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พันธกิจ

•	 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล	
	 ต่อยอดความสำาเร็จทางธุรกิจอย่างมั่นคง
•	 ขยายธุรกิจ	LPG	ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
•	 พัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง	เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ
•	 ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
•	 มองหาช่องทางใหม่ๆ	ในการดำาเนินธุรกิจและพัฒนาการให้บริการ



เป็นผู้นำาในธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาค
ด้วยนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์



รายงานประจำาปี  2559
บริษัท  ดับบลิวพี  เอ็นเนอร์ยี่  จำากัด (มหาชน) 6

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)  
มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
ตามกลยุทธ์ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งการค้าการ
แข่งขันและการท�าธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมส�าหรับการแข่งขันในตลาดที่ 
สูงขึ้น ด�าเนินการตามแผนการขยายธุรกิจพลังงานเพื่อ
ตอบสนองตามแผนธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

 บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด�าเนินงาน
อยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีเคร่งครัด มุ่งเน้นการด�าเนินงาน
อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรท่ีมี
ความรบัผดิชอบต่อสังคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม เพือ่เป็น
รากฐานในการพัฒนาความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรอย่าง
ยั่งยืน

 ความส�าเร็จจากการด�าเนินงานในปี 2559 ของ 
บริษัทฯ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการท่ี 
น่าพอใจ และสิ่งส�าคัญคือ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 ซึ่งผมในนามคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนกังาน ขอขอบพระคุณผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่านทีใ่ห้ความ
สนบัสนนุและให้ความไว้วางใจแก่บรษิทัด้วยดเีสมอมา โดย
ขอให้ค�ามั่นว่าบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล เพื่อน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโตต่อไปอย่าง
มั่นคง

(นายจุลจิตต์  บุณยเกตุ)
ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ปี 2559 ท่ีผ่านมาสถานการณ์ตลาดโดยรวม 
ของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยังคงปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยลดลง 5.48% (ไม่รวมปิโตรเคมี)  
ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้ LPG ลดลงในภาคขนส่ง 
อันเนื่องมาจากราคาน�้ามันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  
(ลดลง 15.29% จากปีก่อน) อย่างไรก็ดี ในส่วนของ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนยังคงมีความจ�าเป็น 
ในการใช้งานและการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งการใช้งานภาพรวม 
ภาคหุงต้มนั้นเพิ่มขึ้น 0.77% ส่วนภาคอุตสาหกรรม 
เพิม่ขึน้ 1%  และ เนือ่งจากบริษทัฯ ด�าเนนิธรุกจิครอบคลมุ 
ในทกุภาคธรุกจิ อนัประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่  ภาคสถานี
บริการ โรงบรรจุ ร้านค้าแก๊ส ภาคพาณิชยกรรม และภาค
อุตสาหกรรม ประกอบกับ บริษัทฯ มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการด�าเนินงานอย่างรัดกุมและ
รอบคอบ จึงท�าให้บริษัทฯ ยังคงสามารถประคับประคอง
ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้ ท�าให้การด�าเนินงาน 
ในรอบปี 2559 ของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) ยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ ซึ่งบริษัทฯ 
ยังสามารถครองอันดับ 2 ในธุรกิจ LPG ได้อย่างต่อเนื่อง

 ส�าหรับในปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าการฟื้นตัว 
ของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกจะค่อยๆ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
เนือ่งจาก การบรรลขุ้อตกลงในการลดก�าลงัการผลติน�า้มนั 
ระหว่าง กลุม่ประเทศผูส่้งออกน�า้มนัรายใหญ่ของโลก และ 
กลุ่มประเทศนอกโอเปกเป็นผลส�าเร็จ ท�าให้ตลาดน�้ามัน 
มีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ยังส่งผลต่อเนื่องมายังตลาด 
LPG ท่ีคาดการณ์ว่า ปัจจัยการเติบโตของตลาด LPG  

น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ดังนั้นการจ�าหน่ายก๊าซ LPG รวม ของ
บริษัทในปี 2560 จึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากปี 
2559 ประกอบกบับรษิทัฯ ได้ท�าการศกึษาเรือ่งการส่งออก  
ก๊าซ LPG ไปจ�าหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงคาดการณ์
ว่าบรษิทัฯ จะสามารถสร้างผลก�าไรจากการด�าเนนิในธรุกจิ
ได้อย่างต่อเนื่อง และส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เพื่อ
ตอบแทนการคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกท่าน

 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นและเดินตามแผนกลยุทธ์
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการค้าและการท�าธุรกิจ 
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งด้านการจัดการกระบวนการท�างาน การพัฒนาระบบ 
ให้รองรับกับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และพัฒนา
คุณภาพในทุกมิติของการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด พร้อมร่วมเคียงข้าง ก้าวสู่ความส�าเร็จไปพร้อมๆ 
กับลูกค้าคนส�าคัญ 

 บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน  
คู่ค้า พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ขอให้
ทกุท่านเชือ่ม่ันว่า บรษิทัฯ จะด�าเนนิงานด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวัง โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกฝ่าย และยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความ 
พึงพอใจให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายอย่างสูงสุดตลอดไป 

(นายกนกศักดิ์  ปิ่นแสง)                                                                                                                      
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่ส�าคัญ
ในปี 2559

26 กุมภาพันธ์ 2559 

ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ดับบลิวพี โซลูซั่นส์ จ�ากัด
ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการอื่น 
(Holding company)

26 กุมภาพันธ์ 2559 

ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ดับบลิวพี โซลล่าห์ จ�ากัด 
ซึ่ง บริษัท ดับบลิวพี โซลูซั่นส์ จ�ากัด
(Holding company) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
โครงการประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
พลังงาน แสงอาทิตย์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคต

9 มิถุนายน 2559 
เดิมบริษัทถือหุ้นในบริษัท ENESAL จ�านวนร้อยละ 19.92 แต่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวน
หุน้ของบรษัิทลง เน่ืองจากบรษิทั ENESAL มกีารเพิม่ทุน ซ่ึงเมือ่วันที ่6 พฤศจิกายน 2558 
บริษัทได้ย่ืนค�าร้องต่อศาลให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของบริษัท เอ็นเนซอล จ�ากัด และ
เพิกถอนการจดทะเบียนมติพิเศษเพิ่มทุนด้วยเหตุว่าบริษัท เอ็นเนซอล จ�ากัด ไม่ได้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มายังบริษัท 
ส่งผลให้บริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิอันพึงมีในครั้งน้ีอีกทั้งหนังสือเชิญประชุม
และรายงานการประชุมมีข้อความไม่ครบถ้วนเนื่องจากขาดมติพิเศษก่อนการประชุม 
เพื่อเพิ่มทุนบริษัท และ บริษัทเอ็นเนซอล จ�ากัด ขอเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันจนได้
ข้อสรุปว่าทางบริษัทตกลงขายหุ้นจ�านวน 482,085 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 100.77 บาท 
ต่อหุ้น (ค�านวณตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิต่อหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ท่ีผ่านการ 
สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้แก่ บริษัท แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค 
จ�ากดั (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจก.เอ็นเนซอล ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในปีที่ผ่านมา 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ท่ีส าคญัในปี 2559  
 วนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์ 2559  ไดมี้การจดัตั้งบริษทั ดบับลิวพี โซลูซั่นส์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ  

99.99 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในกิจการอ่ืน (Holding company) 
 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559  ไดมี้การจดัตั้งบริษทั ดับบลิวพี โซลล่าห์ จ ากดั  ซ่ึงบริษทั  ดบับลิวพี               

โซลูซั่นส์ จ ากดั (Holding company) ถือหุ้นร้อยละ 99.99  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ โครงการประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า พลงังาน แสงอาทิตย์ และกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งในอนาคต 

 เดิมบริษทัถือหุ้นในบริษทั ENESAL จ านวนร้อยละ 19.92 แต่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นของ            
บริษทัลง เน่ืองจากบริษทั ENESAL มีการเพิ่มทุน ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดย้ื่นค า
ร้องต่อศาลให้เพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่ของบริษทั เอ็นเนซอล จ ากดั และเพิกถอนการจดทะเบียน
มติพิเศษเพิ่มทุนดว้ยเหตุว่าบริษทั เอ็นเนซอล จ ากดั ไม่ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 
1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มายงับริษทั ส่งผลให้บริษทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อใช้
สิทธิอนัพึงมีในคร้ังน้ีอีกทั้งหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมมีขอ้ความไม่ครบถ้วน 
เน่ืองจากขาดมติพิเศษก่อนการประชุมเพื่อเพิ่มทุนบริษทั  และบริษทั เอ็นเนซอล จ ากดั ขอเจรจา
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทร่วมกนัจนไดข้อ้สรุปวา่ทางบริษทัตกลงขายหุน้จ านวน 482,085 หุน้ ในมูลค่าหุ้น
ละ 100.77 บาทต่อหุ้น(ค านวณตามมูลค่าทางบญัชีสุทธิต่อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ท่ีผา่นการ
สอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้ว  ให้แก่ บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
(มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจก.เอน็เนซอล ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559   
 

