,577,990 939,713,165 934,371,161 1,037,607,272
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34.3 - - - 35,000,000
สนิคา้คงเหลอื 14 303,809,721 201,482,108 293,195,031 189,055,487
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 7,262,981 9,778,268 4,289,711 6,768,326

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,042,366,039 2,222,257,171 1,927,540,908 2,201,831,522

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 36 316,123,125 667,378,876 302,766,625 655,221,876
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - 482,149,065 432,149,065
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34.4 - - 47,700,000 -
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 16 91,375,036 47,253,379 72,218,286 28,096,629
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 17 2,925,698,763 2,750,785,226 2,699,388,376 2,519,352,365
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 18 433,558,018 - 395,752,732 -
คา่ความนยิม 19 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20 258,521,276 50,521,422 203,917,719 29,634,043
คา่เชา่จ่ายลว่งหน้า - 43,417,658 - 43,417,658
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21 10,921,825 10,788,052 8,762,842 9,133,617
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 71,907,587 134,730,301 68,186,155 133,537,837

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,228,962,828 3,826,732,112 4,285,948,302 3,856,649,592

รวมสินทรพัย ์ 6,271,328,867 6,048,989,283 6,213,489,210 6,058,481,114

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

7

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23 20,000,000 20,000,000 - -
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 22 746,093,836 989,584,840 725,231,714 991,498,210
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 23 54,860,658 46,512,000 54,860,658 46,512,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 23 43,866,499 - 37,290,652 -

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 30,083,429 37,389,102 28,809,980 37,210,731
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 60,540,316 60,314,004 59,633,896 59,326,628

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  955,444,738 1,153,799,946 905,826,900 1,134,547,569

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 88,924,091 116,896,500 88,924,091 116,896,500
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 23 368,080,680 - 337,471,583 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001
เงนิมดัจ ารบั 25 3,492,116,416 3,416,288,896 3,491,002,353 3,416,210,251
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21 16,891,507 17,465,001 - -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 13,465,790 8,114,421 13,441,791 8,114,421

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  4,022,035,053 3,600,127,864 3,963,320,681 3,572,575,173

รวมหน้ีสิน 4,977,479,791 4,753,927,810 4,869,147,581 4,707,122,742

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23 20,000,000 20,000,000 - -
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 22 746,093,836 989,584,840 725,231,714 991,498,210
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 23 54,860,658 46,512,000 54,860,658 46,512,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 23 43,866,499 - 37,290,652 -

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 30,083,429 37,389,102 28,809,980 37,210,731
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 60,540,316 60,314,004 59,633,896 59,326,628

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  955,444,738 1,153,799,946 905,826,900 1,134,547,569

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 88,924,091 116,896,500 88,924,091 116,896,500
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 23 368,080,680 - 337,471,583 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001
เงนิมดัจ ารบั 25 3,492,116,416 3,416,288,896 3,491,002,353 3,416,210,251
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21 16,891,507 17,465,001 - -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 13,465,790 8,114,421 13,441,791 8,114,421

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  4,022,035,053 3,600,127,864 3,963,320,681 3,572,575,173

รวมหน้ีสิน 4,977,479,791 4,753,927,810 4,869,147,581 4,707,122,742

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทนุเรอืนหุน้                                
ทนุจดทะเบยีน
   หุน้สามญั จ านวน 518,500,000 หุน้ 
      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้
   หุน้สามญั จ านวน 518,500,000 หุน้ 
      มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 26 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

สว่นเกนิทนุจากราคาขายกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 532,000,000 532,000,000 532,000,000 532,000,000
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 23,552,045 15,042,919 23,552,045 15,042,919
ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 243,707,095 211,579,388 318,071,458 285,815,453

หุน้ทนุซือ้คนื 26 (47,781,874) - (47,781,874) -
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 135 135 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 1,269,977,401 1,277,122,442 1,344,341,629 1,351,358,372

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 23,871,675 17,939,031 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 1,293,849,076 1,295,061,473 1,344,341,629 1,351,358,372

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 6,271,328,867 6,048,989,283 6,213,489,210 6,058,481,114

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

9

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 11,856,372,602 14,127,428,125 11,789,304,946 14,118,573,816

รายไดจ้ากการบรกิาร 21,435,042 26,957,982 - -

รวมรำยได้ 11,877,807,644 14,154,386,107 11,789,304,946 14,118,573,816

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (11,226,620,456) (13,404,427,053) (11,228,887,837) (13,452,443,317)

ตน้ทุนบรกิาร (10,084,890) (16,387,211) - -

รวมต้นทุน (11,236,705,346) (13,420,814,264) (11,228,887,837) (13,452,443,317)

ก ำไรขัน้ต้น 641,102,298 733,571,843 560,417,109 666,130,499

รายไดอ้ืน่ 28 194,359,141 311,308,985 197,676,827 311,240,557

ค่าใชจ่้ายในการขาย (250,649,805) (291,678,422) (230,280,170) (251,362,146)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (350,791,010) (391,966,141) (292,729,752) (332,358,369)

ตน้ทุนทางการเงนิ (20,735,852) (3,429,960) (19,000,097) (2,633,415)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 213,284,772 357,806,305 216,083,917 391,017,126
ภาษเีงนิได้ 30 (46,548,010) (68,742,414) (45,901,401) (71,835,694)

ก ำไรส ำหรบัปี 166,736,762 289,063,891 170,182,516 319,181,432

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน :
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน - (7,433,113) - (5,741,807)

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไม่จดัประเภท
   รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 1,486,623 - 1,148,361

ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สุทธิจำกภำษี - (5,946,490) - (4,593,446)

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 166,736,762 283,117,401 170,182,516 314,587,986

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 11,856,372,602 14,127,428,125 11,789,304,946 14,118,573,816

รายไดจ้ากการบรกิาร 21,435,042 26,957,982 - -

รวมรำยได้ 11,877,807,644 14,154,386,107 11,789,304,946 14,118,573,816

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (11,226,620,456) (13,404,427,053) (11,228,887,837) (13,452,443,317)

ตน้ทุนบรกิาร (10,084,890) (16,387,211) - -

รวมต้นทุน (11,236,705,346) (13,420,814,264) (11,228,887,837) (13,452,443,317)

ก ำไรขัน้ต้น 641,102,298 733,571,843 560,417,109 666,130,499

รายไดอ้ืน่ 28 194,359,141 311,308,985 197,676,827 311,240,557

ค่าใชจ่้ายในการขาย (250,649,805) (291,678,422) (230,280,170) (251,362,146)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (350,791,010) (391,966,141) (292,729,752) (332,358,369)

ตน้ทุนทางการเงนิ (20,735,852) (3,429,960) (19,000,097) (2,633,415)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 213,284,772 357,806,305 216,083,917 391,017,126
ภาษเีงนิได้ 30 (46,548,010) (68,742,414) (45,901,401) (71,835,694)

ก ำไรส ำหรบัปี 166,736,762 289,063,891 170,182,516 319,181,432

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน :
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน - (7,433,113) - (5,741,807)

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไม่จดัประเภท
   รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 1,486,623 - 1,148,361

ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สุทธิจำกภำษี - (5,946,490) - (4,593,446)

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 166,736,762 283,117,401 170,182,516 314,587,986

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน)
- บรษิทัใหญ่ 170,054,218 290,494,480 170,182,516 319,181,432
- ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (3,317,456) (1,430,589) - -

166,736,762 289,063,891 170,182,516 319,181,432

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวม
- บรษิทัใหญ่ 170,054,218 284,547,990 170,182,516 314,587,986
- ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (3,317,456) (1,430,589) - -

166,736,762 283,117,401 170,182,516 314,587,986

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 31 0.33 0.56 0.33 0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 213,284,772 357,806,305 216,083,917 391,017,126
รายการปรบัปรงุค่าใชจ่้าย
ค่าเสื่อมราคา 16,17 263,030,794 274,249,505 241,654,943 235,693,722
ค่าตดัจ าหน่าย 18,20 69,283,586 9,348,810 63,207,638 4,353,592
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 28 (14,071,068) (12,074,634) (10,559,002) (8,594,019)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 17 10,335,556 14,271,599 - 2,449,322
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 18 5,834,736 - 5,834,736 -
(ก าไร) ขาดทุนจากสญัญาเช่าทางการเงนิ (587,468) 8,346,130 (587,468) 1,507,338
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม 19 1,000,000 3,400,700 1,000,000 3,400,700
กลบัรายการค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ - (11,196,775) - (10,714,095)
กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,439,109) - (4,596,873) -
ก าไรจากการตมีลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์เพือ่คา้ 13ข - (5,459,556) - (5,459,556)
ก าไรจากการตมีลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
   วดัมลูค่าผ่านก าไรหรอืขาดทุน 13ข (1,778,072) - (1,778,072) -
รายไดค้่าเช่ารบัจากอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 16 (7,555,047) (872,796) (7,110,421) (592,431)
รายไดด้อกเบีย้รบั 28 (6,358,170) (8,427,208) (6,833,830) (9,928,722)
ตน้ทุนทางการเงนิ 20,735,852 3,429,960 19,000,097 2,633,415
กลบัรายการประมาณการหนี้สนิ - (8,087,409) - (8,087,409)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 6,625,880 11,545,937 3,578,259 9,113,940

556,342,242 636,280,568 518,893,924 606,792,923
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน
-  ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 89,915,040 171,247,072 127,205,402 (203,417)
-  สนิคา้คงเหลอื (102,327,613) (13,922,896) (104,139,544) (27,403,560)
-  สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 2,496,293 11,079,052 2,478,615 10,434,593
-  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 351,255,751 4,186,902 352,455,251 (5,139,587)
-  อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนถอืไวเ้พือ่ขาย - 63,125,569 - 63,125,569
-  ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - 5,493,776 - 5,493,776
-  สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 62,822,714 (93,279,024) 65,351,682 (92,832,408)
-  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (222,110,858) (217,917,214) (231,132,416) (52,133,435)
-  หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 226,312 10,426,661 307,268 10,362,247
-  เงนิมดัจ ารบั 75,827,520 31,477,345 74,792,102 31,398,700
-  จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 (5,432,357) (3,365,181) (2,451,397) (1,676,176)
-  หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 5,351,369 - 5,327,370 -

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 814,366,413 604,832,630 809,088,257 548,219,225

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

14



128 •  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน (ยกมา) 814,366,413 604,832,630 809,088,257 548,219,225
หกั   จ่ายดอกเบีย้ (20,879,447) (3,538,486) (19,143,691) (2,530,217)
       จ่ายภาษเีงนิได้ (54,385,615) (69,609,283) (53,931,377) (66,168,490)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 739,101,351 531,684,861 736,013,189 479,520,518

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 13ข 280,000,000 - 280,000,000 -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิ
วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 13ข (80,000,000) - (80,000,000) -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ - 302,707,877 - 302,707,877
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทุนระยะสัน้ - (302,707,877) - (302,707,877)
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
   แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34.3 - - 35,000,000 -
เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34.4 - - (47,700,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (496,339,208) (352,537,068) (473,808,986) (332,930,459)
เงนิสดรบัจากรายไดค้่าเช่ารบั
   จากอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 16 7,555,047 872,796 7,110,421 592,431
ตน้ทุนการกูย้มื (7,066,741) (9,492,198) (7,066,741) (9,492,198)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (200,170,110) (10,486,767) (179,053,741) (3,500,000)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 16 (44,701,599) (12,955,384) (44,701,599) (12,955,384)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อบรษิทัย่อย - สุทธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 33 - (158,274,000) - -
เงนิสดจ่ายเพือ่เพิม่ทุนในบรษิทัย่อย 15.1 - - (50,000,000) (170,000,000)
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 15,645,671 22,780,387 11,866,982 8,594,148
ดอกเบีย้รบั 7,429,990 7,397,823 8,030,329 9,926,503

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (517,646,950) (512,694,411) (540,323,335) (509,764,959)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 154 - -
เงนิสดรบัจากส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 100 - - -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23.2 120,000,000 96,928,152 - -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23.2 (120,000,000) (96,920,725) - -
เงนิสดจ่ายคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 23.1 (38,977,846) (5,808,400) (38,360,348) -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.3 27,656,484 - 27,656,484 -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.3 (47,280,235) (46,512,000) (47,280,235) (46,512,000)
เงนิสดจ่ายเงนิปันผล 32 (129,417,385) - (129,417,385) -
เงนิสดจ่ายซื้อหุน้คนื 26 (47,781,874) - (47,781,874) -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (235,800,756) (52,312,819) (235,183,358) (46,512,000)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิ (14,346,355) (33,322,369) (39,493,504) (76,756,441)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 663,488,781 696,811,150 525,605,588 602,362,029

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 649,142,426 663,488,781 486,112,084 525,605,588

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
ยอดหนี้คา้งช าระจากการซื้ออุปกรณ์ 31,702,859 62,868,010 27,793,614 62,784,099
การซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนโดยยงัมไิดช้ าระเงนิ 10,000,000 71,400 - -
ประมาณการรือ้ถอน - 1,764,421 - 1,764,421
เพิม่ขึน้ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
จากการแลกเปลีย่นของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 500,000 - - -

เพิม่ขึน้ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
จากการแลกเปลีย่นของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 8,750,000 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

16
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ด ้
จดทะเบยีนดงันี้ 
 
1 อำคำรอสีท ์วอเตอร ์ชัน้ 15 ซอย วภิำวดรีงัสติ 5 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิทั 
และบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำง ๆ 
 
บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) เกิดจำกกำรควบรวมกนัของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
(“PICNIC”) และบรษิัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“WG”) เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557 ตำมพระรำชบญัญตัิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ในกำรควบรวมกจิกำร บรษิทัไดร้บัโอนซึง่ทรพัยส์นิ หนี้ สทิธ ิหน้ำที ่ธุรกจิและควำมรบัผดิชอบ
ทัง้หมดของทัง้ PICNIC และ WG รวมทัง้คดีฟ้องร้องและภำระผูกพนั โดยที่ PICNIC และ WG หมดสภำพจำกกำรเป็น 
นิตบิุคคลตัง้แต่วนัที ่23 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ในช่วงเดอืน
มนีำคม ถงึ พฤษภำคม พ.ศ. 2563 รฐับำลไทยไดป้ระกำศมำตรกำรใหปิ้ดหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นอำหำร และโรงแรมซึง่เป็นลกูคำ้หลกั
ของบรษิทั เพื่อป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ซึง่กำรปิดสถำนทีเ่หล่ำนัน้ไดส้ง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและควำมตอ้งกำรใช้
ก๊ำซ LPG ในกำรประกอบกจิกำรลดลง 
 
อยำ่งไรกต็ำม เมือ่ปลำยเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 รฐับำลไทยไดม้มีำตรำกำรในกำรผอ่นปรน เพือ่ใหส้ถำนทีเ่หล่ำนัน้กลบัมำ
เปิดไดต้ำมปกต ิท ำใหค้วำมตอ้งกำรในใชก๊้ำซ LPG ในกำรประกอบกจิกำรเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งตน้ปี พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวอย่ำงมีประสทิธิผล ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรมเีงนิสดและเงนิทุนหมุนเวยีนที่เพยีงพอในกำรด ำเนินงำนและมีสภำพคล่อง  
ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอยำ่งต่อเนื่องได ้
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ  
งบกำรเงนิยกเวน้ สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี  
ทีส่ ำคญั และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ
กจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำร หรอืควำมซบัซอ้นหรอืเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบ
กำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่ี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32    เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7   เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9   เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธ ิ

    ในหน่วยงำนตำ่งประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหมใ่นกำรจดัประเภท
และกำรวดัมลูคำ่ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
และใหท้ำงเลอืกกจิกำรในกำรเลอืกถอืปฏบิตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำง  
ในหลกักำรรบัรูร้ำยกำรระหว่ำงรำยกำรทีถู่กป้องกนัควำมเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Accounging 
mismatch) และให้แนวปฏิบตัใินรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกจิกำร  
ว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดใหก้จิกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
ในรำยละเอยีด 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กจิกำรตอ้งพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิ
ส ำหรบักำรถอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้
และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ซึง่กำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมลูค่ำของรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ย 
หลกักำรใหม่ยงัรวมถงึกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์  
ทีเ่กดิจำกสญัญำ ซึ่งกจิกำรจะต้องพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำร
เริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ
มำถือปฏบิตั ิโดยผลกระทบที่เกดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวได้อธบิำยไวใ้น  
หมำยเหตุ 5 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ  
อีกต่อไป กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำ 
ถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบังบกำรเงินส ำหรบัปีรำยงำน 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกจิต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อย  ซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดย
ใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 
 กำรน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตักิ่อนส่งผลให้รำยกำรกำรไดม้ำของกลุ่มสนิทรพัยท์ีเ่คยถอืปฏบิตัเิป็นกำรไดม้ำซึง่
ธุรกจิในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดถู้กประเมนิใหม่เป็นกำรซื้อสนิทรพัย์
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (หมำยเหต ุ20) 
 