 พฒันาการท่ีส าคญัในปี 2559 
 

 ด าเนินการก่อสร้างคลงัเกบ็ก๊าซแลว้เสร็จพร้อมใช ้
 
ในปี 2559 บริษทัไดด้ าเนินการก่อสร้างและเปิดใชค้ลงัเกบ็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่ม 2 แห่ง คือ คลงัก๊าซ

บางปะกง  เฟส 2 ณ อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และคลงัก๊าซบา้นแฮด ณ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดั
ขอนแก่นโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากกรมธุรกิจพลงังาน เม่ือวนัท่ี 28 
ธนัวาคม 2558 และวนัท่ี 8 มกราคม 2559 ตามล าดบั ซ่ึงท าใหปั้จจุบนับริษทัมีคลงัก๊าซทั้งส้ิน 5 แห่งดงัน้ี 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 
ล าดบั 

 
คลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ขนาดความจุ 
( ตนั ) 

อตัราการจ่าย
สูงสุด 

(ตนัต่อวนั ) 

จ านวนหัวจ่าย 
(หัวจ่าย) 

1 คลงัก๊าซบางปะกงอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
เฟส 1 
เฟส 2 

 
2,780 
2,000 

 
3,600 
3,072 

 
10 
8 

2 คลงัก๊าซบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 2,057 2,880 6 
3 คลงัก๊าซบางจะเกร็ง  

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม 
1,870 1,800 6 

4 คลงัก๊าซหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 222 1,080 3 
5 คลงัก๊าซท่าพระ  

อ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
60 360 1 

 รวม 8,989 12,792 34 
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คณะกรรมการ

1. นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

4. นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสง่า รัตนชาติชูชัย กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ / กรรมการอิสระ

2

1

3
4

5

6
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7. นางนิศกร ทัดเทียมรมย ์ ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต ์ กรรมการตรวจสอบ /   
 กรรมการอิสระ
9. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา กรรมการ

10. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ
11. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน

8

7

9

10

11
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ WP

เว็บไซด์ www.wp-energy.co.th

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000403

ทุนจดทะเบียน 2,760,565,700 บาท

วันที่ก่อตั้ง 24 พฤศจิกายน 2557

ธุรกิจหลัก จ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  LPG.

จ�านวนพนักงานรวม 430 คน

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง สาขา  

สาขาที่ 1 เลขที่ 115 หมู่ที่ 16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สาขาที่ 2 เลขที่ 458/12 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สาขาที่ 3 เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สาขาที่ 4 เลขที่ 3/2 หมูที่ 2 ซอยหลังวัดจรูญราษฎร์ ถ.เลี่ยงเมือง(บายพาส) ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

สาขาที่ 5 เลขที่ 11 ซ.บางนา-ตราด 26 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ

สาขาที่ 6 เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

สาขาที่ 7 เลขที่ 500 ถ.บางแค แขวง/เขต บางแค กรุงเทพฯ

สาขาที่ 8 เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สาขาที่ 9 เลขที่ 60/2 หมู่ที่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สาขาที่ 10 เลขที่ 226 หมู่ที่ 17 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สาขาที่ 11 เลขที่ 640 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

สาขาที่ 12 เลขที่ 286 หมู่ที่ 1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

สาขาที่ 13 เลขที่ 73/1 หมู่ที่ 10 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง

สาขาที่ 14 เลขที่ 111 หมู่ที่1 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

สาขาที่ 15 เลขที่ 101 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สาขาที่ 16 เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
1. คุณขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ
2.  คุณพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ
3.  คุณณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นอร์ตัน โรสฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันซ่า จ�ากัด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
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1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

 การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
ภาพรวมของการประกอบธุรกจิจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ 

  บริษทัประกอบธุรกิจการคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ เวิลดแ์ก๊ส “ ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาต
ให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543  มีส่วนแบ่งการตลาด
ตามปริมาณการขาย ปี 2559 ( ข้อมูลถึงเดือน พฤศจิกายน 2559 ) ของบริษทัอยูท่ี่ประมาณ 21.91% (ปี 2558: 
20.39%) โดยภาครัฐไดมี้การประกาศนโยบายท่ีจะลอยตวัราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (“LPG” หรือ “ก๊าซ 
LPG”)  อยา่งต่อเน่ือง   

1. ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ของบริษทั คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( Liquefied Petroleum Gas : LPG ) มีช่องทางการจดัจ าหน่าย
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.1. การขายส่ง (Whole sale)   
  เป็นการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซให้แก่ ลูกคา้ประเภท สถานีบริการก๊าซ LPG ,โรงงาน
อุตสาหกรรม ,โรงบรรจุก๊าซLPG ,ร้านคา้ก๊าซ LPG และกลุ่มลูกคา้พาณิชย ์(Commercial Customers) โดย
บริษทัไดแ้บ่งขนาดในการจ าหน่ายกา๊ซ  ออกเป็น 2 ขนาดคอื 

1) การจ าหน่ายในแบบ ถงับรรจุก๊าซขนาดใหญ่ ( Bulk )  หมายถึง การบรรจุก๊าซ LPG ใส่
ในถงับรรจุขนาดใหญ่ซ่ึงตั้งอยู่บนรถบรรทุกก๊าซ (เป็นรถเฉพาะท่ีใชบ้รรทุกก๊าซ
เท่านั้น) โดยจะบรรจุในคร้ังละปริมาณมากๆ  และจากนั้นจะถ่ายก๊าซ LPG ดงักล่าว ลง
ใส่ถงับรรจุขนาดใหญ่(Bulk)ท่ีตั้ งอยู่ในบริเวณของลูกคา้ อนัไดแ้ก่ สถานีบริการก๊าซ 
LPG ,โรงบรรจุก๊าซLPG และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้
ก๊าซ LPG ในคราวละปริมาณมากๆ 

2) การจ าหน่ายแบบ ถงับรรจุก๊าซขนาดย่อม  ( Cylinder ) หมายถึง การบรรจุก๊าซ LPG 
ใส่ในถงับรรจุขนาดยอ่ม โดยในปัจจุบนั ถงับรรจุก๊าซขนาดยอ่มของบริษทั มีปริมาตร
บรรจุทั้ ง ส้ิน  4  ขนาด คือ  ขนาด 4 กิโลกรัม ,13.5 กิโลกรัม ,15 กิโลกรัม และ                 
48 กิโลกรัม  จึงท าใหบ้ริษทั สามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านของกลุ่มลูกคา้แต่
ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทั มีการด าเนินการส่งมอบ การจ าหน่ายก๊าซบรรจุ
ถงัขนาดยอ่มน้ีออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
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2.1 โรงบรรจุก๊าซท่ีบริษัทเป็นผูด้  าเนินการเอง  หมายถึง บริษัทจะน าก๊าซ 
LPG ท่ีบรรจุลงถังบรรจุก๊าซภายในโรงบรรจุ ก๊าซ ซ่ึงบริษัท เ ป็น
ผูด้  าเนินการเอง ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 10 แห่ง และจดัส่งให้กลุ่มลูกคา้ตาม
พื้นท่ีและค าสั่งซ้ือ 

2.2 โรงบรรจุก๊าซท่ีบริษทัไม่ไดเ้ป็นผูด้  าเนินการเอง  หมายถึง การจดัจ าหน่าย
โดยคู่คา้ของทางบริษทั โดยโรงบรรจุดังกล่าวจะตอ้งเป็นผูท่ี้ได้รับก๊าซ 
LPG จากทางบริษทัและเป็นผูมี้ใบอนุญาตคา้ต่างของทางบริษทั เท่านั้น 

 
ตารางแสดงปริมาณถงับรรจุกา๊ซของบริษทั โดยแยกตามปริมาตร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
ปริมาตรถัง 4 กโิลกรัม 13.5 กโิลกรัม 15 กโิลกรัม 48 กโิลกรัม รวม 
จ านวน (ใบ) 1,782,028 623,640 3,219,147 353,351 5,978,166 
สัดส่วน (%) 30% 10% 54% 6% 100% 
 
 ข้ันตอนการบรรจุก๊าซ LPG เพือ่จัดจ าหน่ายของบริษัท 

 บริษทัรับก๊าซ LPG จากทางผูผ้ลิตโดยผ่านการขนส่ง 2 ช่องทางคือ ทางเรือ และทางรถ กล่าวคือ 
การขนส่งทางเรือนั้นบริษทัจะน ามาก๊าซท่ีได้รับมาจากทางผูผ้ลิต มาบรรทุกลงใส่เรือบรรทุกก๊าซ และ
เดินเรือมาท่ีท่าเรือซ่ึงมีคลงัก๊าซของทางบริษทัตั้งอยู ่จากนั้นจึงขนถ่ายก๊าซผ่านท่อขนส่งเพื่อน าก๊าซไปเกบ็ท่ี
คลงัเก็บก๊าซของบริษัท  เพื่อเตรียมน าก๊าซออกจัดจ าหน่ายต่อไป  ส่วนการขนส่งทางรถ บริษัทจะน า
รถบรรทุกก๊าซไปรับก๊าซจากผูผ้ลิต และส่งไปยงัลูกคา้ โดยไม่ตอ้งน าก๊าซกลบัมาเก็บไวท่ี้คลงัเกบ็ก๊าซก่อน
เหมือนกบัทางเรือ  
 

 นอกจากนั้น บริษัทมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ซ่ึงบริษัทเป็นผูด้  าเนินการเองจ านวน  10 แห่งและ              
โรงบรรจุก๊าซ LPG คู่คา้ของทางบริษทั ท่ีบรรจุภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เวิลดแ์ก๊ส”   อีกประมาณ 130 
แห่งทัว่ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยูพ้ื่นท่ีภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก และภาคกลาง  โดยการประกอบ
ธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPGนั้น  โรงบรรจุก๊าซจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตคา้ต่าง (หนังสืออนุญาตให้เป็นตวัแทน
คา้ต่าง จ าหน่วยก๊าซปิโตเลียมเหลว)  จากผูค้า้มาตรา 7 ก่อน จึงจะสามารถอดับรรจุก๊าซ LPG ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของผูอ้อกใบคา้ต่างไดต้ามกฎหมายและหากตอ้งการท่ีจะรับบรรจุก๊าซ LPG ให้กบัตรา
สินคา้อ่ืน โรงบรรจุนั้นก็จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูค้า้มาตรา 7 เดิมก่อน จึงจะสามารถอดับรรจุกบัตรา
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สินคา้ใหม่ได ้อีกทั้งการประกอบกิจการโรงบรรจุจะตอ้งมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากกรมธุรกิจพลงังาน
โดยตอ้งตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมท่ีทางหน่วยงานรัฐอนุญาต  

 

 ทั้งน้ีการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางบกของบริษทัส่วนใหญ่ด าเนินการโดย บริษทัอีเกิ้ล ทราน
สปอร์ท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัและเป็นผูข้นส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบญัญตัิ
การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยกลุ่มบริษทัมีจ านวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดงัน้ี 
 
ประเภทรถขนส่ง จ านวนพาหนะ ( คัน ) ความสามารถในการบรรทุก(ตัน) 
รถบรรทุกหัวลาก 45 15 
รถบรรทุก 10 ล้อ 66 8 

 

รูปภาพสรุปขั้นตอนการน าก๊าซ LPG ในประเทศมาบรรจุเพ่ือจ าหน่ายของบริษทั  เป็นดงัน้ี 
 

 
 

1.2.  การขายปลกี (Retail) 
 

  ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย (WP GAS) ไดมี้การจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตรงถึง
ผูบ้ริโภคในรูปของเช้ือเพลิงรถยนตผ์่านสถานีบริการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2 แห่ง คือ สถานี
บริการวงัมะนาว ณ ต าบลวงัมะนาว อ  าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี และสถานีบริการบางแกว้ ณ ต าบลบาง

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

สถานีบริการก๊าซ 
LPG 

คลงัเกบ็ก๊าซ LPG รถบรรทุก
ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ 

LPG 

โรงแยกก๊าซ / โรงกลัน่ / 
โรงงานปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ LPG 

ลูกค้าพาณชิย์ 

ผู้บริโภค  
(ครัวเรือน) 
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แก้ว อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวดัสมุทรสงคราม โดยเป็นการจ าหน่ายเป็นลิตรผ่านตู้จ่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  
 

 

2. คลงัเกบ็ก๊าซ LPG 
 ปัจจุบนั บริษทัมีคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั้งหมด 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
 
ล าดับ คลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ขนาดความจุ 

 
( ตัน ) 

อตัราการจ่าย
สูงสุด 

( ตันต่อวนั ) 

จ านวนหัวจ่าย 
 

( หัวจ่าย ) 
1. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกง 

อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เฟส 1 
เฟส 2 

 
 

2,780 
2,000 

 
 

3,600 
2,880 

 
 

10 
8 

2. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวบา้นแฮด 
อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 

2,057 2,160 6 

3. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางจะเกร็ง 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

1,870 2,419 6 

4. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวหา้งฉตัร 
อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง  

222 768 3 

5. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่าพระ  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

60 360 1 

 รวม 8,989 12,187 34 
 

 ในปี 2559 บริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุงเพิ่มจ านวนหวัจ่ายก๊าซ LPG ท่ีคลงัก๊าซ LPG บางจะเกร็ง 
จากเดิม 6 หวัจ่าย  ขยายเพิ่มอีก  8 หวัจ่าย รวมเป็น 14 หวัจ่าย เพื่อให้มีศกัยภาพในการจ าหน่ายก๊าซ LPG ท่ี
เพียงพอและสามารถรองรับลูกคา้จากทุกภาคส่วนของประเทศ 
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2. คลงัเกบ็ก๊าซ LPG 
 ปัจจุบนั บริษทัมีคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั้งหมด 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
 
ล าดับ คลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ขนาดความจุ 

 
( ตัน ) 

อตัราการจ่าย
สูงสุด 

( ตันต่อวนั ) 

จ านวนหัวจ่าย 
 

( หัวจ่าย ) 
1. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกง 

อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เฟส 1 
เฟส 2 

 
 

2,780 
2,000 

 
 

3,600 
2,880 

 
 

10 
8 

2. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวบา้นแฮด 
อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 

2,057 2,160 6 

3. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางจะเกร็ง 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

1,870 2,419 6 

4. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวหา้งฉตัร 
อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง  

222 768 3 

5. คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่าพระ  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

60 360 1 

 รวม 8,989 12,187 34 
 

 ในปี 2559 บริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุงเพิ่มจ านวนหวัจ่ายก๊าซ LPG ท่ีคลงัก๊าซ LPG บางจะเกร็ง 
จากเดิม 6 หวัจ่าย  ขยายเพิ่มอีก  8 หวัจ่าย รวมเป็น 14 หวัจ่าย เพื่อให้มีศกัยภาพในการจ าหน่ายก๊าซ LPG ท่ี
เพียงพอและสามารถรองรับลูกคา้จากทุกภาคส่วนของประเทศ 
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
กลยุทธ์ด้านการตลาดและการบริการ 
   ปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ในประเทศไทยทุกรายจะใชว้ตัถุดิบภายในประเทศ
ซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดบัเดียวกัน ถงับรรจุก๊าซท่ีใช้บรรจุก๊าซได้รับการผลิตมาจากโรงงานซ่ึงมีอยู่เพียง             
ไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย จึงสามารถสรุปไดว้า่ ผลิตภณัฑข์องผูค้า้มาตรา 7 ทุกรายแทบไม่มีความแตกต่างกนั
มากนกั อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมน้ีมุ่งเนน้ไปยงัการแข่งขนัทางดา้นกลยทุธ์ทางการตลาดและการบริการ              
  นโยบายการตลาดในภาพรวมของบริษทัไดแ้ก่ การมุ่งเนน้กระจายสินคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้สถานี
บริการก๊าซ  LPG ขนาดเล็กถึงขนาดกลางซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้า ท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดและสามารถ                            
เข้าถึงได้ง่ายควบคู่ไปกับการขยายตลาดในส่วนของลูกค้าพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความ
ตอ้งการใช้ LPG ในปริมาณสูง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างโครงข่ายลูกคา้ของบริษทัให้มีความมัน่คง               
ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัสามารถเพิ่มยอดขายไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว โดยรายละเอียดกลยุทธ์ดา้นการตลาด
และบริการส าหรับกลุ่มลูกคา้แต่ละประเภทของบริษทัมีดงัน้ี 
 