4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เติมหลกักำรใหม่และ 

แนวปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดยีวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ  

1 แหง่ ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในกำรรวมสินทรพัย์และหนี้สินใน  
งบกำรเงิน รวมทัง้ได้อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำ
ทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมูลค่ำในกำ รรำยงำน 
ทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก ำหนด
กำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำก  
กำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ เชน่ อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้มื (Interbank offer rates 
- IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดใหก้จิกำรใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มบีงัคบัใช ้
ในรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ (ต่อ) 
 
ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 

เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ   
”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  
และอธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้  
มำใชเ้ป็นครัง้แรก  
 

5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 
หมำยเหตุนี้อธิบำยถึงผลกระทบจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง  
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยขอ้มูล
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฏบิตัิ
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 6.7, 6.15 และ 6.16 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำนโยบำยกำรบญัชีใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้
ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified 
retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงที่เกิดจำกกำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

TFRS 16 
รำยกำรปรบัปรงุ

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย      
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ก - 407,794,849 - 407,794,849 
เงนิลงทุนระยะสัน้ ก 407,794,849 (407,794,849) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ข 939,713,165 - (2,037,431) 937,675,734 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,347,508,014 - (2,037,431) 1,345,470,583 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ข - - 475,100,078 475,100,078 
คำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ ข 43,417,658 - (43,417,658) - 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  43,417,658 - 431,682,420 475,100,078 
      

รวมสินทรพัย ์  1,390,925,672 - 429,644,989 1,820,570,661 
      
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
      

หน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ      
   ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ข - - 34,157,765 34,157,765 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  - - 34,157,765 34,157,765 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ข - - 395,487,224 395,487,224 
รวมหน้ีไม่หมุนเวียน  - - 395,487,224 395,487,224 
      

รวมหน้ีสิน  - - 429,644,989 429,644,989 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกทีม่ตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ (ต่อ) 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

TFRS 16 
รำยกำรปรบัปรงุ

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย      
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ก - 407,794,849 - 407,794,849 
เงนิลงทุนระยะสัน้ ก 407,794,849 (407,794,849) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ข 1,037,607,272 - (2,037,431) 1,035,569,841 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,445,402,121 - (2,037,431) 1,443,364,690 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ข - - 452,542,831 452,542,831 
คำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ ข 43,417,658 - (43,417,658) - 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  43,417,658 - 409,125,173 452,542,831 
      

รวมสินทรพัย ์  1,488,819,779 - 407,087,742 1,895,907,521 
      
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
      

หน้ีสินหมุนเวียน      
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ      
  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ข - - 33,049,384 33,049,384 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  - - 33,049,384 33,049,384 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ข - - 374,038,358 374,038,358 
รวมหน้ีไม่หมุนเวียน  - - 374,038,358 374,038,358 
      

รวมหน้ีสิน  - - 407,087,742 407,087,742 
 

หมำยเหตุ 
ก) กำรจดัประเภทของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหม่ (หมำยเหตุ 5.1) 
ข) กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 (หมำยเหตุ 5.2)  
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหมต่ำม TFRS 9 ดงันี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
 

 
 
 

หมำยเหต ุ

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

(FVPL) 
บำท 

รำคำทุนตดั 
จ ำหน่ำย 

บำท 

 
 

รวม 
บำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  - 663,488,781 663,488,781 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ก 407,794,849 - 

 
407,794,849 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่  - 897,599,238 897,599,238 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั  - 667,378,876 667,378,876 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น  - 38,105,126 38,105,126 

  407,794,849 2,266,572,021 2,674,366,870 
 
  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
 

 มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

(FVPL) 
บำท 

รำคำทุนตดั 
จ ำหน่ำย 

บำท 

 
 

รวม 
บำท 

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  - 20,000,000 20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่  - 900,105,019 900,105,019 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 163,408,500 163,408,500 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  - 429,644,989 429,644,989 
เงนิมดัจ ำรบั  - 3,416,288,896 3,416,288,896 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่  - 16,550,396 16,550,396 

     - 4,945,997,800 4,945,997,800 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหมต่ำม TFRS 9 ดงันี้ (ต่อ) 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 
 

 
 
 

หมำยเหต ุ

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

(FVPL) 
บำท 

รำคำทุนตดั 
จ ำหน่ำย 

บำท 

 
 

รวม 
บำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  - 525,605,588 525,605,588 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ก 407,794,849 - 

 
407,794,849 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่  - 1,002,577,844 1,002,577,844 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
- 35,000,000 

 
35,000,000 

เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั  - 655,221,876 655,221,876 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น  - 36,912,662 36,912,662 
  407,794,849 2,255,317,970 2,663,112,819 

 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 
 
 
 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

(FVPL) 
บำท 

รำคำทุนตดั 
จ ำหน่ำย 

บำท 

 
 

รวม 
บำท 

หน้ีสินทำงกำรเงิน    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ - 911,491,073 911,491,073 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 163,408,500 163,408,500 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 407,087,742 407,087,742 
เงนิมดัจ ำรบั - 3,416,210,251 3,416,210,251 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - 12,347,990 12,347,990 
 - 4,910,545,556 4,910,545,556 
 
หมำยเหตุ 
ก) กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนระยะสัน้เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

5.2 สญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร
อุปกรณ์ และ ยำนพำหนะ ทัง้นี้ หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 4.88 ถงึ รอ้ยละ 5.38 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิ
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำค้ำงช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้   
กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 
มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำ
เช่ำกำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิ 
กำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือ
ปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 

 
งบกำรเงิน 

รวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้   
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 514,582,045 490,612,049 
หกั : ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  
    ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(109,918,820) 

 
(110,312,365) 

บวก : รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 24,981,764 26,788,058 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 429,644,989 407,087,742 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 34,157,765 33,049,384 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 395,487,224 374,038,358 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

5.2 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร 
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
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6 นโยบำยกำรบญัชี  
 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บั  
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วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 

รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

6.2 กำรรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใชก่ำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหน้ีสนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัทีซ่ือ้ 
 

ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูคำ่ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 

ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุติธรรม 
ของส่วนได้เสียในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ)  
ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 

หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำ  
กำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้ับทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
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หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำ  
กำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้ับทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

29 

6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนใชน้ ำเสนองบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงคำ่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำรหรอืวนัที่ตีรำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอื  
จ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เมือ่มกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำม  
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

6.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำและเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

6.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิค้ำและ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ  
ซึง่ลกูหนี้โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั ดงันัน้ลกูหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยูใ่นรำยกำรหมนุเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้  
ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรทีม่อีงคป์ระกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของ 
สิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.7(ฉ) 

  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

30 

6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.6 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิค้ำคงเหลอืแสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิค้ำค ำนวณโดย  
วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ 
เชน่ คำ่อำกรขำเขำ้และคำ่ขนสง่ หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด สว่นลดจำกกำรรบัประกนัสนิคำ้ หรอืสว่นลดกำรน ำ
บตัรส่วนลดไปขึน้เป็นเงนิสด (rebate) มูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตธิุรกจิ 
หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รปูรวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผือ่กำรลดมลูคำ่
ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะ
กำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำว่ำเขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) 

และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำร
บรหิำรสนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมูลค่ำดว้ย 
FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรค้ำ  
ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ออกเมื่อสทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอน  
ควำมเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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30 

6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.6 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิค้ำคงเหลอืแสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิค้ำค ำนวณโดย  
วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ 
เชน่ คำ่อำกรขำเขำ้และคำ่ขนสง่ หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด สว่นลดจำกกำรรบัประกนัสนิคำ้ หรอืสว่นลดกำรน ำ
บตัรส่วนลดไปขึน้เป็นเงนิสด (rebate) มูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตธิุรกจิ 
หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รปูรวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผือ่กำรลดมลูคำ่
ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะ
กำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำว่ำเขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) 

และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำร
บรหิำรสนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมูลค่ำดว้ย 
FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรค้ำ  
ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ออกเมื่อสทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอน  
ควำมเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
ค) กำรวดัมูลค่ำ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุน 
กำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย 
FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำ
เขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

ง) ตรำสำรหน้ี 
 
กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยูก่บัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
และลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภท
ตรำสำรหนี้สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย – สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 

ซึง่ประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้
จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรู้โดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน  และแสดงรำยกำรในก ำไร/
(ขำดทุน)อื่นพร้อมกบัก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็น
รำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) – สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่ ก) 

รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดั
มูลค่ำด้วย FVOCI  และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ 1) รำยกำรขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำ
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน เมือ่กลุ่มกจิกำร
ตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
จะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยไดด้อกเบี้ย  
จะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้

เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรือขำดทุน 
ทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน) อื่น
ในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 

  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

32 

6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนที่รบัรู้สะสม
ดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำก
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรู้ในรำยกำรก ำไร/
ขำดทุนอื่น ในงบก ำไรขำดทุนเบจ็เสรจ็ 
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

ฉ) กำรด้อยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรประเมนิประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของ
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI โดยใชก้ำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกำรพจิำรณำ 
กำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่ดงักล่ำวจะพจิำรณำวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอยำ่งมนียัส ำคญัหรอืไม ่ 
 
ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอียำ่งงำ่ย (Simplified approach) ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยคำ่ตำมประมำณกำร
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภำวชิำชพีบญัชมีำถือปฏิบตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่  1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
(Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตำมวธิอีย่ำงง่ำย 
(Simplified approach) ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ แต่กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต  
มำประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ กำรดอ้ยคำ่ที่
รบัรูต้ำมวธิดีงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรวมอยูใ่นรำยกำร
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

  



145•  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

32 

6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนที่รบัรู้สะสม
ดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำก
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรู้ในรำยกำรก ำไร/
ขำดทุนอื่น ในงบก ำไรขำดทุนเบจ็เสรจ็ 
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

ฉ) กำรด้อยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรประเมนิประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของ
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI โดยใชก้ำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกำรพจิำรณำ 
กำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่ดงักล่ำวจะพจิำรณำวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอยำ่งมนียัส ำคญัหรอืไม ่ 
 
ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอียำ่งงำ่ย (Simplified approach) ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยคำ่ตำมประมำณกำร
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภำวชิำชพีบญัชมีำถือปฏิบตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่  1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
(Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตำมวธิอีย่ำงง่ำย 
(Simplified approach) ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ แต่กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต  
มำประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ กำรดอ้ยคำ่ที่
รบัรูต้ำมวธิดีงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรวมอยูใ่นรำยกำร
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
ฉ) กำรด้อยค่ำ (ต่อ) 

 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป 
(General approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้
พจิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำง
กำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  
ว่ำมกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำร
ผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคต
มำประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของ
ผลขำดทุนดำ้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมด 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก) โดยจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บั หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำ
ทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีต่ำดว่ำจะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั 

และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยูใ่นรำยกำร
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ไดส้รุปไวใ้นหมำยเหตุ 5.1  
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ รบัรูม้ลูค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่หมำยถงึ
มลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่  
ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิลงทุน
เผือ่ขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำยนัน้ออกไป 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ  
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บำงสว่น รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 

6.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ 
ตำมบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวัดมูลค่ำด้ วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับ 
มลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรบักำรปรบัลดมูลค่ำของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย)
เพื่อให้เท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึ้นในมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของ
สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะไมค่ดิคำ่เสือ่มรำคำหรอืคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 
 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิประกอบดว้ยองค์ประกอบของกจิกำรทีย่กเลกิทีไ่ดถู้กจ ำหน่ำยออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้
เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพืน้ทีท่ำงภูมศิำสตรแ์ยกต่ำงหำกหรอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนรว่มทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตรห์รอืเป็นบรษิทัยอ่ยทีซ่ือ้มำโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ขำยต่อ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก  
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ รบัรูม้ลูค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่หมำยถงึ
มลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่  
ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิลงทุน
เผือ่ขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำยนัน้ออกไป 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ  
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บำงสว่น รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 

6.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ 
ตำมบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวัดมูลค่ำด้ วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับ 
มลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรบักำรปรบัลดมูลค่ำของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย)
เพื่อให้เท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึ้นในมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของ
สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะไมค่ดิคำ่เสือ่มรำคำหรอืคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 
 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิประกอบดว้ยองค์ประกอบของกจิกำรทีย่กเลกิทีไ่ดถู้กจ ำหน่ำยออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้
เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพืน้ทีท่ำงภูมศิำสตรแ์ยกต่ำงหำกหรอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนรว่มทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตรห์รอืเป็นบรษิทัยอ่ยทีซ่ือ้มำโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ขำยต่อ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก  
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6.9 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำริมทรพัย์ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์ 
จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึ้นของมูลค่ำของสนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มไีว้ใช้งำนโดยกิจกำรใน 
กลุ่มกจิกำร  
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่ 
กลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อ 
กำรลงทุน กลุม่กจิกำรจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
ที่ดินไม่มีกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง  
เพือ่ทีปั่นสว่นรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 10 - 30 ปี 
 
ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่ผีลต่อกำร
พยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีว่ดัดว้ย
มลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

6.10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์อื่นทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุน
ทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้  
 
ส ำหรบัถังบรรจุแก๊สขนำดเล็ก ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในตลำดและถูกใช้งำนอยู่ตำมครวัเรือนและสถำนที่ประกอบกำร  
ของผูบ้รโิภค แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อสนิทรพัยส์ญูหำย บรษิทัจดัใหม้ผีูป้ระเมนิรำคำอสิระ
ท ำกำรประเมนิปรมิำณถงัแก๊สที่หมุนเวยีนในตลำดและที่ผู้บรโิภคใช้งำนอยู่ และตัง้ค่ำเผื่อสนิทรพัย์สูญหำยตำมที่  
ผูป้ระเมนิรำยงำนไว ้บรษิทัจะจดัใหม้กีำรประเมนิทุก 3 ปี และเมือ่เป็นทีแ่น่ใจวำ่ถงัแก๊สไดเ้กดิควำมสญูหำยจรงิ บรษิทั 
จะตดัจ ำหน่ำยถงัแก๊สดงักล่ำวออกจำกบญัช ี
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์นึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อตน้ทุนนัน้เกดิขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่บรษิทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้ 
อย่ำงน่ำเชื่อถอื และจะตดัมูลค่ำตำมบญัชขีองชิ้นส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ  
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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6.10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
ทีด่นิไมม่กีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำ คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพือ่ลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอด
อำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 10 - 30 ปี 
คลงัและอุปกรณ์เกบ็แก๊ส 10 - 15 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำน 10 - 20 ปี 
ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 20 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และเครือ่งใชส้ ำนกังำน 3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของ
สนิทรพัยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีทีมู่ลค่ำตำมบญัชสีูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำ 
จะไดร้บัคนืทนัท ี(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6.14) 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชผีลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสทุธิในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.11 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยมทุกปี และเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้
วำ่ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยม
ดังกล่ำวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้จะต้องเป็น  
หน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจกำรที่ใช้ในกำรประเมินค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรภำยในกิจกำร ซื่งก็คอื  
สว่นงำนด ำเนินงำน 
 

6.12 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำแสดงในรำคำทุนหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม คำ่ตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรง ตำมระยะเวลำสทิธกิำรเชำ่
ทีไ่ดร้บัโดยประมำณเป็นระยะเวลำ 12 - 30 ปี 
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6.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 
6.13.1 เครื่องหมำยกำรค้ำและสิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
เครื่องหมำยกำรค้ำเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรับค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และธุรกิจร้ำนอำหำร 
ของบรษิทัแสดงรำคำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุน
ของเครือ่งหมำยกำรคำ้ตำมอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 10 - 20 ปี 
 
สทิธกิำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรไดม้ำและ 
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 5 - 10 ปี 