 สถานีบริการก๊าซ LPG 
  ดว้ยปริมาณความตอ้งการก๊าซ LPG ของลูกคา้ภาคส่วนน้ียงัมีปริมาณท่ีสูงและบริษทัมีส่วน
แบ่งการตลาดในการขายประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นอนัดบั 1 ทางบริษทัจึงให้ความส าคญักบัลูกคา้
กลุ่มน้ี และจ าหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกคา้สามารถมีผลก าไรและด าเนินธุรกิจได ้ดงันั้น เพื่อ
บริษทัจะสามารถจูงใจให้ลูกคา้กลุ่มน้ีไวว้างใจใชบ้ริการกบับริษทัเป็นตวัเลือกอนัดบัแรก ทางบริษทัจึงให้
ความส าคญัดา้นการบริการ ทั้งดา้นการจดัส่งท่ีตรงเวลา และความถูกตอ้งของปริมาณท่ีจดัส่งในแต่ละคร้ัง 
รวมถึงการบริการท่ีสุภาพจากเจา้หนา้ท่ีทุกคนในองคก์ร  
  ดว้ยความไดเ้ปรียบในดา้นท่ีตั้งของคลงัเก็บก๊าซ LPG ซ่ึงบริษทัมีคลงัเก็บก๊าซ LPG ขนาด
ใหญ่อยู่ทั้งภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อีกทั้งคลงัเก็บก๊าซ LPG ในภาค
ตะวนัตก ยงัเป็นคลงัเก็บก๊าซแห่งเดียวในพื้นท่ีภาคดงักล่าวบริษทัจึงสามารถดูแลลูกคา้บริเวณโดยรอบได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วมากกว่าผูแ้ข่งขนัรายอ่ืนๆ และเพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างย ัง่ยืนทาง
บริษทัไดเ้ขา้ไปดูแลให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น การตกแต่งสถานีบริการ 
การท าป้ายเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัลูกคา้  รวมทั้งเป็นการสร้าง
โอกาสเขา้ไปท าความรู้จกักบัลูกคา้รายใหม่ๆเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัในอนาคต 
 

 ลูกคา้พาณิชย ์
  เน่ืองดว้ยในปัจจุบนับริษทัมีการขายผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคา้พาณิชยร์ายใหญ่หลายราย และ
บริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกับกลุ่มลูกคา้พาณิชยข์นาดใหญ่อ่ืนๆ อีกหลายกลุ่ม ประกอบกับกลุ่มลูกค้า
พาณิชยโ์ดยส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใช ้LPG ในปริมาณสูง ดงันั้น บริษทัจึงเล็งเห็นโอกาสและ
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มีนโยบายท่ีจะขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีเครือข่ายศูนยก์ารคา้ ร้านอาหาร 
โรงแรม และ/หรือโรงพยาบาล และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัและยงัมิได้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัโดย
บริษทัมีนโยบายท่ีจะจูงใจให้ลูกคา้พาณิชยก์ลุ่มดงักล่าวไวว้างใจ และเปล่ียนมาใชบ้ริการกบับริษทัดว้ยการ
ให้บริการท่ีมีมาตรฐานสูง ซ่ึงไดแ้ก่การจดัส่งสินคา้ตรงเวลาและมีความถูกตอ้งในดา้นปริมาณ รวมถึงการ
บริการท่ีสุภาพจากเจา้หนา้ท่ีทุกคนในองคก์ร 

 โรงบรรจุก๊าซ 
  เน่ืองดว้ยถงับรรจุก๊าซ LPG ของบริษทัภายใตเ้คร่ืองหมายการค้า “เวิลด์แก๊ส” เป็นท่ีรู้จกั
และเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค อีกทั้งทางบริษทัไดมี้ถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆไวต้อบสนองความตอ้งการ
ตามความเหมาะสมของผูใ้ช้ จึงท าให้มีผูส้นใจเขา้มาลงทุนเพื่อเป็นตวัแทนอดับรรจุก๊าซ LPG ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ “เวลิดแ์ก๊ส” อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการกระจายผลิตภณัฑ์ของบริษทัซ่ึงขยายตวัไปสู่
ผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง โดยทางบริษทัใหบ้ริการช่วยเหลือทั้งทางดา้นเทคนิค ดา้นการพิจารณา
ความเป็นไปไดท้างธุรกิจในการก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG ดา้นการตรวจสอบความปลอดภยัตามกฎหมาย 
รวมไปจนถึงการช่วยเหลือหาร้านคา้ก๊าซ LPG จดัอบรมพนกังานบรรจุก๊าซ LPG อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
พนกังานบรรจุก๊าซ LPG และผูป้ระกอบการเกิดความรู้ความเขา้ใจในการใชก้๊าซ LPG และวิธีการใชก้๊าซ 
LPG อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 ร้านคา้ก๊าซ 
  นอกจากบริษทัจะให้ความส าคญัในมาตรฐานของถงับรรจุก๊าซ LPG แต่ละใบท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานท่ีกรมธุรกิจพลงังานก าหนด รวมถึงมาตรฐานในการซ่อมบ ารุงถงับรรจุก๊าซ 
LPG ท่ีบริษทัพยายามพฒันาและปรับปรุงให้เกิดคุณภาพท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค
สูงสุดแล้วนั้น อีกหน่ึงส่ิงท่ีทางบริษทัให้ความส าคญัอย่างเท่าเทียมกนัคือการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
ร้านคา้ก๊าซภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เวิลด์แก๊ส” โดยบริษทัให้ความช่วยเหลือในการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัข่าวสารและขอ้กฎหมายต่างๆรวมถึงใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการขอใบอนุญาตสะสมก๊าซจากหน่วยงาน 
ทอ้งถ่ินท่ีร้านคา้นั้นตั้งอยู ่ 

 โรงงานอุตสาหกรรม 
  ส าหรับกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม บริษทัจะมีการลงทุนในอุปกรณ์และการติดตั้ง
ระบบการจ่ายก๊าซ LPG ให้กบัลูกคา้ท่ีมีปริมาณการใชใ้นปริมาณมากๆโดยมีการท าสัญญาซ้ือขายก๊าซ LPG 
ระยะยาวกบับริษทั มีมาตรฐานในการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และจดัใหมี้การขนส่งท่ีตรงเวลา โดยบริษทัจะเนน้ความปลอดภยัของลูกคา้ และบริการหลงัการขายท่ี
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเนน้การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ของบริษทั 
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ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 
 ธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ของบริษทัมีการจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ของบริษทัภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ “ เวลิดแ์ก๊ส “ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มสถานีบริการก๊าซ ไดแ้ก่ สถานีบริการท่ีเปิดจ าหน่ายก๊าซ LPG ใหแ้ก่รถยนต ์
 ประเภทท่ีใชก้๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิง 

2) กลุ่มลูกคา้พาณิชย ์ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ ร้านอาหาร โรงแรม และโรงพยาบาล ท่ีใชก้๊าซ 
 LPG เป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร  

3) กลุ่มโรงบรรจุก๊าซ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมรายย่อยท่ีมีหน้าท่ีเป็นตวัแทน
 บรรจุก๊าซ LPG ลงถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้ “ เวิลด์แก๊ส” เพื่อ
 กระจายสินคา้ใหก้บัร้านคา้ก๊าซ หลงัจากนั้น ร้านคา้ก๊าซจะจ าหน่ายให้กบัครัวเรือนหรือ
 กลุ่มลูกคา้พาณิชยต่์อไป โดยบริษทัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 

4) กลุ่มร้านคา้ก๊าซ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีรับถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ท่ีมีเคร่ืองหมาย
 การค้า “เวิลด์แก๊ส” ท่ีบรรจุก๊าซ LPG แล้วจากโรงบรรจุก๊าซ และจ าหน่ายให้กับ
 ครัวเรือนหรือกลุ่มพาณิชยต่์อไป โดยบริษทัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 

5) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีใชก้๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิง เช่น กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนสุขภณัฑ ์
 เซรามิก และอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานความร้อนในการผลิตสินคา้ท่ีอุณหภูมิคงท่ี 

 

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณขายของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  
กลุ่มลูกคา้ สัดส่วน (%) 

1. สถานีบริการก๊าซ 45.37 
2. ลูกคา้พาณิชย ์ 3.99 
3. โรงบรรจุก๊าซ 35.62 
4. ร้านคา้ก๊าซ 4.12 
5. โรงงานอุตสาหกรรม 8.61 
6. Supply Sales และอ่ืนๆ 2.29 

รวม 100.00 
 
 กลุ่มลูกคา้พาณิชย ์กลุ่มโรงบรรจุก๊าซ กลุ่มร้านคา้ก๊าซ และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ก๊าซ LPG                
จ านวนมาก มักจะสั่งซ้ือก๊าซ LPG ล่วงหน้าเป็นรายเดือน ส่วนกลุ่มสถานีบริการและกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีใช้ก๊าซ LPG ในปริมาณไม่มากนัก มกัจะสั่งซ้ือก๊าซ LPG ล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์                    
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ทางบริษทั จะจดัส่งก๊าซ LPG ให้กบัลูกคา้ โดยใช้บริษทัขนส่งทั้งท่ีเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (ซ่ึงคือ 
EAGLE) และบริษทัท่ีเป็นผูข้นส่งภายนอกเป็นผูใ้หบ้ริการ 
 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท แยกตามประเภทลูกค้า ณ.วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประเภทลูกคา้ รายได ้(ลา้นบาท) สัดส่วน (%) 
สถานีบริการ 7,406 45.31 
ลูกคา้พาณิชย ์ 735 4.50 
โรงบรรจุก๊าซ 5,731 35.06 
ร้านคา้ก๊าซ 682 4.17 
โรงงานอุตสาหกรรม 1,430 8.75 
Supply Sales และอ่ืนๆ 359 2.21 
รวม 16,343 100.00 
 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีการแบ่งกิจกรรมทางธุรกิจออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1) อุตสาหกรรมขั้นต้น ผู ้ประกอบการจะท าหน้าท่ีส ารวจ และขุดเจาะน ้ ามันและ                   

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อน ามาจดัเก็บ และส่งมอบให้ผูป้ระกอบการ           
ในขั้นกลางน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในกระบวนการกลั่นและแยกประเภทผลิตภณัฑ ์                       
ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน หรือส่งมอบให้ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
ในประเทศซ่ึงส่วนใหญ่ขนส่งโดยทางท่อ 

2) อุตสาหกรรมขั้นกลาง ผูป้ระกอบการในขั้นกลางจะมีหนา้ท่ีแยกก๊าซออกเป็นประเภท
ต่างๆ ตลอดจนปรับแต่งคุณภาพของก๊าซใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ ก๊าซ
ท่ีได้จากขั้นตอนน้ีมาจากหลายแหล่งผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น โรงกลั่น
น ้ ามัน โรงแยกก๊าซ และโรงงานปิโตรเคมี ส่วนใหญ่ก๊าซท่ีได้จะเป็นก๊าซหุงต้ม          
ท่ีน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมและใชใ้นครัวเรือน 

3) อุตสาหกรรมขั้นปลาย (การจดัจ าหน่าย) ผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีน าก๊าซจากผูผ้ลิต                  
ในขั้นกลางหรือน าเขา้ก๊าซจากต่างประเทศ มาจดัเก็บ บรรจุลงถงั และกระจายสินคา้
ไปยงักลุ่มลูกคา้ประเภทต่างๆ  
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อุตสาหกรรมการค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศไทย 
 

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG – Liquefied Petroleum Gas) หมายถึง ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลวจ าพวก
โพรเพน ไอโซบิวเทน นอร์มลับิวเทน หรือ บิวทีลีน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างผสมกนั โดยเป็น
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีไดจ้ากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separating Process) และกระบวนการ
กลัน่น ้ามนัดิบ (Refining Process) โดยก๊าซจะถูกอดัตวัให้อยูใ่นสภาพของเหลวภายใตค้วามดนัท่ีสูง และจะ
แปรสภาพเป็นไอเม่ือลดความดนัลง ซ่ึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่วนใหญ่น าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการหุงตม้ 
เช้ือเพลิงในยานพาหนะและเช้ือเพลิงส าหรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทัว่ไปมกัเรียกก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวน้ีวา่ ก๊าซ หรือก๊าซหุงตม้ ส่วนในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม จะรู้จกักนัในช่ือ “แอล พี ก๊าซ 
(L P GAS)” หรือ “แอล พี จี (LPG)” 
 ในอดีตประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ และ                     
มีส่วนเหลือส าหรับส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซ LPG จ านวน             
4,186 ล้านกิโลกรัม การบริโภคภายในประเทศจ านวน 3,671 ล้านกิโลกรัม การส่งออกจ านวน 278 ล้าน
กิโลกรัม และไม่มีการน าเขา้ก๊าซ LPG ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส าหรับปี 2554 – 2557 ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมาก จึงส่งผลใหค้วาม
ตอ้งการใชก้๊าซ LPG เพื่อเป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละเพื่อเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีปริมาณเพิ่ม
สูงข้ึนเช่นกนั จะเห็นไดจ้ากปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศอยูท่ี่ระดบั 6,890  7,386  7,525 และ 7,515 
ลา้นกิโลกรัม ตามล าดบั ในขณะท่ีปริมาณการน าเขา้ก็ปรับเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั อยูท่ี่ระดบั 1,524  
1,730  1,972 และ 2,099 ลา้นกิโลกรัม ตามล าดบั    

ส าหรับปี 2558 ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกได้ปรับตวัลดลงอย่างมาก มีผลท าให้ปริมาณการ
จ าหน่ายภายในประเทศลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 6,695 ลา้นกิโลกรัม ซ่ึงมีปริมาณลดลง 820 ลา้นกิโลกรัม หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 11 ในขณะท่ีการผลิตอยู่ท่ีระดบั 5,513 ลา้นกิโลกรัม ใกลเ้คียงกบัปริมาณการผลิตปี 2557 
ฉะนั้นปริมาณการน าเขา้ก๊าซจึงลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 1,370 ลา้นกิโลกรัม ซ่ึงมีปริมาณลดลง 729 ลา้นกิโลกรัม 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 35 และปริมาณการส่งออกปรับตวัสูงข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 36 ลา้นกิโลกรัม ซ่ึงมีปริมาณ
เพิ่มข้ึน 26 ลา้นกิโลกรัม หรือ คิดเป็นร้อยละ 260 

ส าหรับปี 2559 ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองมายงัปริมาณการ
จ าหน่ายภายในประเทศท่ีลดลงมาอยูท่ี่ 6,416 ลา้นกิโลกรัม หรือ ลดลง 279 ลา้นกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4 
โดยประมาณ อีกทั้งปริมาณการผลิตปรับเพิ่มสูงข้ึนท่ีระดบั 5,669 ล้านกิโลกรัม หรือ เพิ่มข้ึน 156 ลา้น
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ทางบริษทั จะจดัส่งก๊าซ LPG ให้กบัลูกคา้ โดยใช้บริษทัขนส่งทั้งท่ีเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (ซ่ึงคือ 
EAGLE) และบริษทัท่ีเป็นผูข้นส่งภายนอกเป็นผูใ้หบ้ริการ 
 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท แยกตามประเภทลูกค้า ณ.วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประเภทลูกคา้ รายได ้(ลา้นบาท) สัดส่วน (%) 
สถานีบริการ 7,406 45.31 
ลูกคา้พาณิชย ์ 735 4.50 
โรงบรรจุก๊าซ 5,731 35.06 
ร้านคา้ก๊าซ 682 4.17 
โรงงานอุตสาหกรรม 1,430 8.75 
Supply Sales และอ่ืนๆ 359 2.21 
รวม 16,343 100.00 
 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีการแบ่งกิจกรรมทางธุรกิจออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1) อุตสาหกรรมขั้นต้น ผู ้ประกอบการจะท าหน้าท่ีส ารวจ และขุดเจาะน ้ ามันและ                   

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อน ามาจดัเก็บ และส่งมอบให้ผูป้ระกอบการ           
ในขั้นกลางน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในกระบวนการกลั่นและแยกประเภทผลิตภณัฑ ์                       
ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน หรือส่งมอบให้ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
ในประเทศซ่ึงส่วนใหญ่ขนส่งโดยทางท่อ 

2) อุตสาหกรรมขั้นกลาง ผูป้ระกอบการในขั้นกลางจะมีหนา้ท่ีแยกก๊าซออกเป็นประเภท
ต่างๆ ตลอดจนปรับแต่งคุณภาพของก๊าซใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ ก๊าซ
ท่ีได้จากขั้นตอนน้ีมาจากหลายแหล่งผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น โรงกลั่น
น ้ ามัน โรงแยกก๊าซ และโรงงานปิโตรเคมี ส่วนใหญ่ก๊าซท่ีได้จะเป็นก๊าซหุงต้ม          
ท่ีน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมและใชใ้นครัวเรือน 