 
6.13.2 สิทธ์ิใบอนุญำต 

 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิใ์บอนุญำต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำร 
ใหป้ระโยชน์ 10 - 20 ปี 
 

6.13.3 สญัญำแกส๊บิวเทนและสญัญำใช้บริกำรพืน้ท่ีถงัเกบ็ส ำรองกำ๊ซปิโตรเลียม 
 
สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพื้นทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีมทีไ่ดม้ำจำกกำรรวมกจิกำร จะรบัรู้
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีม 
มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนและแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใชว้ธิี
เสน้ตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 1 และ 5 ปีตำมล ำดบั 
 

6.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำ
ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 

  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์(ต่อ) 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัที่ 31ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็น 
ขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยคำ่ ในกำรพจิำรณำวำ่สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 
นอกจำกนี้ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีย่งัไมพ่รอ้มใชง้ำน ทีก่ลุ่มกจิกำรตอ้ง
ด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19  
ทีก่ระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยด์งักล่ำว 
 

6.15 สญัญำเช่ำ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหน้ีสนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู ่
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำ
กำรเชำ่ 
 
กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำ 
ทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของ
สญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ ยกเว้นสญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำร  
เป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็น
กำรเชำ่เท่ำนัน้  
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของ
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

  



151•  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์(ต่อ) 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัที่ 31ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็น 
ขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยคำ่ ในกำรพจิำรณำวำ่สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 
นอกจำกนี้ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีย่งัไมพ่รอ้มใชง้ำน ทีก่ลุ่มกจิกำรตอ้ง
ด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19  
ทีก่ระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยด์งักล่ำว 
 

6.15 สญัญำเช่ำ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำ
กำรเชำ่ 
 
กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำ 
ทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของ
สญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ ยกเว้นสญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำร  
เป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็น
กำรเชำ่เท่ำนัน้  
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของ
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.15 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ (ต่อ) 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำร 
มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได้ 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์  
ทีม่มีลูคำ่ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่
น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน  
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บั
กำรลดค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สินตำมสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนดตำมสดัส่วนที่ได้รบัส่วนลด 
ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรคำ่เสือ่มรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำทีล่ดลง จ ำนวน 1.94 ล้ำนบำท และ 1.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 0.79 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น แทนกำรปรบัปรุงมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำร
ใชแ้ละวดัมลูคำ่หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ใหม่ 
 

 สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่
ลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 

  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

40 

6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.15 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ (ต่อ) 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูคำ่
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรู้ต้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบั
รำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชำ่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์
 
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนให้เช่ำแก่ผู้เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ค่ำเช่ำจ่ำย  
ตำมสญัญำส ำหรบับำงสญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของดชันีรำคำผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ 
ทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรำ ในกรณีทีจ่ ำเป็นเพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติกลุ่มกจิกำรอำจไดร้บัหนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำร
ส ำหรบัระยะเวลำของสญัญำเชำ่  
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ   
ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
ตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่
ลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำ
กำรใหเ้ชำ่ 

  



153•  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.15 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ (ต่อ) 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูคำ่
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรู้ต้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบั
รำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชำ่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์
 
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนให้เช่ำแก่ผู้เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ค่ำเช่ำจ่ำย  
ตำมสญัญำส ำหรบับำงสญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของดชันีรำคำผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ 
ทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรำ ในกรณีทีจ่ ำเป็นเพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติกลุ่มกจิกำรอำจไดร้บัหนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำร
ส ำหรบัระยะเวลำของสญัญำเชำ่  
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ   
ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
ตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่
ลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำ
กำรใหเ้ชำ่ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.16 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอื  
ตรำสำรทุนโดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นใหก้บักจิกำรอื่น 

โดยไมส่ำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอยำ่งไมม่กี ำหนดไดน้ัน้ เครือ่งมอืทำงกำรเงนินัน้
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของ  
กลุ่มกจิกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัตำมสญัญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ 
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมนุเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกี
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ข) กำรวดัมลูคำ่ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำ
หนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

 
ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 

 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำร
ยกเลกิไป หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะตอ้งพจิำรณำ
วำ่รำยกำรดงักล่ำวเขำ้เงือ่นไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม ่หำกเขำ้เงือ่นไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้ง
รบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของหนี้สนิใหมน่ัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำ
ตำมบญัชทีีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม  
(Original effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นใน
ก ำไรหรอืขำดทุน 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.16 หน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูคำ่
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวม
ค ำนวณตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย  
จ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัตำมสัญญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ 
หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนให้กบั
กจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน
เป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

6.17 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรหรือบริษทัเป็นลกูหน้ี 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรโอนสนิทรพัยห์รอืหุน้ทุนเพื่อจ่ำยช ำระหนี้ในกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ ส่วนเกนิระหว่ำงมลูคำ่ตำมบญัชขีอง
หนี้ที่ช ำระ (รวมดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย ส่วนเกนิหรอืส่วนลดที่ยงัไม่ได้ตดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและต้นทุนกำรออก 
ตรำสำร) กบัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืส่วนได้เสยีที่โอนให้กบัเจ้ำหนี้ได้บนัทกึเป็นรำยกำรก ำไรจำกกำรปรบั
โครงสรำ้งหนี้ 
 
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นทีเ่กดิจำกกำรโอนหุน้ทุนของกลุ่มกจิกำรใหแ้ก่เจำ้หนี้ไดน้ ำไปหกั
จำกจ ำนวนที่บนัทกึในส่วนของเจ้ำของ ส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นทัง้หมดที่เกิดจำกกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ได้น ำไป  
หกัจำกก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้หำกไม่มกี ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ใหบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในระหว่ำงงวด  
ทีเ่กดิขึน้ 
 
เมื่อกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรช ำระหนี้ กลุ่มกิจกำรบนัทกึผลกระทบที่เกิดขึ้น
นบัตัง้แต่วนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้จนถงึวนัครบก ำหนดของหนี้ตำมเงือ่นไขใหม ่ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.18 ต้นทุนกำรกู้ยืม  

 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยทัว่ไปและทีกู่ม้ำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอื
กำรผลติสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข โดยสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ที่จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเตรยีม
สนิทรพัย์นัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุน
ของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำ
ทุนของสนิทรพัยส์ิน้สดุลงเมือ่กำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด้
ตำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.19 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิได้จะรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรู้
โดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ  
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษทีีเ่หมำะสม
จำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี

  



157•  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

44 

6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.19 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใชก่ำรรวมธุรกจิ และไมม่ผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็น
สถำนกำรณ์ที่มคีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้น  
ในอนำคตเพือ่จะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มกจิกำรจะลดมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์
จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.20 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
6.20.1 ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบ
ระยะเวลำบญัช ีเชน่ เงนิเดอืน ลำประจ ำปี ลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยคำ่แรง โบนสั และคำ่รกัษำพยำบำลของพนกังำน
ปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะ
บนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 

 
6.20.2 โครงกำรสมทบเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมขอ้บงัคบักลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้ง
จ่ำยช ำระเพิม่เตมิเมื่อได้จ่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึ
ก ำหนดช ำระ 
 

6.20.3 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ  
โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ 
ประมำณกำรไว ้ซึง่มลูค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต 
โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของ พนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด 
และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
และรวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.20.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิกำรรบัรูต้น้ทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระ
เกนิกวำ่ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.21 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป  
และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพจิำรณำเป็นเหตุกำรณ์ทีม่ี
ผลท ำใหเ้กดิภำระผกูพนัในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ในกำรพจิำรณำประมำณกำรหน้ีสนิ และหนี้สนิทีอ่ำจ
เกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

6.22 เงินมดัจ ำรบั 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กรบัรู้เป็นหนี้สนิตำมที่ได้รบัจำกลูกค้ำ โดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
คุม้ครองผูบ้รโิภคว่ำดว้ยสญัญำเรื่องใหธุ้รกจิขำยก๊ำซหุงตม้ทีเ่รยีกเงนิประกนัถงัก๊ำซหุงตม้เป็นธุรกจิทีค่วบคุมรำยกำร
ในหลกัฐำนกำรรบัเงนิลงวนัที ่7 ธนัวำคม พ.ศ. 2542 ทีก่ ำหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิตอ้งออกใบรบัเงนิและคนืเงนิประกนั
เมือ่ผูบ้รโิภคน ำถงัก๊ำซคนืใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2543 เป็นตน้ไป 
 

6.23 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ยำ่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดง เป็นยอดหกั 
ในสว่นของเจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีทีบ่รษิทัในกลุ่มกจิกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยไปรวมถงึตน้ทุนเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 
(สุทธจิำกภำษเีงนิได)้ จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซือ้คนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของสว่นของเจำ้ของของบรษิทัจนกวำ่
หุน้ทุนซือ้คนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม ่เมือ่มกีำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซือ้คนืออกไปใหม ่สิง่ตอบแทนใดๆ 
ที่ได้ร ับจำกกำรน ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง โดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.21 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป  
และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพจิำรณำเป็นเหตุกำรณ์ทีม่ี
ผลท ำใหเ้กดิภำระผกูพนัในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ในกำรพจิำรณำประมำณกำรหน้ีสนิ และหนี้สนิทีอ่ำจ
เกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

6.22 เงินมดัจ ำรบั 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กรบัรู้เป็นหนี้สนิตำมที่ได้รบัจำกลูกค้ำ โดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
คุม้ครองผูบ้รโิภคว่ำดว้ยสญัญำเรื่องใหธุ้รกจิขำยก๊ำซหุงตม้ทีเ่รยีกเงนิประกนัถงัก๊ำซหุงตม้เป็นธุรกจิทีค่วบคุมรำยกำร
ในหลกัฐำนกำรรบัเงนิลงวนัที ่7 ธนัวำคม พ.ศ. 2542 ทีก่ ำหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิตอ้งออกใบรบัเงนิและคนืเงนิประกนั
เมือ่ผูบ้รโิภคน ำถงัก๊ำซคนืใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2543 เป็นตน้ไป 
 

6.23 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ยำ่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดง เป็นยอดหกั 
ในสว่นของเจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีทีบ่รษิทัในกลุ่มกจิกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยไปรวมถงึตน้ทุนเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 
(สุทธจิำกภำษเีงนิได)้ จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซือ้คนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของสว่นของเจำ้ของของบรษิทัจนกวำ่
หุน้ทุนซือ้คนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม ่เมือ่มกีำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซือ้คนืออกไปใหม ่สิง่ตอบแทนใดๆ 
ที่ได้ร ับจำกกำรน ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง โดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได ้
ทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.24 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยได้หลกัรวมถึงรำยได้ที่เกดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกจิกำรได้รบัจำก  
กำรขนสง่สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิค้ำหรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้อง 
แยกเป็นแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันสว่นรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละ
ภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
รำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ - ขำยปลกีแก๊ส 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรขำยสนิค้ำให้กบัลูกค้ำ รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
ที่จะได้รบัจำกกำรขำยสนิค้ำซึ่งเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร รำยได้จะแสดงด้วยจ ำนวนเงนิสุทธิ 
จำกภำษขีำย กำรรบัคนื เงนิคนืและสว่นลด โดยไมร่วมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกจิกำรส ำหรบังบกำรเงนิรวม 
 
กำรใหบ้รกิำรขนสง่ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บรกิำรขนส่งที่มลีกัษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมสดัส่วนของระยะเวลำ  
ที่รถขนส่งได้เดนิทำงไปแล้วเทยีบกบัระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรเดนิทำงทัง้หมดของกำรขนส่ง โดยที่ไม่ได้ค ำนึงถึง  
รอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
รำยไดค้ำ่เชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้ำ่เชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
ค่ำใชจ่้ำยเริม่แรกทีเ่กดิขึน้เป็นกำรเฉพำะเพื่อใหเ้กดิสญัญำเช่ำรบัรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำทัง้สิน้ตำมสญัญำ ค่ำเช่ ำ 
ทีอ่ำจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชซีึง่คำ่เชำ่นัน้เกดิขึน้ 
 
รำยไดด้อกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

  



161•  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

48 

6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.25 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำร
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6.26 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
สว่นงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของสว่นงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำวำ่คอื คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 

7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรยอ่มมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึง่ไดแ้ก่ คำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่งดำ้น
กำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวน
ของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบที่ท ำให้เสยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำร 
ใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มกจิกำรจงึใชเ้ครือ่งมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิ เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้  
 
กลุ่มกจิกำรมสีว่นงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกจิกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งใน
ดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งจำกรำคำ 
ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทอนุมตัิ เพื่อสื่อสำรและใช้เป็นเครื่องมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุก
กจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืในอตัรำดอกเบี้ยคงทีแ่ละลอยตวั กลุ่มกจิกำรไม่มี
สนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่
แก่ลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนั
กำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะเลือกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิที่ได้รบักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำม
น่ำเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบั A เป็นอยำ่งน้อย  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ 
ในกรณีทีไ่มม่กีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำก
ฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิ
ดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี้ ผู้บริหำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้อ งจะท ำกำร
ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
กำรขำยใหก้บัลูกคำ้รำยย่อยจะช ำระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ กลุ่มกจิกำรและ
บรษิทัไม่มกีำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลูกคำ้แต่ละรำย 
หรอืกำรกระจุกตวัในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง  
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัเป็นกำรลงทุนทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ กลุ่มกจิกำรมกีำรพจิำรณำ
กำรจดัอนัดบัดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อยำ่งสม ่ำเสมอวำ่มคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่ 
 

ข) หลกัประกนั 
 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรปูแบบกำรค ้ำประกนั หรอืเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
ซึง่ใหส้ทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระไดห้ำกคูส่ญัญำผดินดัตำมเงือ่นไขของสญัญำ 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ (ต่อ) 
 

ค) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 2 ประเภททีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (หมำยเหตุ 12) 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34) 
 
แมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้
TFRS 9 แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 
ลกูหนี้การคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลกูหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ี
ลกัษณะรว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ  
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติ 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั 
และรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรบัเงนิให้กู้ยมืที่มกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสี่ยง  
ดำ้นเครดติทีม่นียัส ำคญั 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 

กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำร
ของตลำดอย่ำงเพยีงพอและกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระ
ภำระผกูพนัเมื่อถงึก ำหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรมีเงนิฝำกธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัที
จ ำนวน 649.24 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: 486.11 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรสภำพคล่องของ 
กลุ่มกจิกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำรซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลำ ส่วนงำนบริหำรกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรได้คงไว้ซึ่งควำมยืดหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไว้  
ซึง่วงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ 

 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรอยำ่งสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรอง
หมุนเวยีน (จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ 
กลุ่มกจิกำรยงัไดท้ ำกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องสูง
และอตัรำสว่นสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 

 
ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคมมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
  - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 100,000,000 - 100,000,000 - 
หมดอำยุเกนิกวำ่หน่ึงปี     
  - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 709,771,626 487,428,110 709,771,626 487,428,110 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่ง  
แสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืน 
จะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งเนื่องจำกกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสดทีแ่สดงภำยใต้
สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงินสดโดยประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้อง  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - 20,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 687,741,239 - - 687,741,239 
หน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่ 62,264,076 223,278,907 236,396,274 521,939,257 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  60,526,207 93,679,529 - 154,205,736 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 830,531,522 316,958,436 236,396,274 1,383,886,232 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - 20,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 900,105,019 - - 900,105,019 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  53,292,905 124,153,571 - 177,446,476 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 973,397,924 124,153,571 - 1,097,551,495 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5  ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 675,976,304 - - 675,976,304 
หน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่ 54,408,517 199,065,035 226,555,171 480,028,722 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  60,526,207 93,679,529 - 154,205,736 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 790,911,028 292,744,564 226,555,171 1,310,210,762 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่ง  
แสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืน 
จะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งเนื่องจำกกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสดทีแ่สดงภำยใต้
สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงินสดโดยประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้อง  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำยใน 1 ปี 1 -5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 911,491,073 - - 911,491,073 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  53,292,905 124,153,571 - 177,446,476 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 964,783,978 124,153,571 - 1,088,937,549 
 

7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 
7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 

• รกัษำไวซ้ึง่กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์
ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 