3) อุตสาหกรรมขั้นปลาย (การจดัจ าหน่าย) ผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีน าก๊าซจากผูผ้ลิต                  
ในขั้นกลางหรือน าเขา้ก๊าซจากต่างประเทศ มาจดัเก็บ บรรจุลงถงั และกระจายสินคา้
ไปยงักลุ่มลูกคา้ประเภทต่างๆ  

 
 



รายงานประจำาปี  2559
บริษัท  ดับบลิวพี  เอ็นเนอร์ยี่  จำากัด (มหาชน) 26

                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

17 
 

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3 โดยประมาณ จึงท าให้ประเทศสามารถลดปริมาณการน าเขา้ลงมาท่ีระดบั 457 
ลา้นกิโลกรัม หรือ ลดลง 913 ลา้นกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 67 โดยประมาณ ในขณะท่ีปริมาณการส่งออก
ปรับเพิ่มสูงข้ึนอยูท่ี่ระดบั 81 ลา้นกิโลกรัม ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึน 45 ลา้นกิโลกรัม หรือ คิดเป็นร้อยละ 125 
โดยประมาณ 
 

ตารางแสดงการจัดหาและการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
                     (หน่วย: ลา้นกิโลกรัม) 
ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
การผลิต 5,422 5,686 5,447 5,506 5,513 5,669 
การน าเขา้ 1,524 1,730 1,972 2,099 1,370 457 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 6,890 7,386 7,525 7,515 6,695 6,416 
การส่งออก 16 10 6 10 36 81 
ท่ีมา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน (http//www.doeb.go.th/v5/info_sum_import_export_fuel.php) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศมาจากกระบวนการผลิตหลกั 2 แหล่ง คือ โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติและโรงกลัน่น ้ามนัดิบ โดยในปี 2559 มีสัดส่วนร้อยละ 65 และ 35 โดยประมาณ ตามล าดบั โดย
รายละเอียดของแหล่งผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวไดแ้สดงไวใ้นตารางดา้นล่าง 

ตารางแสดงปริมาณการผลติก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามแหล่งผลติ 

                     (หน่วย: ลา้นกิโลกรัม) 
 2556 2557 2558 2559 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 3,524 64.70 3,651 66.31 3,593 65.17 3,686 65.02 
โรงกลัน่น ้ ามนัดิบ 1,923 35.30 1,855 33.69 1,920 34.83 1,983 34.98 
โรงงานปิโตรเคมีอ่ืน - - - - - - - - 
รวม 5,447 100.00 5,506 100.00 5,513 100.00 5,669 100.00 
ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (http//www.eppo.go.th/info/index.html) 

 

 

 

 



Annual  Report  2016
WP  Energy  Public  Company  Limited27

                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

18 
 

การใช้ประโยชน์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

 ปี 2559 ปริมาณความตอ้งการใช้อยูท่ี่ระดบั 6,416 ลา้นกิโลกรัม โดยปริมาณความตอ้งใชห้ลกัมา
จากภาคปิโตรเคมีและภาคครัวเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 35 และ 33 โดยประมาณ ตามล าดบั ส่วนส าหรับ
ความตอ้งการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละในภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 23 และ 
10 โดยประมาณ ตามล าดบั   
 

 ทั้งน้ี ความตอ้งการใชข้องประเทศในปีดงักล่าวมีปริมาณลดลง คิดเป็นร้อยละ 4 โดยประมาณ ซ่ึง
ปัจจยัหลกัมาจากปริมาณความตอ้งใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตมี์ปริมาณลดลง 265 ลา้นกิโลกรัม หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 15 โดยประมาณ  
  

ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกจิ 
                    (หน่วย:  ลา้นกิโลกรัม) 
 2557 2558 2559 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
ครัวเรือน 2,188 29.12 2,094 31.27 2,110 32.89 
อุตสาหกรรม 577 7.68 594 8.87 610 9.51 
สถานีบริการ 1,974 26.27 1,731 25.85 1,466 22.85 
วตัถุดิบปิโตรเคมี 2,776 36.94 2,277 34.01 2,230 34.76 
รวม 7,515 100.00 6,696 100.00 6,416 100.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงเทยีบ
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน
หน้า (%) 

-0.15% -10.90% -4.18% 

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  (http//www.doeb.go.th/v5/info_supply_provincefuel) 

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศไทย 
 

 ในอดีต โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาลอยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากมี            
การควบคุมทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง ซ่ึงรวมถึงการชดเชยค่าขนส่งระหวา่งคลงัเก็บก๊าซของบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) จ านวน 5 แห่ง คือ ล าปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น  สุราษฎร์ธานี และ
หาดใหญ่ (การก าหนดอตัราค่าชดเชยค่าขนส่งจากโรงกลัน่น ้ ามนัหรือโรงแยกก๊าซ ไปยงัคลงัเก็บก๊าซของ 
ปตท. ทั้ง 5 แห่งนั้น จะแตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ง ซ่ึงอตัราค่าชดเชย
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ดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ส านกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 
 ต่อมารัฐบาลไดมี้นโยบายท่ีจะยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ และลอยตวัราคาก๊าซอยา่งสมบูรณ์ โดย 
 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 – ยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก  แต่ยงัคงควบคุมราคาขายส่งอยู่ ทั้งน้ี 

รัฐบาลไดใ้ห้กรมการคา้ภายในเป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลราคาขายปลีก เฉพาะก๊าซส าหรับครัวเรือน
เท่านั้น เน่ืองจากเป็นสินคา้ควบคุมและมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน แต่ส าหรับก๊าซท่ี
น าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละท่ีน าไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมนั้น ราคาขายปลีกไม่ไดมี้การ
ควบคุมแต่อยา่งใด  

 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 - ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) ไดย้กเลิกการชดเชยค่าขนส่ง
ก๊าซจากโรงกลัน่น ้ ามนัหรือโรงแยกก๊าซไปยงัคลงัเก็บก๊าซของบริษทั ปตท. จ านวน 5 แห่ง คือ ล าปาง 
ขอนแก่น นครสวรรค ์สุราษฏร์ธานี และ สงขลา จึงท าใหร้าคาขายปลีกก๊าซ ณ คลงัปตท. ทั้ง 5 แห่ง ไม่
เท่ากนั ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามเส้นทาง ระยะทางและวธีิการในการขนส่ง  

 
โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1) ราคาก๊าซทีผ่ลติในราชอาณาจักรหรือราคาก๊าซน าเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร 
 

 วนัท่ี 7 มกราคม 2558 - สนพ. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน คร้ังท่ี 5/2558 
การก าหนดราคาตน้ทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจดัหา ดงัน้ี 

1. ก าหนดราคาก๊าซ LPG ท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ณ ระดบัราคา 498 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั  
2. ก าหนดราคาก๊าซ LPG ท่ีผลิตจากโรงกลัน่น ้ามนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก เป็นราคาตลาดโลก 

(CP) ลบ 20 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั  
3. ก าหนดราคาก๊าซ LPG จากการน าเขา้ เป็นราคาตลาดโลก (CP) บวก 85 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั โดย

ท่ี CP = ราคาประกาศเปโตรมิน ณ ราสทานูรา ซาอุดิอาระเบียของเดือนนั้น เป็นสัดส่วนระหวา่ง
โปรเปน กบั บิวเทน 60 ต่อ 40  
 

ทั้งน้ี ราคาตน้ทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจดัหาจะมีการเปล่ียนแปลงทุกเดือน และมีการทบทวนราคา
ตน้ทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจดัหาทุก 3 เดือน  

 โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์การค านวณราคา  ณ โรงกลัน่ ซ่ึงเป็นราคาซ้ือตั้งตน้ของก๊าซ LPG            
โดยใช้ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน ้ ามันเช้ือเพลิงและ                
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โรงอะโรเมติก และการน าเขา้) เฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัตามปริมาณการผลิตและจดัหาเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 
เท่าท่ีมีการรายงานจากกรมธุรกิจพลงังาน โดยท่ีอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยข์ายให้ลูกคา้
ธนาคารทัว่ไป ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียเดือนก่อนหนา้  

ทั้งน้ี ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น ้ ามนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติกไม่รวมท่ีใชเ้องเป็น
เช้ือเพลิงและในส่วนของการน าเขา้จะครอบคลุมเฉพาะปริมาณก๊าซ LPG จากการน าเขา้เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในประเทศเท่านั้น 