ในกำรที่จะรกัษำหรือปรบัระดับโครงสร้ำงของเงินทุนนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจต้องปรบัจ ำนวนเงินปันผลจ่ำย  
ปรบักำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 

 
การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
ภำยใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
 
• อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ตอ้งไมต่ ่ำกวำ่ 1.2:1 และ 
• อตัรำส่วนตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธติ่อ EBITDA ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 3:1 
 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำสว่นทำงกำรเงนิตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน  
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8 มูลค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีำยุคงเหลอืต ่ำกว่ำหนึ่งปีมคี่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำทำงบญัช ี
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่ำยุคงเหลอืเกนิหนึ่งปีของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ คอืเงนิกูย้มืกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
และเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึเชื่อว่ำ  
มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไมม่คีวำมต่ำงทีอ่ยำ่งสำระส ำคญักบัมลูคำ่ทำงบญัช ี
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรม
ตำมล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
สินทรพัย ์   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 209,572,921 407,794,849 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 101,369,483 56,667,883 
รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรม 310,942,404 464,462,732 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
สินทรพัย ์   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 209,572,921 407,794,849 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 79,056,983 34,355,383 
รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรม 288,629,904 442,150,232 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 :  มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั ที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรพัย์  

แหง่ประเทศไทย 
 
ขอ้มลูระดบั 2 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกต

ไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
 
ขอ้มลูระดบั 3 :  มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกขอ้มูลที่

สงัเกตไดใ้นตลำด 
 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
 
ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงวธิใีนกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
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9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
(ก) ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมือ่มเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้
ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้ ๆ  ตำมทีไ่ดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ขอ้ 6.14 มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทยีบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผู้บรหิำร  
กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนจะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

(ข) ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอตัรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของ 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะสง่ผลกระทบต่อมลูคำ่ของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึง่ไดแ้ก่อตัรำดอกเบีย้ทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำปัจจุบนั
ของประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ในกำรพจิำรณำ
อตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบั
สกุลเงนิที่ต้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องจ่ำยช ำระ 
ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนได้เปิดเผยเพิม่เตมิในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงนิขอ้ 24 
 

(ค) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมทีไ่ดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6.14 มูลค่ำ 
ที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสด พจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณ
ดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำร (หมำยเหตุ 19) 
 

  



169•  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

56 

9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ (ต่อ) 

 
(ง) ค่ำเผือ่สินทรพัยส์ญูหำย - ถงับรรจแุกส๊ขนำดเลก็ 

 
ผู้บริหำรประมำณค่ำเผื่อสินทรพัย์สูญหำยส ำหรบัถงัแก๊สตำมปริมำณที่รำยงำนโดยผู้ประเมินรำคำอิสระปริมำณ 
ถงัแก๊สทีป่ระเมนิไม่อำจสรุปไดว้่ำเป็นจ ำนวนทีแ่น่นอนแต่จดัท ำกำรประเมนิขึน้ตำมหลกัวชิำกำรของกำรประเมนิ และ
เป็นประมำณกำรทีด่ทีีสุ่ดของผูบ้รหิำรเกีย่วกบัปรมิำณถงัแก๊สทีส่ญูหำยผูบ้รหิำรจะจดัใหม้ีกำรประเมนิเป็นประจ ำทุก ๆ 
สำมปี เพือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่ในประมำณกำรของคำ่เผือ่ 
 

(จ) ประมำณกำรเงินค่ำมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจแุกส๊ขนำดเลก็ 
 
ผูบ้รหิำรประมำณกำรเงนิค่ำมดัจ ำรบัค่ำถงัแก๊สทีห่มุนเวยีนและทีใ่ชโ้ดยผูบ้รโิภค โดยยดึปรมิำณถงัแก๊สทีป่ระเมนิโดย  
ผูป้ระเมนิรำคำอสิระเป็นหลกั ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำประมำณกำรดงักล่ำวท ำใหห้นี้สนิทีอ่ำจเกดิจำกกำรคนืเงนิมดัจ ำแสดงไว้
ในงบกำรเงนิดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่
 

(ฉ)    กำรรวมงบกำรเงินของกิจกำรท่ีถือหุ้นในบริษทัน้อยกว่ำร้อยละ 50 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำกลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมทำงพฤตนิยั (De facto control) เหนือบรษิทั บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด
โฮลดิง้ จ ำกดั ถงึแมว้ำ่จะถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 ของสทิธใินกำรออกเสยีง อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรออกเสยีง
ส่วนมำกในคณะกรรมกำรบรหิำรตำมขอ้ตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น และไม่มขีอ้มูลในอดตีที่ปรำกฎว่ำผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้
รวมกลุ่มเพือ่ใชส้ทิธใินกำรออกเสยีงรว่มกนั 
 

10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงนิตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกจิ และส่วนงำนภูมศิำสตร์  
ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอต่อผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำน  
กำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซึง่พจิำรณำว่ำคอืคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้
เป็นหลกั 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทำงภูมศิำสตร์
เพยีงส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบั
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีน่ ำเสนอ 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) ประกอบดว้ยสว่นงำนหลกัดงันี้ 
 
1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
2) กำรใหบ้รกิำรขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำงๆ 
 
โดยส่วนงำนที่รำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ซึง่ไดแ้ก่ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร  
 
งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง งบกำรเงินรวม 
 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 12,685,177,175 192,964,147 12,878,141,322 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (828,804,573) (171,529,105) (1,000,333,678) 
รวมรำยได ้ 11,856,372,602 21,435,042 11,877,807,644 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 236,487,273 8,747,604 245,234,877 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (11,214,253) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (20,735,852) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   213,284,772 
ภำษเีงนิได ้   (46,548,010) 
ก ำไรสทุธ ิ   166,736,762 
    

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    
   (point in time) 11,856,372,602 - 11,856,372,602 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 21,435,042 21,435,042 
รวมรำยได ้ 11,856,372,602 21,435,042 11,877,807,644 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง งบกำรเงินรวม 
 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 15,010,076,171 218,529,914 15,228,606,085 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (882,648,046) (191,571,932) (1,074,219,978) 
รวมรำยได ้ 14,127,428,125 26,957,982 14,154,386,107 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 384,747,232 5,946,862 390,694,094 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (29,457,829) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (3,429,960) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   357,806,305 
ภำษเีงนิได ้   (68,742,414) 
ก ำไรสทุธ ิ   289,063,891 
    

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    
   (point in time) 14,127,428,125 - 14,127,428,125 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 26,957,982 26,957,982 
รวมรำยได ้ 14,127,428,125 26,957,982 14,154,386,107 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 

กลุ่มกจิกำรไมม่ลีกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ เนื่องจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
 

11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 1,315,974 1,151,106 217,657 269,506 
เงนิฝำกธนำคำร 647,826,452 662,337,675 485,894,427 525,336,082 
 649,142,426 663,488,781 486,112,084 525,605,588 
 

เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยูร่ะหวำ่งรอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.50 ต่อปี) 
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12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอืน่  877,898,897 974,183,582 830,234,299 909,448,208 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 34.2) - - 119,067,207 166,558,169 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     
   ตำมTAS 101) (71,737,756) (75,903,018) (63,310,680) (67,859,092) 

ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 806,161,141 898,280,564 885,990,826 1,008,147,285 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิคด ี 1,784,223,548 1,784,272,009 1,784,223,548 1,784,272,009 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     
   ตำม TAS 101) (1,784,223,548) (1,784,272,009) (1,784,223,548) (1,784,272,009) 

ลกูหนี้กำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหวำ่ง     
   กำรด ำเนนิคด ี- สทุธ ิ - - - - 
     
ลกูหนี้อืน่ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิคด ี 170,344,286 170,344,286 170,344,286 170,344,286 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     
   ตำมTAS 101) (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) 

ลกูหนี้อืน่ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิคด ี- สทุธ ิ - - - - 
     
ลกูหนี้อืน่จำกผูร้บัเหมำชว่ง 40,620,237 40,620,237 40,620,237 40,620,237 
ลกูหนี้อืน่ 63,903,404 39,108,758 56,662,202 34,448,078 
ลกูหนี้ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย 164,288 1,940,164 - - 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 15,961,300 17,033,120 8,837,867 10,034,366 
เงนิทดรองจ่ำย 10,426,702 5,125,257 9,842,705 4,650,420 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 33,558,973 35,048,506 23,089,446 30,379,008 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     
   ตำมTAS 101) (98,218,055) (97,443,441) (90,672,122) (90,672,122) 

ลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิ 66,416,849 41,432,601 48,380,335 29,459,987 
     

รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิ 872,577,990 939,713,165 934,371,161 1,037,607,272 
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12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
มูลค่ำยติุธรรมของลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
เนื่องจำกลกัษณะของลกูหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนมลูคำ่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัชี 
 
กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรใช้วธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทัง้หมด 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บรหิำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่มลีกัษณะ 
รว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ 
 
ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นพจิำรณำจำกประวตักิำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ  
36 เดอืนก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี้ 
อตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อให้สะท้อนถงึขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกีย่วกบั
ปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำคทีจ่ะมผีลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำว่ำ อตัรำผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัรำกำรว่ำงงำน และดชันีรำคำผูบ้รโิภค (CPI) ในประเทศทีก่ลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรนัน้
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด จึงได้ปรับอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ได้จำกประสบกำรณ์ในอดีตเพื่อให้สะท้อนถึง  
กำรคำดกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงจำกปัจจยัเหล่ำนี้ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำ
ถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำร
พจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของ ลูกหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณ 
โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 71.74 ลำ้นบำท ส ำหรบัลูกหนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 วดัมลูคำ่
โดยใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
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12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนของลกูหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ยงัไม่ถึง ไม่เกิน    เกินกว่ำ  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 781,540,580 114,256,050 125,248 4,086,452 74,175,252 974,183,582 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 433,210 2,006,004 101,262 2,286,853 71,075,689 75,903,018 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ยงัไม่ถึง ไม่เกิน    เกินกว่ำ  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 715,508,925 79,996,180 874,961 8,242,756 73,276,075 877,898,897 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 496,663 1,405,412 707,402 3,502,842 65,625,437 71,737,756 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ถึง ไม่เกิน    เกินกว่ำ  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้กำรคำ้ 908,897,382 95,329,536 104,727 3,869,972 67,804,760 1,076,006,377 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 433,210 2,006,004 101,262 2,111,463 63,207,153 67,859,092 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ถึง ไม่เกิน    เกินกว่ำ  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 835,460,239 42,788,049 113,213 4,679,028 66,260,977 949,301,506 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 398,207 900,382 109,468 2,552,885 59,349,738 63,310,680 
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12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ (ต่อ) 
 
รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม  - ค ำนวณตำม TAS 101 75,903,018 73,035,359 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปี - - 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม   
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 75,903,018 73,035,359 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรรวมธุรกจิ   
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) - 8,088,226 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 4,533,244 3,329,271 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิได ้ (27,566) (234,305) 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (8,670,940) (8,315,533) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9   
   (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 71,737,756 75,903,018 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 67,859,092 72,596,977 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปี - - 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม    
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 67,859,092 72,596,977 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 719,397 1,178,122 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิได ้ (2,024) (166,534) 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (5,265,785) (5,749,473) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9   
   (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 63,310,680 67,859,092 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 649,142,426 649,142,426 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
   ผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
209,572,921 

 
- 

 
209,572,921 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 828,428,027 828,428,027 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - 316,123,125 316,123,125 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น - 40,716,387 40,716,387 
 209,572,921 1,834,409,965 2,043,982,886 
 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 20,000,000  20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 673,151,088 673,151,088 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 143,784,749 143,784,749 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  - 411,947,179 411,947,179 
เงนิมดัจ ำรบั - 3,492,116,416 3,492,116,416 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอื่น - 17,654,716 17,654,716 
 - 4,758,654,148 4,758,654,148 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิ ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 486,112,084 486,112,084 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
   ผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
209,572,921 

 
- 

 
209,572,921 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 901,439,010 901,439,010 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - 302,766,625 302,766,625 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 47,700,000 47,700,000 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น - 36,994,954 36,994,954 
 209,572,921 1,775,012,673 1,984,585,594 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 662,908,700 662,908,700 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 143,784,749 143,784,749 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  - 374,762,235 374,762,235 
เงนิมดัจ ำรบั - 3,491,002,353 3,491,002,353 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอื่น - 16,724,297 16,724,297 
 - 4,689,182,334 4,689,182,334 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL (พ.ศ. 2562: มูลค่ำยติุธรรม ภำยใต้ TAS 105) 
 

กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทรำยกำรต่อไปน้ีเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 
 

• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำย และ ดว้ย FVOCI 

• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้ 
• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ลุ่มกจิกำรไม่ไดเ้ลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัทีร่บัรู้

รำยกำรเริม่แรก 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
สินทรพัยห์มุนเวียน   
ตรำสำรทุน 209,572,921 407,794,849 

 
ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
ก ำไรจำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL (พ.ศ. 2562: มลูคำ่ยุตธิรรม 
   ภำยใต ้TAS 105) 

 
 

1,778,072 

 
 

5,459,556 
 
การซื้อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีส่ าคญัระหวา่งปี 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมรีำยกำรซื้อหลกัทรพัยซ์ึง่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เป็นจ ำนวนเงนิ 80.00 ลำ้นบำท 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมรีำยกำรขำยหลกัทรพัย์ซึ่งวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเป็น
จ ำนวนเงนิ 280.00 ลำ้นบำท 
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14 สินค้ำคงเหลือ  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 303,809,721 201,482,108 293,195,031 189,055,487 
 
ตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยและรวมอยู่ในตน้ทุนขำยของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัจ ำนวน  10,443.02 ลำ้นบำท 
และ 10,503.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 12,705.67 ลำ้นบำท และ 12,698.86 ลำ้นบำท) 
 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
15.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 432,149,065 
กำรลงทุนเพิม่ 50,000,000 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 482,149,065 
 
บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัจ ำนวน  
3 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 30 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้สดัส่วน 
ในกำรลงทุนในบริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ได้รบัช ำระค่ำหุ้น  
เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบริษัท 
จ ำนวน 0.20 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้
สดัส่วนในกำรลงทุนในบริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกัด เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ ส์ จ ำกัด  
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่24 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 
 
บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบริษัท 
จ ำนวน 1.80 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 18 ลำ้นบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้
สดัส่วนในกำรลงทุนในบริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกัด เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกัด  
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่11 มถิุนำยน  
พ.ศ. 2563 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี้ บรษิทัดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อยดงักล่ำว มหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง สดัส่วน
ของสว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูเ่ท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร  
 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 

 
สถำนท่ีหลกั 

ในกำรประกอบ  
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ 

 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 ธรุกิจ/ประเทศ ลกัษณะ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ 
ท่ีจดทะเบยีน

จดัตัง้ ของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
         

บริษทัย่อย         
บรษิทั อเีกิล้ ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำร 99.99   99.99 - - 0.01 0.01 
   อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั  ขนสง่แก๊สทำงบก       
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิสถำนี 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
  บรกิำร       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลชูัน่ส ์จ ำกดั ประเทศไทย กำรลงทุน 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อีเก้ิล อินเตอรท์รำนส ์จ ำกดั       
บรษิทั โลจสีตคิ ประเทศไทย ธุรกจิใหเ้ช่ำ - - 99.98 99.98 0.02 0.02 
   เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ำกดั  รถขนสง่ขนำดเลก็       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส ์จ ำกดั       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิผลติ - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
  และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       
บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิรำ้นอำหำร - - 49.99 - 50.01 - 
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ดบับลิวพี แกส๊ จ ำกดั       
บรษิทั ไทยแก๊ส ประเทศไทย ธุรกจิคำ้แก๊ส - - 79.99 79.99 20.01 20.01 
   คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  ปิโตรเลยีมเหลว       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั       
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำรขนสง่

แก๊สทำงบก 
- - 99.99 99.99 0.01 0.01 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จ่ำยช ำระเงนิลงทุนเป็นจ ำนวนเงนิ 17,999,900 บำท 
เพือ่หุน้สำมญัของบรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั จ ำนวน 179,999 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำย บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและ
ด ำเนินธุรกจิดำ้นรำ้นอำหำร 
 
ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมมจี ำนวน 23,871,675 บำท (พ.ศ. 2562 : 17,939,031 บำท) โดยจ ำนวน  
9,410,237 บำท และ 7,153,646 บำท เป็นของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั และ บรษิทั วนัเดอรฟู้์ดโฮลดิง้ จ ำกดั 
ตำมล ำดบั สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทัยอ่ยอื่นไมม่สีำระส ำคญั 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัยอ่ยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 ณ 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2563 
บำท 

ณ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

บำท 
   

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 120,350,396 161,863,619 
หนี้สนิหมนุเวยีน (149,186,099) (193,463,683) 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธ ิ (28,835,703) (31,600,064) 
   
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 102,041,845 81,429,291 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (26,154,957) (1,650,725) 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนสทุธ ิ 75,886,888 79,778,566 
   

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 47,051,185 48,178,502 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
(ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
  

ส ำหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 

บำท 

ส ำหรบังวดตัง้แต่ 
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์ถึง 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

บำท 
   

รำยได ้ 893,528,942 886,883,210 
ขำดทุนสทุธ ิ (1,127,317) (4,530,224) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (1,127,317) (4,530,224) 
   

ขำดทุนสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยี 
   ทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 

 
(225,463) 

 
(906,045) 

 
งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
  

ส ำหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 

บำท 

ส ำหรบังวดตัง้แต่ 
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์ถึง 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

บำท 
   

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้ำจำกกจิกรรม 
   ด ำเนินงำน 

 
(1,528,244) 

 
53,638,867 

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้ำจำกกจิกรรมลงทุน (19,834,808) 28,298,075 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ 11,978,830 (67,242,693) 
   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด(ลดลง) 
   เพิม่ขึน้สทุธ ิ

 
(9,384,222) 

 
14,694,249 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
(ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ  
 บริษทั วนัเดอรฟ์ู้ดโฮลด้ิง จ ำกดั 
 ณ 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2563 
บำท 

  

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 23,723,509 
หนี้สนิหมนุเวยีน (15,498,173) 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธ ิ 8,225,336 
  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 22,081,956 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (16,000,000) 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนสทุธ ิ 6,081,956 
  

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 14,307,292 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 บริษทั วนัเดอรฟ์ู้ดโฮลด้ิง จ ำกดั 
 ส ำหรบังวดตัง้แต่ 

วนัท่ี 17 กรกฏำคม 
 ถึง 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

บำท 
  

รำยได ้ 2,343,287 
ขำดทุนสทุธ ิ (4,192,908) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (4,192,908) 
  
ขำดทุนสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยี 
   ทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 

 
(2,096,454) 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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71 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
(ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 
 บริษทั วนัเดอรฟ์ู้ดโฮลด้ิง จ ำกดั 
 ส ำหรบังวดตัง้แต่ 

วนัท่ี 17 กรกฏำคม 
 ถึง 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

บำท 
  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด ำเนินงำน (12,682,119) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (6,922,960) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 34,000,000 
  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ 14,394,921 
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16 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
รำคำทุน 47,274,034 3,161,900 28,117,284 3,161,900 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (20,655) - (20,655) - 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900 
     

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 44,701,599 12,955,384 44,701,599 12,955,384 
กำรโอนเขำ้จำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   (หมำยเหตุ 17) - 31,156,750 - 12,000,000 
คำ่เสือ่มรำคำ (579,942) (20,655) (579,942) (20,655) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 91,375,036 47,253,379 72,218,286 28,096,629 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 91,975,633 47,274,034 72,818,883 28,117,284 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (600,597) (20,655) (600,597) (20,655) 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 91,375,036 47,253,379 72,218,286 28,096,629 
     

มลูคำ่ยุตธิรรม 101,369,483 56,667,883 79,056,983 34,355,383 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ไดถู้กประเมนิรำคำโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระ  
โดยพจิำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑข์องสนิทรพัยท์ีใ่ชง้ำนอยูใ่นปัจจุบนั มลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่เชำ่ 7,555,047 872,796 7,110,421 592,431 



186 •  รายงานประจำาปี 2563

บริ
ษทั

 ดบั
บลิ

วพี
 เอ

น็เ
นอ

รย์ี่
 จ ำ

กดั
 (ม

หำ
ชน

) 
หม

ำย
เห
ตปุ

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงิน

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเงิ

นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ.

 25
63

 
 

73
 

17
 

ที่ดิ
น 
อำ

คำ
รแ

ละ
อปุ

กร
ณ์ 

 
งบ

กำ
รเงิ

นร
วม

 
 

 
 

 
 

 
เค
รื่อ

งต
กแ

ต่ง
 

 
สิน

ทร
พัย

 ์
 

 
 

อำ
คำ

รแ
ละ

ระ
บบ

 
คล

งัแ
ละ

 
เค
รื่อ

งจ
กัร

แล
ะ 

ถงั
บร

รจ
แุก

ส๊ 
ติด

ตัง้
แล

ะ 
 

ระ
หว

่ ำง
 

 
 

ที่ดิ
น 

สำ
ธำ

รณ
ูปโ
ภค

 
อปุ

กร
ณ์เ

กบ็
แก

ส๊ 
อปุ

กร
ณ์ใ

นโ
รง
งำ
น 

ขน
ำด

เล
ก็ 

เค
รื่อ

งใช้
ส ำ

นัก
งำ
น 

ยำ
นพ

ำห
นะ

 
ก่อ

สร
้ำง

 
รว

ม 
 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

ณ 
วนั

ที่ 
1 ม

กร
ำค

ม พ
.ศ.

 25
62

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ทุน

 
36

8,6
55

,71
6 

1,1
12

,78
4,5

08
 

87
4,2

98
,90

5 
24

4,5
84

,20
0 

3,9
60

,74
0,7

92
 

70
,71

4,8
01

 
55

7,2
84

,01
7 

12
9,5

73
,64

9 
7,3

18
,63

6,5
88

 
หกั

 ค
ำ่เส

ือ่ม
รำ
คำ
สะ
สม

 
- 

(42
0,9

49
,06

4) 
(63

7,8
97

,65
5) 

(15
6,7

53
,89

1) 
(2,

39
1,8

81
,87

2) 
(62

,81
5,1

38
) 

(47
1,9

54
,25

2) 
- 

(4,
14

2,2
51

,87
2) 

 
คำ่
เผ
ือ่ก

ำร
ดอ้

ยค
ำ่ 

(33
,84

7,9
50

) 
(31

5,9
71

,07
6) 

(54
,64

5,4
56

) 
- 

- 
(23

4,7
29

) 
- 

- 
(40

4,6
99

,21
1) 

 
คำ่
เผ
ือ่ส

นิท
รพั

ยส์
ญูห

ำย
 

- 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
 ี- 
สทุ

ธ ิ
33

4,8
07

,76
6 

37
5,8

64
,36

8 
18

1,7
55

,79
4 

87
,83

0,3
09

 
1,3

21
,01

3,4
14

 
7,6

64
,93

4 
85

,32
9,7

65
 

12
9,5

73
,64

9 
2,5

23
,83

9,9
99

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ.

 25
62

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
ตีน้

ปี 
- ส

ทุธ
 ิ

33
4,8

07
,76

6 
37

5,8
64

,36
8 

18
1,7

55
,79

4 
87

,83
0,3

09
 

1,3
21

,01
3,4

14
 

7,6
64

,93
4 

85
,32

9,7
65

 
12

9,5
73

,64
9 

2,5
23

,83
9,9

99
 

กำ
รซ

ือ้บ
รษิ

ทัย
อ่ย

 (ห
มำ

ยเ
หต

ุ 33
) 

- 
20

,28
5,5

24
 

97
,36

1,2
26

 
2 

- 
82

4,6
07

 
57

,90
9,6

41
 

- 
17

6,3
81

,00
0 

กำ
รซ

ือ้ส
นิท

รพั
ย ์

- 
1,9

45
,73

6 
1,3

69
,00

0 
6,2

75
,20

6 
88

,39
5,4

73
 

4,0
64

,22
4 

5,9
76

,60
6 

29
2,2

30
,71

6 
40

0,2
56

,96
1 

กำ
รจ
 ำห

น่ำ
ยส

นิท
รพั

ย ์
- ส

ทุธ
 ิ

- 
- 

(11
) 

- 
(50

) 
(72

) 
(10

,70
5,6

20
) 

- 
(10

,70
5,7

53
) 

กำ
รจ
 ำห

น่ำ
ยส

นิท
รพั

ย ์
 

   
จำ
กส

ญัญ
ำเช

่ำก
ำร
เงนิ

 - 
สทุ

ธ ิ
- 

(13
,89

5,8
33

) 
(1,

45
7,3

89
) 

(45
9,8

53
) 

- 
(16

,70
7) 

- 
- 

(15
,82

9,7
82

) 
โอ
นเ
ขำ้
 (อ

อก
) 

- 
26

,68
8,2

66
 

17
,49

2,4
18

 
7,9

86
,70

8 
- 

58
9,4

34
 

- 
(56

,25
6,8

26
) 

(3,
50

0,0
00

) 
กำ
รโอ

นไ
ปอ

สงั
หำ

รมิ
ทร

พัย
เ์พ
ือ่ก

ำร
ลง
ทุน

  
   

(ห
มำ

ยเ
หต

ุ 16
) 

(31
,15

6,7
50

) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(31
,15

6,7
50

) 
กำ
รต
ดัจ

 ำห
น่ำ

ยส
นิท

รพั
ย ์

- ส
ทุธ

 ิ
- 

- 
- 

(71
,96

1) 
- 

(51
1) 

- 
(14

,19
9,1

27
) 

(14
,27

1,5
99

) 
คำ่
เส
ือ่ม

รำ
คำ

 
- 

(53
,85

0,2
95

) 
(27

,80
3,5

90
) 

(16
,46

6,0
50

) 
(14

1,7
10

,52
4) 

(4,
61

2,5
63

) 
(29

,78
5,8

28
) 

- 
(27

4,2
28

,85
0) 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
สีิน้

ปี 
- ส

ทุธ
 ิ

30
3,6

51
,01

6 
35

7,0
37

,76
6 

26
8,7

17
,44

8 
85

,09
4,3

61
 

1,2
67

,69
8,3

13
 

8,5
13

,34
6 

10
8,7

24
,56

4 
35

1,3
48

,41
2 

2,7
50

,78
5,2

26
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ.

 25
62

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ทุน

 
33

7,4
98

,96
6 

1,1
74

,42
3,9

09
 

99
1,1

17
,39

8 
25

7,7
22

,61
2 

4,0
24

,46
2,0

93
 

81
,16

5,5
51

 
49

8,3
26

,34
8 

35
1,3

48
,41

2 
7,7

16
,06

5,2
89

 
หกั

 ค
ำ่เส

ือ่ม
รำ
คำ
สะ
สม

 
- 

(50
1,4

15
,06

7) 
(66

7,7
54

,49
4) 

(17
2,6

28
,25

1) 
(2,

50
8,9

18
,27

4) 
(72

,41
7,4

76
) 

(38
9,6

01
,78

4) 
- 

(4,
31

2,7
35

,34
6) 

 
คำ่
เผ
ือ่ก

ำร
ดอ้

ยค
ำ่ 

(33
,84

7,9
50

) 
(31

5,9
71

,07
6) 

(54
,64

5,4
56

) 
- 

- 
(23

4,7
29

) 
- 

- 
(40

4,6
99

,21
1) 

 
คำ่
เผ
ือ่ส

นิท
รพั

ยส์
ญูห

ำย
 

- 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
 ี- 
สทุ

ธ ิ
30

3,6
51

,01
6 

35
7,0

37
,76

6 
26

8,7
17

,44
8 

85
,09

4,3
61

 
1,2

67
,69

8,3
13

 
8,5

13
,34

6 
10

8,7
24

,56
4 

35
1,3

48
,41

2 
2,7

50
,78

5,2
26

 
 

 



187•  รายงานประจำาปี 2563

บริ
ษทั

 ดบั
บลิ

วพี
 เอ

น็เ
นอ

รย์ี่
 จ ำ

กดั
 (ม

หำ
ชน

) 
หม

ำย
เห
ตปุ

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงิน

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเงิ

นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ.

 25
63

 
 

74
 

17
 

ที่ดิ
น 
อำ

คำ
รแ

ละ
อปุ

กร
ณ์ 

(ต
่อ) 

 
งบ

กำ
รเงิ

นร
วม

 
 

 
 

 
 

 
เค
รื่อ

งต
กแ

ต่ง
 

 
สิน

ทร
พัย

 ์
 

 
 

อำ
คำ

รแ
ละ

ระ
บบ

 
คล

งัแ
ละ

 
เค
รื่อ

งจ
กัร

แล
ะ 

ถงั
บร

รจ
แุก

ส๊ 
ติด

ตัง้
แล

ะ 
 

ระ
หว

่ ำง
 

 
 

ที่ดิ
น 

สำ
ธำ

รณ
ูปโ
ภค

 
อปุ

กร
ณ์เ

กบ็
แก

ส๊ 
อปุ

กร
ณ์ใ

นโ
รง
งำ
น 

ขน
ำด

เล
ก็ 

เค
รื่อ

งใช้
ส ำ

นัก
งำ
น 

ยำ
นพ

ำห
นะ

 
ก่อ

สร
้ำง

 
รว

ม 
 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ
คม

 พ.
ศ. 

25
63

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
ตีน้

ปี 
- ส

ทุธ
 ิ

30
3,6

51
,01

6 
35

7,0
37

,76
6 

26
8,7

17
,44

8 
85

,09
4,3

61
 

1,2
67

,69
8,3

13
 

8,5
13

,34
6 

10
8,7

24
,56

4 
35

1,3
48

,41
2 

2,7
50

,78
5,2

26
 

กำ
รซ

ือ้ส
นิท

รพั
ย ์

- 
38

,49
0,4

16
 

6,2
83

,00
0 

7,2
16

,49
8 

13
2,8

67
,50

9 
6,5

73
,75

7 
6,4

49
,42

3 
27

4,8
60

,19
5 

47
2,7

40
,79

8 
กำ
รจ
 ำห

น่ำ
ยส

นิท
รพั

ย ์
- ส

ทุธ
 ิ

- 
(61

,49
4) 

(21
0,5

05
) 

(12
8,8

80
) 

(93
) 

(96
3) 

(1,
17

2,6
68

) 
- 

(1,
57

4,6
03

) 
กำ
รจ
 ำห

น่ำ
ยส

นิท
รพั

ย ์
 

   
จำ
กส

ญัญ
ำเช

่ำก
ำร
เงนิ

 - 
สทุ

ธ ิ
- 

(16
,72

0,0
65

) 
(3,

04
3,2

73
) 

(1,
92

6,6
83

) 
- 

(98
) 

(1,
77

6,1
31

) 
- 

(23
,46

6,2
50

) 
โอ
นเ
ขำ้
 (อ

อก
) 

12
,74

0,6
67

 
22

3,3
31

,82
7 

31
4,5

15
,63

8 
30

,21
0,0

25
 

- 
3,2

33
,02

4 
- 

(58
4,0

31
,18

1) 
- 

กำ
รต
ดัจ

 ำห
น่ำ

ยส
นิท

รพั
ย ์

- ส
ทุธ

 ิ
- 

- 
- 

- 
- 

(17
,71

6) 
(33

,60
0) 

(10
,28

4,2
40

) 
(10

,33
5,5

56
) 

คำ่
เส
ือ่ม

รำ
คำ

 
- 

(55
,06

8,0
47

) 
(26

,17
5,4

79
) 

(14
,54

8,3
15

) 
(14

6,6
17

,59
4) 

(3,
95

3,5
63

) 
(16

,08
7,8

54
) 

- 
(26

2,4
50

,85
2) 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
สีิน้

ปี 
- ส

ทุธ
 ิ

31
6,3

91
,68

3 
54

7,0
10

,40
3 

56
0,0

86
,82

9 
10

5,9
17

,00
6 

1,2
53

,94
8,1

35
 

14
,34

7,7
87

 
96

,10
3,7

34
 

31
,89

3,1
86

 
2,9

25
,69

8,7
63

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 

วนั
ที่ 

31
 ธนั

วำ
คม

 พ.
ศ. 

25
63

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ทุน

 
35

0,2
39

,63
3 

1,4
19

,46
4,5

93
 

1,3
08

,66
2,2

58
 

29
3,0

93
,57

2 
4,1

57
,32

9,5
09

 
90

,95
3,5

55
 

50
1,7

93
,37

2 
31

,89
3,1

86
 

8,1
53

,42
9,6

78
 

หกั
 ค
ำ่เส

ือ่ม
รำ
คำ
สะ
สม

 
- 

(55
6,4

83
,11

4) 
(69

3,9
29

,97
3) 

(18
7,1

76
,56

6) 
(2,

65
5,5

35
,86

8) 
(76

,37
1,0

39
) 

(40
5,6

89
,63

8) 
- 

(4,
57

5,1
86

,19
8) 

 
คำ่
เผ
ือ่ก

ำร
ดอ้

ยค
ำ่ 

(33
,84

7,9
50

) 
(31

5,9
71

,07
6) 

(54
,64

5,4
56

) 
- 

- 
(23

4,7
29

) 
- 

- 
(40

4,6
99

,21
1) 

 
คำ่
เผ
ือ่ส

นิท
รพั

ยส์
ญูห

ำย
 

- 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
 ี- 
สทุ

ธ ิ
31

6,3
91

,68
3 

54
7,0

10
,40

3 
56

0,0
86

,82
9 

10
5,9

17
,00

6 
1,2

53
,94

8,1
35

 
14

,34
7,7

87
 

96
,10

3,7
34

 
31

,89
3,1

86
 

2,9
25

,69
8,7

63
 



188 •  รายงานประจำาปี 2563

บริ
ษทั

 ดบั
บลิ

วพี
 เอ

น็เ
นอ

รย์ี่
 จ ำ

กดั
 (ม

หำ
ชน

) 
หม

ำย
เห
ตปุ

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงิน

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเงิ

นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ.

 25
63

 
 

75
 

17
 

ที่ดิ
น 
อำ

คำ
รแ

ละ
อปุ

กร
ณ์ 

(ต
่อ) 

 
งบ

กำ
รเงิ

นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร 

 
 

 
 

 
 

เค
รื่อ

งต
กแ

ต่ง
 

 
สิน

ทร
พัย

 ์
 

 
 
อำ

คำ
รแ

ละ
ระ
บบ

 
คล

งัแ
ละ

 
เค
รื่อ

งจ
กัร

แล
ะ 

ถงั
บร

รจ
แุก

ส๊ 
ติด

ตัง้
แล

ะ 
 

ระ
หว

่ ำง
 

 
 

ที่ดิ
น 

สำ
ธำ

รณ
ูปโ
ภค

 
อปุ

กร
ณ์เ

กบ็
แก

ส๊ 
อปุ

กร
ณ์ใ

นโ
รง
งำ
น 

ขน
ำด

เล
ก็ 

เค
รื่อ

งใช้
ส ำ

นัก
งำ
น 

ยำ
นพ

ำห
นะ

 
ก่อ

สร
้ำง

 
รว

ม 
 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

ณ 
วนั

ที่ 
1 ม

กร
ำค

ม พ
.ศ.

 25
62

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ทุน

 
34

2,5
55

,98
3 

1,0
96

,09
9,4

17
 

87
2,0

88
,90

5 
24

3,1
35

,40
0 

3,9
60

,74
0,7

92
 

57
,89

2,2
02

 
8,7

63
,35

4 
12

8,1
47

,42
7 

6,7
09

,42
3,4

80
 

หกั
 ค

ำ่เส
ือ่ม

รำ
คำ
สะ
สม

 
- 

(41
2,9

12
,97

1) 
(63

7,1
97

,72
1) 

(15
5,8

37
,35

8) 
(2,

39
1,8

81
,87

2) 
(52

,16
7,6

76
) 

(8,
16

4,1
43

) 
- 

(3,
65

8,1
61

,74
1) 

 
คำ่
เผ
ือ่ก

ำร
ดอ้

ยค
ำ่ 

(33
,84

7,9
50

) 
(31

5,9
71

,07
6) 

(54
,64

5,4
56

) 
- 

- 
(23

4,7
29

) 
- 

- 
(40

4,6
99

,21
1) 

 
คำ่
เผ
ือ่ส

นิท
รพั

ยส์
ญูห

ำย
 

- 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
 ี- 
สทุ

ธ ิ
30

8,7
08

,03
3 

36
7,2

15
,37

0 
18

0,2
45

,72
8 

87
,29

8,0
42

 
1,3

21
,01

3,4
14

 
5,4

89
,79

7 
59

9,2
11

 
12

8,1
47

,42
7 

2,3
98

,71
7,0

22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ
คม

 พ.
ศ. 

25
62

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
ตีน้

ปี 
- ส

ทุธ
 ิ

30
8,7

08
,03

3 
36

7,2
15

,37
0 

18
0,2

45
,72

8 
87

,29
8,0

42
 

1,3
21

,01
3,4

14
 

5,4
89

,79
7 

59
9,2

11
 

12
8,1

47
,42

7 
2,3

98
,71

7,0
22

 
กำ
รซ

ือ้ส
นิท

รพั
ย ์

- 
1,9

20
,73

7 
1,3

69
,00

0 
6,1

58
,12

5 
87

,54
7,3

83
 

3,5
17

,23
6 

13
0,0

00
 

28
0,0

80
,38

8 
38

0,7
22

,86
9 

กำ
รจ
 ำห

น่ำ
ยส

นิท
รพั

ย ์
- ส

ทุธ
 ิ

- 
- 

(11
) 

- 
(50

) 
(67

) 
- 

- 
(12

8) 
กำ
รจ
 ำห

น่ำ
ยส

นิท
รพั

ย ์
   
จำ
กส

ญัญ
ำเช

่ำก
ำร
เงนิ

 - 
สทุ

ธ ิ
- 

(6,
46

5,0
09

) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(6,

46
5,0

09
) 

โอ
นเ
ขำ้
 (อ

อก
) 

- 
26

,68
8,2

66
 

17
,49

2,4
18

 
7,9

86
,70

8 
- 

58
9,4

34
 

- 
(56

,25
6,8

26
) 

(3,
50

0,0
00

) 
กำ
รโอ

นไ
ปอ

สงั
หำ

รมิ
ทร

พัย
เ์พ
ือ่ก

ำร
ลง
ทุน

  
   

(ห
มำ

ยเ
หต

ุ 16
) 

(12
,00

0,0
00

) 
-  

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(12

,00
0,0

00
) 

กำ
รต
ดัจ

 ำห
น่ำ

ยส
นิท

รพั
ย ์

- ส
ทุธ

 ิ
- 

-  
  

- 
(71

,96
1) 

- 
-  

  
- 

(2,
37

7,3
61

) 
(2,

44
9,3

22
) 

คำ่
เส
ือ่ม

รำ
คำ

 
- 

(52
,25

9,3
37

) 
(23

,75
9,4

95
) 

(14
,35

2,0
32

) 
(14

1,7
02

,69
6) 

(3,
45

2,5
81

) 
(14

6,9
26

) 
- 

(23
5,6

73
,06

7) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
สีิน้

ปี 
- ส

ทุธ
 ิ

29
6,7

08
,03

3 
33

7,1
00

,02
7 

17
5,3

47
,64

0 
87

,01
8,8

82
 

1,2
66

,85
8,0

51
 

6,1
43

,81
9 

58
2,2

85
 

34
9,5

93
,62

8 
2,5

19
,35

2,3
65

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ 
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ
คม

 พ.
ศ. 

25
62

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ทุน

 
33

0,5
55

,98
3 

1,1
15

,47
4,5

21
 

88
4,3

42
,43

0 
25

7,2
08

,23
2 

4,0
23

,61
4,0

03
 

61
,06

4,7
76

 
8,8

93
,35

4 
34

9,5
93

,62
8 

7,0
30

,74
6,9

27
 

หกั
 ค

ำ่เส
ือ่ม

รำ
คำ
สะ
สม

 
- 

(46
2,4

03
,41

8) 
(65

4,3
49

,33
4) 

(17
0,1

89
,35

0) 
(2,

50
8,9

10
,44

6) 
(54

,68
6,2

28
) 

(8,
31

1,0
69

) 
- 

(3,
85

8,8
49

,84
5) 

 
คำ่
เผ
ือ่ก

ำร
ดอ้

ยค
ำ่ 

(33
,84

7,9
50

) 
(31

5,9
71

,07
6) 

(54
,64

5,4
56

) 
- 

- 
(23

4,7
29

) 
- 

- 
(40

4,6
99

,21
1) 

 
คำ่
เผ
ือ่ส

นิท
รพั

ยส์
ญูห

ำย
 

- 
- 

-  
  

- 
(24

7,8
45

,50
6) 

-  
  

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
 ี- 
สทุ

ธ ิ
29

6,7
08

,03
3 

33
7,1

00
,02

7 
17

5,3
47

,64
0 

87
,01

8,8
82

 
1,2

66
,85

8,0
51

 
6,1

43
,81

9 
58

2,2
85

 
34

9,5
93

,62
8 

2,5
19

,35
2,3

65
 

 
 



189•  รายงานประจำาปี 2563

บริ
ษทั

 ดบั
บลิ

วพี
 เอ

น็เ
นอ

รย์ี่
 จ ำ

กดั
 (ม

หำ
ชน

) 
หม

ำย
เห
ตปุ

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงิน

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเงิ

นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ.

 25
63

 
 

76
 

17
 

ที่ดิ
น 
อำ

คำ
รแ

ละ
อปุ

กร
ณ์ 

(ต
่อ) 

 
งบ

กำ
รเงิ

นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร 

 
 

 
 

 
 

เค
รื่อ

งต
กแ

ต่ง
 

 
สิน

ทร
พัย

 ์
 

 
 

อำ
คำ

รแ
ละ

ระ
บบ

 
คล

งัแ
ละ

 
เค
รื่อ

งจ
กัร

แล
ะ 

ถงั
บร

รจ
แุก

ส๊ 
ติด

ตัง้
แล

ะ 
 

ระ
หว

่ ำง
 

 
 

ที่ดิ
น 

สำ
ธำ

รณ
ูปโ
ภค

 
อปุ

กร
ณ์เ

กบ็
แก

ส๊ 
อปุ

กร
ณ์ใ

นโ
รง
งำ
น 

ขน
ำด

เล
ก็ 

เค
รื่อ

งใช้
ส ำ

นัก
งำ
น 

ยำ
นพ

ำห
นะ

 
ก่อ

สร
้ำง

 
รว

ม 
 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

บำ
ท 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สดุ
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ
คม

 พ.
ศ. 

25
63

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
ตีน้

ปี 
- ส

ทุธ
 ิ

29
6,7

08
,03

3 
33

7,1
00

,02
7 

17
5,3

47
,64

0 
87

,01
8,8

82
 

1,2
66

,85
8,0

51
 

6,1
43

,81
9 

58
2,2

85
 

34
9,5

93
,62

8 
2,5

19
,35

2,3
65

 
กำ
รซ

ือ้ส
นิท

รพั
ย ์

- 
37

,70
2,4

16
 

6,2
83

,00
0 

7,2
16

,49
8 

13
1,2

95
,40

9 
74

3,9
52

 
4,3

25
,00

0 
25

8,3
18

,96
7 

44
5,8

85
,24

2 
กำ
รจ
 ำห

น่ำ
ยส

นิท
รพั

ย ์
- ส

ทุธ
 ิ

- 
(61

,49
4) 

(21
0,5

05
) 

(12
8,8

80
) 

(93
) 

(37
4) 

(90
6,6

34
) 

- 
(1,

30
7,9

80
) 

กำ
รจ
 ำห

น่ำ
ยส

นิท
รพั

ย ์
   
จำ
กส

ญัญ
ำเช

่ำก
ำร
เงนิ

 - 
สทุ

ธ ิ
- 

(16
,72

0,0
65

) 
(3,

04
3,2

73
) 

(1,
92

6,6
83

) 
- 

(98
) 

(1,
77

6,1
31

) 
- 

(23
,46

6,2
50

) 
โอ
นเ
ขำ้
 (อ

อก
) 

12
,74

0,6
67

 
22

3,3
31

,82
7 

31
4,5

15
,63

8 
30

,21
0,0

25
 

- 
3,2

33
,02

4 
- 

(58
4,0

31
,18

1) 
- 

คำ่
เส
ือ่ม

รำ
คำ

 
- 

(53
,05

2,6
94

) 
(23

,99
4,5

22
) 

(14
,54

8,3
15

) 
(14

6,5
30

,06
1) 

(2,
50

5,9
23

) 
(44

3,4
86

) 
- 

(24
1,0

75
,00

1) 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
สีิน้

ปี 
- ส

ทุธ
 ิ

30
9,4

48
,70

0 
52

8,3
00

,01
7 

46
8,8

97
,97

8 
10

7,8
41

,52
7 

1,2
51

,62
3,3

06
 

7,6
14

,40
0 

1,7
81

,03
4 

23
,88

1,4
14

 
2,6

99
,38

8,3
76

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 

วนั
ที่ 

31
 ธนั

วำ
คม

 พ.
ศ. 

25
63

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รำ
คำ
ทุน

 
34

3,2
96

,65
0 

1,3
59

,72
7,2

05
 

1,2
01

,88
7,2

90
 

29
2,5

79
,19

2 
4,1

54
,90

9,3
19

 
65

,04
1,2

80
 

10
,53

5,5
89

 
23

,88
1,4

14
 

7,4
51

,85
7,9

39
 

หกั
 ค

ำ่เส
ือ่ม

รำ
คำ
สะ
สม

 
- 

(51
5,4

56
,11

2) 
(67

8,3
43

,85
6) 

(18
4,7

37
,66

5) 
(2,

65
5,4

40
,50

7) 
(57

,19
2,1

51
) 

(8,
75

4,5
55

) 
- 

(4,
09

9,9
24

,84
6) 

 
คำ่
เผ
ือ่ก

ำร
ดอ้

ยค
ำ่ 

(33
,84

7,9
50

) 
(31

5,9
71

,07
6) 

(54
,64

5,4
56

) 
- 

- 
(23

4,7
29

) 
- 

- 
(40

4,6
99

,21
1) 

 
คำ่
เผ
ือ่ส

นิท
รพั

ยส์
ญูห

ำย
 

- 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 
- 

- 
- 

(24
7,8

45
,50

6) 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
 ี- 
สทุ

ธ ิ
30

9,4
48

,70
0 

52
8,3

00
,01

7 
46

8,8
97

,97
8 

10
7,8

41
,52

7 
1,2

51
,62

3,3
06

 
7,6

14
,40

0 
1,7

81
,03

4 
23

,88
1,4

14
 

2,6
99

,38
8,3

76
 



190 •  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

77 

17 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำแก่บุคคลภำยนอกซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งต้นประกอบดว้ย
เครือ่งจกัร ถงัแก๊สและอุปกรณ์มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 30,882,624 10,493,961 30,882,624 10,493,961 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (10,715,658) (9,434,690) (10,715,658) (9,434,690) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 20,166,966 1,059,271 20,166,966 1,059,271 
 
คำ่เชำ่รบัจ ำนวน 2.41 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 2.11 ลำ้นบำท) รวมแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
คำ่เสือ่มรำคำรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยประเภทต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนขำย 246,892,836 240,057,552 233,060,668 225,869,165 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 5,999,217 22,975,204 - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 9,558,799 11,196,094 8,014,333 9,803,902 
 262,450,852 274,228,850 241,075,001 235,673,067 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 7.07 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 9.49 ล้ำนบำท) เกดิจำกเงนิกู้ยมืที่ยมืมำเพื่อสร้ำงคลงัสนิค้ำใหม่และ 
ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมซึ่งอยู่ในรำยกำรซื้อสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรใช้อัตรำกำรตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ  4.96 
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 6.13) ในกำรค ำนวณต้นทุนทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำ
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กดิจรงิจำกเงนิกูย้มืทีน่ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำร 
 
ทีด่นิ เครื่องจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 516.84 ลำ้นบำท และ 323.60 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมำยเหตุ 23.3) 
และหนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำร (หมำยเหตุ 36) ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 400.43 ล้ำนบำท และ 323.60 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั) 
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18 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรบัปรงุ

พืน้ท่ีเช่ำ 
 

อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
   (หมำยเหตุ 5) 387,370,085 59,804,187 17,068,873 10,856,933 475,100,078 
กำรเพิม่ขึน้ 1,447,368 7,721,844 - 13,558,194 22,727,406 
กำรยกเลกิสญัญำ (5,834,736) - - - (5,834,736) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (38,674,368) (12,879,150) (2,927,548) (3,953,664) (58,434,730) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม      
   พ.ศ 2563 344,308,349 54,646,881 14,141,325 20,461,463 433,558,018 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรบัปรงุ

พืน้ท่ีเช่ำ อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
   (หมำยเหตุ 5) 379,670,119 40,094,550 14,143,871 18,634,291 452,542,831 
กำรเพิม่ขึน้ 1,447,368 - - 6,034,842 7,482,210 
กำรยกเลกิสญัญำ (5,834,736) - - - (5,834,736) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (37,789,240) (7,561,527) (2,161,739) (10,925,067) (58,437,573) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม      
   พ.ศ 2563 337,493,511 32,533,023 11,982,132 13,744,066 395,752,732 
 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่และสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ 2563 พ.ศ 2563 
   

คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระคำ่เชำ่ผนัแปร 402,028 - 
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19 ค่ำควำมนิยม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม      
รำคำทุน 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
กำรไดม้ำซึง่โรงบรรจ ุ - 317,602 - 317,602 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัยอ่ย (หมำยเหต ุ33) - 91,446,104 - - 
กำรดอ้ยคำ่ (1,000,000) (3,400,700) (1,000,000) (3,400,700) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 121,857,198 121,857,198 6,106,502 6,106,502 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (1,000,000) - (1,000,000) - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
 
กลุ่มกจิกำรปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนงำนธุรกจิสถำนีบรกิำรก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว ลงใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื
โดยกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
คำ่ควำมนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก ำหนดตำมสว่นงำนธุรกจิ 
 
กำรปันสว่นของคำ่ควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยมไปยงั     
ธุรกจิบรกิำรขนสง่ 24,304,592 24,304,592 - - 
ธุรกจิคำ้แก๊สปิโตรเลยีมเหลว 91,446,104 91,446,104 - - 
ธุรกจิสถำนีบรกิำรก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 4,788,900 5,788,900 4,788,900 5,788,900 
ธุรกจิโรงบรรจ ุ 317,602 317,602 317,602 317,602 
รวม 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
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19 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ  3 - 5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิำก
ผู้บรหิำร กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที่ 3 - 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อตัรำกำรเติบโต
ดงักล่ำวไมส่งูกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
  

ธรุกิจบริกำร
ขนส่ง 

 
ธรุกิจค้ำแกส๊
ปิโตรเลียม

เหลว 

ธรุกิจสถำนี
บริกำรกำ๊ซ
ปิโตรเลียม

เหลว ธรุกิจโรงบรรจ ุ
      

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 20.74 5.60 100.00 100.00 
อตัรำกำรเตบิโต2 รอ้ยละ 3.00 0.00 0.00 0.00 
อตัรำคดิลด3 รอ้ยละ 12.18 10.90 8.52 10.90 
 
1ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัเพื่อใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหลำ่นี้ไดถู้กใชเ้พือ่กำรวเิครำะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดภำยในสว่นงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์  
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรทีร่วมอยูใ่นรำยงำนของอุตสำหกรรม  
อตัรำคดิลดตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    โปรแกรม  
 เครื่องหมำย สิทธ์ิ โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 กำรค้ำ ใบอนุญำต คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 300,000,000 - 76,569,475 - 376,569,475 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) - (46,081,840) - (117,359,384) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - - - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - - 30,487,635 - 30,487,635 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - 30,487,635 - 30,487,635 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - - 3,500,000 - 3,500,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - - (4,353,592) - (4,353,592) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - - 29,634,043 - 29,634,043 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 300,000,000 - 80,069,475 - 380,069,475 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) - (50,435,432) - (121,712,976) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - - - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - - 29,634,043 - 29,634,043 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - 29,634,043 - 29,634,043 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 176,241,241 - 2,812,500 179,053,741 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - - 2,587,500 (2,587,500) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - - (4,770,065) - (4,770,065) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 176,241,241 27,451,478 225,000 203,917,719 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 300,000,000 176,241,241 82,656,975 225,000 559,123,216 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) - (55,205,497) - (126,483,041) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - - - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 176,241,241 27,451,478      225,000 203,917,719 
 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
เครื่องหมำยกำรคำ้เป็นทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรซื้อธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัไดพ้จิำรณำ 
ตัง้คำ่เผือ่ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เตม็จ ำนวนเนื่องจำกมผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนเป็นเวลำหลำยปี 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรน ำกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่องกำรรวมธุรกจิ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบบญัช ี
ที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 มำถือปฏิบัติก่อน (หมำยเหตุ 4.2) กำรน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบัติ 
ก่อนส่งผลใหก้ำรซื้อโรงบรรจุระหว่ำงปีไดถู้กประเมนิใหม่เป็นกำรซื้อสนิทรพัย ์และมกีำรรบัรูส้ทิธิใ์นใบอนุญำตในงบกำรเงนิ
รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 633,249 277,863 154,641 154,641 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 10,758,683 11,529,700 9,078,308 9,998,486 
 11,391,932 11,807,563 9,232,949 10,153,127 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   จะจ่ำยช ำระทีภ่ำยใน 12 เดอืน (2,063,848) (2,448,343) (343,816) (914,542) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (15,297,766) (16,036,169) (126,291) (104,968) 
 (17,361,614) (18,484,512) (470,107) (1,019,510) 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (5,969,682) (6,676,949) 8,762,842 9,133,617 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม (6,676,949) 4,692,003 9,133,617 7,170,806 
กำรซือ้บรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 33) - (17,419,644) - - 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  707,267 4,564,069 (370,775) 814,450 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,486,623 - 1,148,361 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (5,969,682) (6,676,949) 8,762,842 9,133,617 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนกังำน 7,837,559 499,524 8,337,083 

       คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 2,986,922 (909,682) 2,077,240 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 983,082 (235,868) 747,214 
ผลขำดทุนทำงภำษ ี - 230,395 230,395 
 11,807,563 (415,631) 11,391,932 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (15,574,955) 1,720,032 (13,854,923) 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,995,015) (1,167,860) (3,162,875) 

        ก ำไรจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน  (914,542) 

 
570,726 (343,816) 

 (18,484,512) 1,122,898 (17,361,614) 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมขึน้ เพ่ิม(ลด) เพ่ิมใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม จำกกำรซ้ือ ในก ำไรหรือ ก ำไรหรือขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 บริษทัย่อย ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ผลประโยชน์พนกังำน 4,666,481 - 1,684,455 1,486,623 7,837,559 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,162,318 - (1,175,396) - 2,986,922 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ - - 983,082 - 983,082 
 8,828,799 - 1,492,141 1,486,623 11,807,563 
      

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (3,598,075) (17,419,644) 5,442,764 - (15,574,955) 
คำ่เสือ่มรำคำ (71,662) - (1,923,353) - (1,995,015) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
   เพือ่คำ้ 

 
(467,059) 

 
- 

 
(447,483) 

 
- 

 
(914,542) 

 (4,136,796) (17,419,644) 3,071,928 - (18,484,512) 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษไีดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนกังำน 6,270,800 225,372 6,496,172 

       คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 2,899,245 (909,682) 1,989,563 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 983,082 (235,868) 747,214 
 10,153,127 (920,178) 9,232,949 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
คำ่เสือ่มรำคำ (104,968) (21,323) (126,291) 
ก ำไรจำกกำรลงทนุในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน  

 
(914,542) 570,726 

 
(343,816) 

 (1,019,510) 549,403 (470,107) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) เพ่ิม  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ผลประโยชน์พนกังำน 3,634,886 1,487,553 1,148,361 6,270,800 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,074,641 (1,175,396) - 2,899,245 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ - 983,082 - 983,082 
 7,709,527 1,295,239 1,148,361 10,153,127 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
คำ่เสือ่มรำคำ (71,662) (33,306) - (104,968) 

        ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (467,059) (447,483) - (914,542) 
 (538,721) (480,789) - (1,019,510) 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 10,921,825 10,788,052 8,762,842 9,133,617 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (16,891,507) (17,465,001) - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ (5,969,682) (6,676,949) 8,762,842 9,133,617 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะหกักลบกนัก็ต่อเมื่อสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้ดงักล่ำวเกี่ยวขอ้งกบั
หน่วยงำนทีจ่ดัเกบ็ภำษเีดยีวกนั ส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงยอดรวม
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสทุธใินแต่ละบรษิทั 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่
จะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำก
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้เป็นจ ำนวนเงนิ 17.68 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 19.84 ล้ำนบำท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ทำงภำษใีนปี พ.ศ. 2568 
 

22 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 549,201,901 729,921,673 538,094,001 719,739,807 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 34.2) - - 15,583,579 22,935,978 
เจำ้หนี้อื่น 123,949,187 170,183,346 109,231,120 168,815,288 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 46,489,082 60,892,026 37,021,746 53,015,746 
เงนิรบัล่วงหน้ำ 26,453,666 28,587,795 25,301,268 26,991,391 
 746,093,836 989,584,840 725,231,714 991,498,210 
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23 เงินกู้ยืม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 20,000,000 - - 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี 54,860,658 46,512,000 54,860,658 46,512,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ถงึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี 43,866,499 - 37,290,652 - 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 118,727,157 66,512,000 92,151,310 46,512,000 
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 88,924,091 116,896,500 88,924,091 116,896,500 
หนี้สนิตำมสญัญำ 368,080,680 - 337,471,583 - 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 457,004,771 116,896,500 426,395,674 116,896,500 
     

เงินกู้ยืมรวม 575,731,928 183,408,500 518,546,984 163,408,500 
 

23.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีตำมสญัญำ

เช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 33) 6,366,497 (558,097) 5,808,400 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (5,808,400) - (5,808,400) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (558,097) - (558,097) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 558,097 558,097 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 
TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภท 
   รำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 5) 

 
557,456,567 

 
(127,811,578) 

 
429,644,989 

กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (38,977,846) - (38,977,846) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (19,079,783) - (19,079,783) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 22,540,319 (1,260,283) 21,280,036 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 19,079,783 19,079,783 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 521,939,257 (109,992,078)          411,947,179 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
23.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ีตำม
สญัญำเช่ำ 

ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 
TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภท 
   รำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 5) 

 
528,929,415 

 
(121,841,673) 

 
407,087,742 

กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ – หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (38,360,348) - (38,360,348) 
   จ่ำยช ำระ – ดอกเบีย้ (17,020,345) - (17,020,345) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 6,480,000 (445,159) 6,034,841 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 17,020,345 17,020,345 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 480,028,722 (105,266,487) 374,762,235 
 

23.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 20,000,000 - - - 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ  
   (หมำยเหตุ 33) - 19,992,573 - - 
กระแสเงนิสดรบั(จ่ำย) :     
   กูย้มืเพิม่ 120,000,000 96,928,152 - - 
   จ่ำยช ำระ (120,000,000) (96,920,725) - - 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 20,000,000 20,000,000 - - 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
23.3 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 

 
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 163,408,500 209,920,500 
กระแสเงนิสดรบั(จ่ำย) :   
   กูย้มืเพิม่ 27,656,484 - 
   จ่ำยช ำระ (47,280,235) (46,512,000) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 143,784,749 163,408,500 
 
มูลค่ำค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มี
สำระส ำคญั เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำร 
จงึเชือ่วำ่มลูคำ่ยุตธิรรมของหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไมม่คีวำมต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบัมลูคำ่ทำงบญัช ี
 
มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตรำร้อยละ  4.25 - 4.75 
(พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 5.53) และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรค ้ำประกันโดยที่ดินและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบญัชี 516.84 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2562 : 400.43 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 17) 
 

23.4 อตัรำดอกเบีย้ 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ MLR-1.95 MLR - 1.95 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำว 
 

MLR -0.75, 
MLR-0.5 

MLR - 0.50 MLR -0.75, 
MLR-0.5 

MLR - 0.50 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ MLR-0.5 7.27 MLR-0.5 - 
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24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001 
     

ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่น 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
      ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 6,625,880 11,545,937 3,578,259 9,113,940 
     

กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบั :     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ - 7,433,113 - 5,741,807 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษยีณอำยุ ตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสดุทำ้ย โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและ
เงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 41,363,046 23,332,413 31,354,001 18,174,430 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 33) - 2,416,764 - -    
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  5,445,658 4,206,987 2,718,572 3,280,664 
ตน้ทุนในอดตี - 6,265,577 - 5,061,565 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,180,222 1,073,373 859,687 771,711 
 47,988,926 37,295,114 34,932,260 27,288,370 
     

กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
       ขอ้สมมตุดิำ้นประชำกรศำสตร ์ - 1,875,765 - 1,336,294 
   ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง     
       ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ - 5,343,242 - 5,187,184 
   ขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ - 214,106 - (781,671) 
 - 7,433,113 - 5,741,807 
     

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (5,432,357) (3,365,181) (2,451,397) (1,676,176) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001 
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24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคดิลด 1.71 - 3.16 1.71 - 3.16 1.71 1.71 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00 4.50 4.50 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัมดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลง     
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 10 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 11 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลง     
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 11 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณ
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนั
กบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่รบัรู ้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงในหลำยๆด้ำนที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเ กษียณอำยุที่ก ำหนดไว้โดยควำมเสี่ยง 
ทีม่นียัส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำลทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ถงึแมว้่ำกำรเพิม่มลูค่ำของพนัธบตัร
ทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงสว่น 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ คอื 14.23 ปี (พ.ศ. 2562 : 14.23 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลด :  
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 848,063 2,087,849 7,204,134 38,319,513 48,459,559 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 721,753 848,063 8,048,240 46,071,875 55,689,931 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 662,975 1,300,067 5,456,961 28,207,926 35,627,929 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 151,609 662,975 5,120,659 29,844,294 35,779,537 

  



207•  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

94 

25 เงินมดัจ ำรบั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 2,220,838,851 2,145,011,331 2,219,724,788 2,144,932,686 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 
 3,492,116,416 3,416,288,896 3,491,002,353 3,416,210,251 
 
เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถงึเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ที่บรษิทัรบัจำกลูกค้ำ และมสี ำเนำ
ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐำน บญัชเีงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็จะเพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนเงนิมดัจ ำทีร่บัมำจรงิจำกลูกคำ้
และจะถูกลำ้งออกจำกบญัชเีมือ่ลกูคำ้น ำถงัมำคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำว 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สที่สอดคล้องกบั
จ ำนวนถงัที่หมุนเวียนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมินของผู้ประเมินอิสระ ประมำณกำรดงักล่ำวมวีตัถุประสงค์เพื่อให้  
ยอดคงเหลอืของเงนิมดัจ ำรบัสะทอ้นถงึหนี้สนิเตม็จ ำนวนของเงนิมดัจ ำรบัทีร่วมทัง้เงนิมดัจ ำซึง่ไมป่รำกฎส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิ 
ผูบ้รหิำรเชือ่วำ่ประมำณกำรดงักล่ำวประมำณขึน้ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที่ 
 

26 ทุนเรือนหุ้น 
 
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั รวม 
 หุ้น บำท บำท 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
กำรออกหุน้ - - - 
หกั  หุน้ทุนซือ้คนื (10,370,000) (47,781,874) (47,781,874) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 508,130,000 470,718,126 470,718,126 
 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึง่มรีำคำมลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (พ.ศ. 2562: มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท) มจี ำนวน 518,500,000 หุน้ 
(พ.ศ. 2562 : 518,500,000 หุน้) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 และ ไตรมำสที่ 3 พ.ศ. 2563 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรซื้อหุน้ทุนคนืตำมโครงกำรซื้อหุน้คนืโดยวธิกีำรซื้อ 
ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรวมเป็นจ ำนวน 47,781,874 บำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้ทุนซื้อคนื 10,370,000 หุน้ จ ำนวนเงนิ 
ทีจ่่ำยไปเพือ่กำรซือ้หุน้ทุนคนืแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ 

  



208 •  รายงานประจำาปี 2563

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

95 

27 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม 15,042,919 - 
จดัสรรระหว่ำงปี 8,509,126 15,042,919 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 23,552,045 15,042,919 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้