หลกัเกณฑก์ารค านวณราคา ณ โรงกลัน่ ซ่ึงเป็นราคาซ้ือตั้งตน้ของก๊าซ LPG เฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั 
 (LPG Pool) 

LPG (Pool) = (LPG GSP xQ GSP)+(LPG RefxQ Ref)+(LPG ImxQ Im) 
_________________________________________________ 

Q Total 

 

LPG (Pool)  คือ ราคาก๊าซ LPG เฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั (เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และบาทต่อกิโลกรัม) 
 ประกาศราคาเป็นรายเดือน 

LPG GSP    คือ ราคาก๊าซ LPG ท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และบาทต่อ
  กิโลกรัม) 

LPG Ref    คือ ราคาก๊าซ LPG ท่ีผลิตจากโรงกลัน่น ้ามนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก (เหรียญสหรัฐฯ          
ต่อตนั และบาทต่อกิโลกรัม) 

LPG Im คือ ราคากา๊ซ LPG จากการน าเขา้ (เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และบาทต่อกิโลกรัม) 

Q GSP    คือ ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (พนัตนัต่อเดือน) เฉล่ีย 3 เดือน 
  เท่าท่ีมีการรายงานจากกรมธุรกิจพลงังาน 

Q Ref   คือ ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น ้ ามนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก ไม่รวมท่ี               
  ใชเ้องเป็นเช้ือเพลิง (พนัตนัต่อเดือน) เฉล่ีย 3 เดือน เท่าท่ีมีรายงานจากกรมธุรกิจพลงังาน 

Q Im   คือ ปริมาณก๊าซ LPG จากการน าเขา้เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในประเทศ (พนัตนัต่อเดือน)          
  เฉล่ีย 3 เดือน เท่าท่ีมีการรายงานจากกรมธุรกิจพลงังาน 

Q Total   คือ ปริมาณการการจดัหาทั้งหมด เท่ากบั Q GSP + Q Ref + Q Im (พนัตนัต่อเดือน) 
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ทั้งน้ี อตัราแลกเปล่ียนใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนาคารขายใหลู้กคา้ธนาคารทัว่ไป ท่ีประกาศ 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียเดือนก่อนหนา้ (บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

 โดยมีกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นกลไกในการบริหารจดัการราคา ณ โรงกลั่นซ่ึงเป็นราคาซ้ือ            
ตั้งตน้ของก๊าซ LPG ให้เป็นราคาเดียวกนั โดยให้ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาก๊าซ LPG ท่ีมีตน้ทุนสูงกวา่ราคา ณ โรง
กลัน่ ซ่ึงเป็นราคาซ้ือตั้งตน้ของก๊าซ LPG ไดรั้บเงินชดเชย  

ในทางกลบักนัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาก๊าซ LPG ท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่ราคา ณ โรงกลัน่ ซ่ึงเป็นราคาซ้ือตั้งตน้ของก๊าซ 
LPG ตอ้งส่งเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง ตามปริมาณการผลิตและการจดัหา โดยมอบหมายให้สถาบนั
บริหารกองทุนพลงังานรับไปด าเนินการต่อไป 

2) ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ 
 

 ในการก าหนดราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ มีการก าหนดสูตรในการค านวณโดยอา้งอิงราคา
ก๊าซท่ีผลิตในราชอาณาจกัร หรือราคาน าเขา้ก๊าซ LPG เพื่อใชใ้นราชอาณาจกัรตามขอ้1) และบวกดว้ยภาษี
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนา้โรงกลัน่  = ( ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตในราชอาณาจกัรหรือ
      ราคาน าเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใชใ้นราชอาณาจกัร) 
      + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + เงินกองทุนน ้ามนั +
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 เดิม สนพ. ได้ควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มตามสูตรดังกล่าวไวเ้ท่ากับ 
12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยใชก้องทุนน ้ามนัเป็นกลไกในการควบคุมราคา กล่าวคือ หากราคาก๊าซ LPG ท่ี
ผลิตในราชอาณาจกัรหรือราคาน าเขา้ก๊าซ LPG เพื่อใช้ในราชอาณาจกัร ตามขอ้ 1) สูงข้ึน รัฐบาลจะใช้
เงินกองทุนน ้ามนัชดเชยเพื่อใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่เท่ากบัราคาท่ีรัฐบาลก าหนด 
 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550 รัฐบาลไดใ้หก้องทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงยกเลิกการชดเชยราคาขายส่ง
ก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ และเรียกเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัในระดบัท่ีเพียงพอส าหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ 
LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของ ปตท. ทั้ง 5 แห่ง ซ่ึงท าใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG เพิ่มข้ึนจากท่ีเคยถูก
ก าหนดไวใ้หค้งท่ีท่ี 12.4569 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 13.6863 บาทต่อกิโลกรัม 
 และเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ได้มีการปรับ
โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ใหม่ โดยมีการค านวณราคาก๊าซ LPG ท่ีผลิตในราชอาณาจกัรหรือราคาน าเขา้ก๊าซ 



Annual  Report  2016
WP  Energy  Public  Company  Limited31

                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

22 
 

LPG เพื่อใช้ในราชอาณาจกัรใหม่ ตามหลกัเกณฑ์การค านวณราคา ณ โรงกลัน่ ( LPG Pool) ตามขอ้ 1)                
และค านวณหลกัเกณฑก์ารส่งเงินเขา้กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง โดย  
 

อตัราเงินส่งเขา้กองทุนน ้ามนั =  ราคาก๊าซ LPG เฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั – ราคาตน้ทุนจากแหล่งผลิต 
    หรือแหล่งจดัหา 
 

 จากการปรับเปล่ียนโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ใหม่ขา้งตน้ ตั้งแต่วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ราคาขาย
ส่งก๊าซ LPG เพิ่มข้ึนจาก 13.6863 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 19.3228 บาทต่อกิโลกรัม และมีการยกเลิกกองทุน
น ้ามนัท่ีผูค้า้มาตรา 7 จะตอ้งเป็นผูน้ าส่งภาครัฐ 5.640 บาทต่อกิโลกรัม โดยน าเขา้ไปรวมในราคาขายส่งก๊าซ 
LPG หนา้โรงกลัน่ ทั้งน้ี การปรับโครงสร้างราคาใหม่ มีผลดงัน้ี 

1. ก าหนดราคาซ้ือตั้งตน้ของก๊าซ LPG ทุกภาคส่วนให้อยู่ในระดบัเดียวกนั เพื่อสร้างความเท่า
เทียมใหก้บัทุกภาคส่วน  

2. ราคาสะทอ้นตน้ทุนการจดัหามากข้ึน เม่ือผูผ้ลิตก๊าซ LPG เพิ่มการผลิตให้มากข้ึน ส่งผลให้การ
น าเขา้ก๊าซ LPG ลดลง ราคาตั้งตน้ของก๊าซ LPG ในทุกภาคส่วนจะลดลงตาม ท าให้ราคาก๊าซ 
LPG ในประเทศไม่มีความแตกต่างจากประเทศเพื่อนบา้น  

  

 สนพ. จะเป็นผูอ้อกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานเก่ียวกบัราคาท่ีเปล่ียนแปลงใน
แต่ละเดือนภายใน 5 วนัท าการแรกของเดือนนั้น ซ่ึงปัจจุบัน ประกาศเปล่ียนแปลงล่าสุด เม่ือวนัท่ี                            
4 กุมภาพนัธ์ 2559 ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่นเท่ากับ 15.7060 บาทต่อกิโลกรัม ยงัไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ก่อนและหลงัยกเลกิการอุดหนุนโดยกองทุน
น า้มันเช้ือเพลงิ 

 ราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหน้าโรงกลัน่ ( บาทต่อกิโลกรัม ) 
ก่อนการยกเลิกการ
อุดหนุนโดยกองทุน

น ้ามนั 
(29 พ.ย. 2550) 

หลงัการยกเลิกการ
อุดหนุนโดยกองทุน

น ้ามนั 
(25 ธ.ค. 2552) 

ราคาขายส่งก๊าซ LPG 
หนา้โรงกลัน่  

ณ 
(31 ธ.ค. 2559) 

1) ราคา ณ โรงกลั่น หรือ
ราคา ณ โรงแยกก๊าซ
หรือราคาน าเข้า 

10.8964 11.1212 13.6077 
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ภาษีสรรพสามิต ( 1 ) 2.1700 2.1700 2.1700 
ภาษีเทศบาล ( 2 ) 0.2170 0.2170 0.2170 
เงินกองทุนน า้มัน ( 3 ) (0.8265) 0.1781 (0.2887) 
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่
ก่อนภาษมูีลค่าเพิม่ 