 
28 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่ขนสง่ 94,011,373 125,054,760 94,001,954 122,256,348 
ดอกเบีย้รบั 6,358,170 8,427,208 6,833,830 9,928,722 
คำ่เชำ่รบั 14,991,487 11,662,860 17,203,989 13,272,666 
รำยไดค้ำ่ซ่อมถงั 30,662,413 21,170,280 30,662,413 21,170,280 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย ์
เพือ่กำรลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - 103,374,431 - 103,374,431 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 14,071,068 12,074,634 10,559,002 8,594,019 
อื่นๆ 34,264,630 29,544,812 38,415,639 32,644,091 
 194,359,141 311,308,985 197,676,827 311,240,557 
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29 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 10,878,701,845 13,872,667,295 10,880,583,147 13,108,968,959 
คำ่เสือ่มรำคำ 263,030,794 274,249,505 241,654,943 235,693,722 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังำน 204,053,403 209,713,391 107,074,389 112,382,243 
คำ่ซ่อมถงั 58,077,160 57,842,869 57,689,698 57,840,410 
คำ่ขนสง่ในกำรขำย 42,020,128 57,204,035 116,415,223 153,324,986 
คำ่ใชจ้่ำยสง่เสรมิกำรขำยและโฆษณำ 115,503,626 105,523,620 103,875,154 87,764,155 
คำ่บรกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรอง     
   แก๊สปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 4,824,000 11,970,000 11,544,000 16,030,000 
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำร 7,453,791 54,669,725 7,919,490 58,211,098 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 69,283,586 9,348,810 63,207,638 4,353,592 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่ 
   จะเกดิขึน้ (4,211,699) (5,845,480) (4,594,849) (5,377,562) 
คำ่ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ - 2,911,757 - 2,879,657 

 
30 ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 47,255,277 73,237,043 45,530,626 72,650,144 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 69,440 - - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 47,255,277 73,306,483 45,530,626 72,650,144 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
ลด(เพิม่)ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 21) 415,631 (1,492,141) 920,178 (1,295,239) 
(ลด)เพิม่ในหนี้สนิภำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 21) (1,122,898) (3,071,928) (549,403) 480,789 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (707,267) (4,564,069) 370,775 (814,450) 
     

รวมภำษีเงินได้ 46,548,010 68,742,414 45,901,401 71,835,694 
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30 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี
ของประเทศทีต่ัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ : 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษ ี 213,284,772 357,806,305 216,083,917 391,017,126 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 42,656,955 71,561,261 43,416,783 78,203,425 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษ ี 1,210,021 263,627 750,318 23,266 
   รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (974,541) (1,949,194) (914,541) (1,889,194) 
   คำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 7,395,365 513,689 6,658,139 376,973 
   คำ่ใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัภำษไีดเ้พิม่ขึน้ (4,393,192) (4,974,756) (4,009,298) (4,878,776) 
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 69,440 - - 
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษ ี     
     ของบรษิทัยอ่ยซึง่เป็นธุรกจิ SME (135,000) (135,000) - - 
ผลต่ำงชัว่ครำวทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษ ี
เงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
159,348 

 
214,406 

 
- 

 
- 

  ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น     
     สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 1,673,475 3,178,941 - - 
  กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำซึง่ยงัไมร่บัรู ้ (1,044,421) - - - 
ภำษเีงนิได ้ 46,548,010 68,742,414 45,901,401 71,835,694 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัคดิเป็นรอ้ยละ 21.82 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 19.21) 
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31 ก ำไรต่อหุ้น 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 170,054,218 290,494,480 170,182,516 319,181,432 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีซ่ือ้คนืระหวำ่งปี (หุน้) (6,388,364) - (6,388,364) - 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 512,111,636 518,500,000 512,111,636 518,500,000 
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.33 0.56 0.33 0.62 
 
บรษิทัไมม่หีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 
 

32 เงินปันผลต่อหุ้น 
 
เมื่อวนัที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตัิกำรจ่ำย เงนิปันผล 
ระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.20 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 
103.70 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตัิกำรจ่ำย เงนิปันผล 
ระหวำ่งกำลจำกก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.05 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 25.72 ลำ้นบำท 
เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
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33 กำรซ้ือธรุกิจ 
 
เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงทุนในหุ้นของบรษิัท  
ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั จ ำนวน 1,094,400 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 168.80 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 80.00 ของสว่นไดเ้สยี 
 
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยส ำหรับกำรซื้อบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด และสินทรัพย์ที่ได้มำและหนี้สินที่ร ับรู้ ณ วันที่  
27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัรำยละเอยีดขำ้งล่ำง 
 บำท 
  

เงนิสด 168,800,256 
ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 168,800,256 
  

มูลค่ำท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส ำหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรบัมำ  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 10,526,256 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 57,266,906 
สนิคำ้คงเหลอื 25,673,528 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2,196,756 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 21,283,489 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 176,381,000 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 719,481 
สญัญำแก๊สบวิเทน 2,013,453 
สญัญำใชบ้รกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีม 13,271,000 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,288,750 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (166,295,960) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (19,992,573) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (5,808,400) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,994,588) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (2,416,764) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (17,419,644) 
สนิทรพัยท์ีส่ำมำรถสำมำรถระบุไดส้ทุธ ิ 96,692,690 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม (19,338,538) 
สินทรพัยท่ี์สำมำรถระบไุด้สทุธิของกลุ่มกิจกำร 77,354,152 
ค่ำควำมนิยม (หมำยเหต ุ19) 91,446,104 

 
ก) สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมดว้ยวธิมีูลค่ำของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิทัย่อย  
ทีซ่ือ้มำตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 
 

ข) คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้บรษิทัยอ่ย  
 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้บรษิทัยอ่ยจ ำนวน 0.51 ลำ้นบำท ไดร้บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทนุ 
ในงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี พ.ศ. 2562  
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34 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิกำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ 
และบุคคลหรอืกิจกำรซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิัท ตลอดจน
สมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคล
หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุม์่วง นำยอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภำ นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์และ นำยไพศำล 
พำณิชยช์ะวงศ์ ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 33.48 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 4.67 ของหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้
ตำมล ำดบั 
 
ลกัษณะควำมสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  
ช่ือกิจกำร สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

   

บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั โดย 
     บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์โดย  
     บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์โดย 
     บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์ถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 
บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั โดย  

 บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั โดย  

   บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 
99.99 

ผูบ้รหิำรส ำคญั  บุคคลทีม่อี ำนำจและควำมรบัผดิชอบกำรวำงแผน  
     สัง่กำรและควบคุมกจิกรรมต่ำง ๆ ของกจิกำร 
     ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมกำร 
     ของกลุ่มกจิกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำร 
     หรอืไม)่ 
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34 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
34.1 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   
   บรษิทัยอ่ย 768,063,102 811,436,389 
   

รำยได้อ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 7,954,826 7,056,735 
   

ดอกเบีย้รบั   
   บรษิทัยอ่ย 1,234,127 2,160,855 
   

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร   
   บรษิทัยอ่ย 211,836,738 239,448,216 
   

ค่ำเช่ำ   
   บรษิทัยอ่ย 9,476,819 9,559,368 
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34 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
34.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 119,067,207 166,558,169 
   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 1,261,600 1,261,600 
   

เจ้ำหน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 15,583,579 22,935,978 
   

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   
   บรษิทัยอ่ย 444,476 46,830 
   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 572,289 572,289 
 

34.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   ยอดตน้งวด 35,000,000 35,000,000 
   เงนิช ำระคนื (35,000,000) - 
   ยอดสิน้งวด - 35,000,000 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ไดแ้ก่ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำทซึ่งออกโดยบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส 
จ ำกดั ตัว๋สญัญำใชเ้งนิดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืภำยในหนึ่งปี และมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ MLR ต่อปี  
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34 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
34.4 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   ยอดตน้งวด - - 
   กูเ้พิม่ 47,700,000 - 
   ยอดสิน้งวด 47,700,000 - 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัในสกุลเงนิบำทมูลค่ำ 22.70 ล้ำนบำท 16.00 ล้ำนบำท และ 9.00  ล้ำนบำท  
ซึ่งท ำกับบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั บริษัท วนัเดอร์ฟู้ด โฮลดิ้ง จ ำกัด และ บริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั 
ตำมล ำดบั สญัญำเงนิกู ้และตัว๋สญัญำใชเ้งนิมรีะยะเวลำ 6.5 ปี 4 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั และมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ 
5.25 รอ้ยละ 5.25 และรอ้ยละ MLR ต่อปี ตำมล ำดบั  
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจดัท ำขึน้ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทำงกำรคำ้ ไม่มมีกีำรตัง้คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูในปี 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ส ำหรบัเงนิใหกู้ท้ีท่ ำกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมจี ำนวน 46.79 ล้ำนบำท ค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคต 
ซึง่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตลำดทีอ่ตัรำรอ้ยละ MLR ต่อปี และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงินให้กู้ยืมเป็นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ำยุติธรรมจึงมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลด 
ไมม่สีำระส ำคญั 
 

34.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อืน่ 28,962,942 28,662,501 20,634,850 20,328,109 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 583,972 678,202 367,655 473,780 
 29,546,914 29,340,703 21,002,505 20,801,889 
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35 ภำระผกูพนั  
 

35.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กิจกำรมีภำระผูกพนัเกี่ยวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมสญัญำสร้ำงคลังเก็บแก๊สเป็น  
จ ำนวนเงนิ 14.00 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 246.78 ลำ้นบำท) 
 

35.2 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตำมสญัญำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีส่ ำคญัทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ซึ่งไดแ้ก่สญัญำใชบ้รกิำรพื้นทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้บรกิำรถงัเก็บและจ่ำย LPG เพื่อส ำรอง LPG ตำมที่ก ำหนดตำมประกำศกรมธุรกิจ
พลงังำน สญัญำเชำ่ทีด่นิ อำคำร ส ำนกังำน เครือ่งใชส้ ำนกังำน และยำนพำหนะ 
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้(ไม่รวมภำษมีลูคำ่เพิม่) 
มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี - 57,447,967 - 53,546,083 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 182,210,073 - 170,863,974 
เกนิกวำ่ 5 ปี - 274,924,005 - 266,201,992 
 - 514,582,045 - 490,612,049 

 
36 หนังสือค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนงัสอืค ำ้ประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพือ่ค ำ้ประกนักำรซือ้แก๊สและกำร
ใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 875.32 ลำ้นบำท และ 873.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 1,201.42 ลำ้นบำทส ำหรบักลุ่มกจิกำรและ
บริษัท) โดยกลุ่มกิจกำรและบริษัทใช้เงินฝำกธนำคำรเป็นหลักประกันจ ำนวน 288.54 ล้ำนบำท และ 287.04 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 647.39 ล้ำนบำท และ 645.89 ล้ำนบำทตำมล ำดบั) และบริษัทได้น ำที่ดินและเครื่องจกัรใช้เป็น
หลกัประกนัจ ำนวน 193.60 ลำ้นบำท และ 130.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 193.60 และ 130.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 17) 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกจิกำร เพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตังิำนอื่นๆตำมปกติ
ธุรกจิ จ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 0.66 ล้ำนบำท) โดยใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 : 0.66 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 25.72 ลำ้นบำท และ 15.73 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 19.33 ลำ้นบำท และ 9.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  
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37 คดีฟ้องร้อง 
 
คดีของบริษทั เวิลดแ์กส๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
37.1 ในปี พ.ศ. 2553 WG เป็นจ ำเลย เนื่องจำกเป็นผู้จ ำนองที่ดินเพื่อค ้ำประกันสินเชื่อให้กับบุคคลอื่นที่มีต่อบริษัท

หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง จ ำนวนตำมมูลฟ้องเป็นเงิน 27.02 ล้ำนบำท ซึ่งศำลมีค ำสัง่ให้จ ำหน่ำยคดีชัว่ครำวเพื่อรอ 
ค ำพพิำกษำคดขีองหนี้ประธำน ต่อมำในวนัที่ 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โจทก์และจ ำเลยได้ท ำสญัญำประนีประนอม 
ยอมควำมในศำล เพื่อตกลงว่ำจ ำเลยจะช ำระหน้ีโจทก์ จ ำนวน 18 ล้ำนบำท บริษัทจึงได้บันทึกรำยกำรดงักล่ำว 
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และเมื่อวันที่  
20 มกรำคม พ.ศ. 2564 จ ำเลยไดช้ ำระหนี้แก่โจทก ์คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง 

 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
37.2 ในปี พ.ศ. 2561 ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึง ซึ่งท ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซจงัหวดันครสวรรค์ ได้ฟ้อง

บรษิทัเป็นจ ำเลยในคดแีพ่ง เพื่อเรยีกรอ้งค่ำสนิจำ้งและค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.92 ลำ้นบำท ส ำหรบังำนก่อสรำ้ง  
ที่ผู้ร ับเหมำได้ท ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบริษัทได้สัง่ชะลอโครงกำรไว้ชัว่ครำว ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562  
ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำให้บรษิทัช ำระค่ำเสยีหำยพร้อมดอกเบี้ยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.92 ล้ำนบำท ต่อมำบรษิทัได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ ในเดือนมีนำคม พ.ศ 2563 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำแก้ให้บริษัทช ำระค่ำเสียหำย 
พร้อมดอกเบี้ยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.89 ล้ำนบำท บรษิัทได้เข้ำเจรจำเพื่อปรบัลดยอดหนี้ลงเหลือ 9.50 ล้ำนบำท และ 
ไดช้ ำระเงนิตำมค ำพพิำกษำใหแ้ก่โจทกแ์ลว้เมือ่วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง 

 
37.3 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งให้ชดใช้ค่ำเสยีหำยและค่ำสนิไหมทดแทนจำกบุคคลธรรมดำ เนื่องจำก

ควำมประมำทปรำศจำกควำมระมดัระวงัอย่ำงผู้มอีำชีพจ ำหน่ำยแก๊สอนัเป็นวตัถุไวไฟ เป็นเหตุท ำให้โจทก์ได้รบั  
ควำมเสยีหำย โดยโจทกไ์ดย้ื่นฟ้องต่อศำลแพ่งใหบ้รษิทัชดใชค้่ำเสยีหำยและค่ำสนิไหมทดแทน เป็นจ ำนวนเงนิ 1.18 ลำ้นบำท 
ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 อยักำรถอนฟ้องคดอีำญำทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดย้ืน่ค ำรอ้งขอใหศ้ำลพจิำรณำจ ำหน่ำยคดี
ดังกล่ำวออกจำกคดีแพ่ง ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563 ศำลชัน้ต้นได้นัดสืบพยำนโจทก์และจ ำเลยจนเสร็จสิ้น  
ศำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำยกฟ้องบรษิทั คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง 

 
37.4 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำตวัแทนคำ้ต่ำง เรยีกรอ้งค่ำอดับรรจุก๊ำซ และ  

ค่ำขนส่งก๊ำซ รวมถึงส่วนลดทำงกำรค้ำโดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบริษัทในจ ำนวนเงิน 46.50 ล้ำนบำท ในเดือน
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำให้บรษิทัช ำระเงนิค่ำส่วนลดทำงกำรค้ำ เป็นจ ำนวนเงนิ 0.61 ล้ำนบำท 
พรอ้มดอกเบีย้อตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วนัฟ้อง ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์มคี ำพพิำกษำยนืตำม
ศำลชัน้ตน้ ในดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โจทกย์ืน่ขออนุญำตฎกีำและจ ำเลยไดย้ืน่คดัคำ้นกำรขออนุญำตฎกีำ ขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลฎกีำ อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำผลสรุปของคดยีงัมคีวำมไม่แน่นอน 
เนื่องจำกคดยีงัไมส่ิน้สดุ จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
37.5 ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกฟ้องในคดแีรงงำน โดยเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยในควำมผดิตำมกฎหมำยแรงงำนและ

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภำพกำรจ้ำง โดยโจทกท์ีเ่ป็นกรรมกำรชุดเดมิของบรษิทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ในจ ำนวน
เงนิ 211.50 ลำ้นบำท ต่อมำในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ศำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำยกฟ้องโจทก ์ท ำใหบ้รษิทัไมต่อ้ง
ช ำระค่ำควำมเสยีหำยแต่อย่ำงใด ทัง้นี้โจทกม์สีทิธิย์ ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ได ้ดงันัน้คดถีอืว่ำยงัไม่สิน้สดุ อย่ำงไรกต็ำม 
ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำร
หนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้  
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37 คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 
 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อ) 
 
37.6 ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำเรยีกคนืเงนิประกนัควำมเสยีหำย 

ของถงัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว โดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบรษิทัในจ ำนวนเงนิ 2.94 ล้ำนบำท ขณะนี้คดดีงักล่ำวยงัอยู่ 
ในขัน้ตอนของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิัทจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องร้อง
ดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
38 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
ในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้มีกำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคืนจ ำนวน 3,370,000 หุ้น  คิดเป็นจ ำนวนเงิน ทัง้สิ้น 
15,809,200 บำท 
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บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซ.วิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2272 3322   โทรสาร 0 2272 0655  อีเมล์  ir@wp-energy.co.th
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