12.4569 13.6863 15.7060 

ภาษีมูลค่าเพิม่ ( 4 ) 0.8720 0.9580 1.0994 
2)ราคาขายส่งหน้าโรง
กลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

13.3289 14.6443 16.8054 

ท่ีมา  : ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
หมายเหตุ : 

1. ภาษีสรรพสามิตก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 
2. ภาษีเทศบาลเท่ากบั 10.00% ของภาษีสรรพสามิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เร่ืองการก าหนดราคา อตัรา

เงินส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG ท่ีท าในราชอาณาจกัร อตัราเงินส่งเขา้กองทุนและอตัรา
เงินชดเชยส าหรับก๊าซLPG ท่ีส่งไปยงัคลงัก๊าซ LPG และอตัราเงินส่งเขา้กองทุนส าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งออกนอก
ราชอาณาจกัร 

4. ภาษีมูลค่าเพ่ิมของราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่เท่ากบั 7.00% ของราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ 
5. วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2559 ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม ไดป้รับลดลงเป็น 15.7060 บาทต่อกิโลกรัม 

 
 ทั้งน้ีวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบบัท่ี 6                 
พ.ศ. 2559 เ ร่ืองการก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซท่ีผลิตใน
ราชอาณาจกัรหรือน าเขา้มาเพื่อใชใ้นราชอาณาจกัร อตัราเงินส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ  
ท่ีส่งไปยงัคลงัก๊าซ ซ่ึงไดก้ าหนดราคาก๊าซ ณ คลงัก๊าซต่างจงัหวดัก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เท่ากนั โดยไดย้กเลิก
อตัราชดเชยค่าขนส่งส าหรับก๊าซท่ีส่งไปยงัคลงั ปตท. ต่างจงัหวดั จึงท าให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG ใน              
แต่ละจงัหวดัของคลงั ปตท. รวมค่าขนส่งเขา้ไปในราคาก๊าซ LPG ด้วย ส่งผลให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG              
หน้าคลงัปตท. ต่างจงัหวดัจะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีการก าหนด
ราคาก๊าซ LPG  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดงัต่อไปน้ี  

• ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่    กิโลกรัมละ 15.7060 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัชลบุรี  กิโลกรัมละ 15.7060 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดันครสวรรค ์ กิโลกรัมละ 16.7160 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัล าปาง  กิโลกรัมละ 17.7160 บาท 
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• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัขอนแก่น  กิโลกรัมละ 17.1090 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กิโลกรัมละ 16.0417 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัสงขลา  กิโลกรัมละ 16.0621 บาท 

 
3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG  

 ในการก าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการก าหนดสูตรในการค านวณโดยอา้งอิงจากราคาขาย
ส่งก๊าซ LPG 

 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG  = ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าการตลาด 
 
 

ตัวอย่างการค านวณโครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

  ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 
บาทต่อกิโลกรัม % 

1) ราคา ณ โรงกลัน่หรือราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคาน าเขา้ 13.6077 67.07 
 ภาษีสรรพาสามิต (1) 2.1700 10.69 
 ภาษีเทศบาล (2) 0.2170 1.07 
 เงินกองทุนน ้ ามนั (3) (0.2887) (1.42) 
 ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม 15.7060  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (4) 1.0994 5.42 
2) ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 16.8054  
 ค่าการตลาด (5) 3.2566 16.05 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 0.2280 1.12 
3) ราคาขายปลีกก๊าซ 20.29 100.00 
ท่ีมา : ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
หมายเหตุ :   
1. ภาษีสรรพสามิตก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 
2. ภาษีเทศบาลเท่ากบั 10.00% ของภาษีสรรพสามิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เร่ืองการก าหนดราคา  อตัราเงินส่ง

เขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีท าในราชอาณาจกัร  และน าเขา้มาเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัร 
อตัราเงินส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซท่ีส่งไปยงัคลงัก๊าซและอตัราเงินส่งเขา้กองทุนส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีส่งออกราชอาณาจกัร 
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• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัขอนแก่น  กิโลกรัมละ 17.1090 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กิโลกรัมละ 16.0417 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัสงขลา  กิโลกรัมละ 16.0621 บาท 

 
3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG  

 ในการก าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการก าหนดสูตรในการค านวณโดยอา้งอิงจากราคาขาย
ส่งก๊าซ LPG 

 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG  = ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าการตลาด 
 
 

ตัวอย่างการค านวณโครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม 15.7060  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (4) 1.0994 5.42 
2) ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 16.8054  
 ค่าการตลาด (5) 3.2566 16.05 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 0.2280 1.12 
3) ราคาขายปลีกก๊าซ 20.29 100.00 
ท่ีมา : ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
หมายเหตุ :   
1. ภาษีสรรพสามิตก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 
2. ภาษีเทศบาลเท่ากบั 10.00% ของภาษีสรรพสามิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เร่ืองการก าหนดราคา  อตัราเงินส่ง

เขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีท าในราชอาณาจกัร  และน าเขา้มาเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัร 
อตัราเงินส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซท่ีส่งไปยงัคลงัก๊าซและอตัราเงินส่งเขา้กองทุนส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีส่งออกราชอาณาจกัร 
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• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัขอนแก่น  กิโลกรัมละ 17.1090 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กิโลกรัมละ 16.0417 บาท 
• ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัสงขลา  กิโลกรัมละ 16.0621 บาท 

 
3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG  

 ในการก าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการก าหนดสูตรในการค านวณโดยอา้งอิงจากราคาขาย
ส่งก๊าซ LPG 

 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG  = ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าการตลาด 
 
 

ตัวอย่างการค านวณโครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

  ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 
บาทต่อกิโลกรัม % 

1) ราคา ณ โรงกลัน่หรือราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคาน าเขา้ 13.6077 67.07 
 ภาษีสรรพาสามิต (1) 2.1700 10.69 
 ภาษีเทศบาล (2) 0.2170 1.07 
 เงินกองทุนน ้ ามนั (3) (0.2887) (1.42) 
 ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม 15.7060  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (4) 1.0994 5.42 
2) ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 16.8054  
 ค่าการตลาด (5) 3.2566 16.05 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 0.2280 1.12 
3) ราคาขายปลีกก๊าซ 20.29 100.00 
ท่ีมา : ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
หมายเหตุ :   
1. ภาษีสรรพสามิตก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 
2. ภาษีเทศบาลเท่ากบั 10.00% ของภาษีสรรพสามิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เร่ืองการก าหนดราคา  อตัราเงินส่ง

เขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีท าในราชอาณาจกัร  และน าเขา้มาเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัร 
อตัราเงินส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซท่ีส่งไปยงัคลงัก๊าซและอตัราเงินส่งเขา้กองทุนส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีส่งออกราชอาณาจกัร 
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4. ภาษีมูลค่าเพ่ิมของราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนา้โรงกลัน่เท่ากบั 7.00% ของราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หนา้โรงกลัน่ 

5. ค่าการตลาดก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม 
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่ากบั 7% ของค่าการตลาด 

 

 นอกจากน้ี รัฐบาลยงัไดพ้ิจารณาว่าก๊าซ LPG ท่ีน าไปใช้งานเป็นก๊าซหุงตม้ เป็นสินคา้ท่ีมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนโดยทัว่ไป จึงก าหนดให้ก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคุม ท าให้ในการ
ปรับเปล่ียนราคาจ าหน่ายก๊าซหุงตม้แต่ละคร้ังจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณิชย ์ในขณะท่ีก๊าซ LPG ท่ีน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละการน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรมนั้น 
รัฐบาลไม่ไดมี้การควบคุมราคาขายปลีกแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ไดป้ระชุมพิจารณา เร่ือง 
ขอ้สรุปการด าเนินงานเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG และไดมี้มติ ดงัน้ี 

1. เห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ทั้งระบบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1: ช่วงเวลาเปล่ียนผา่นก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ 
เปิดเสรีเฉพาะส่วนการน าเขา้ แต่ยงัคงควบคุมราคาโรงกลัน่น ้ามนัและราคาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

โดยยกเลิกการชดเชยส่วนต่างราคาจากการน าเขา้ รวมถึงยกเลิกระบบโควตา้การน าเขา้ของประเทศ และ
สามารถส่งออกเน้ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายใตก้ารควบคุมของกรมธุรกิจพลงังาน 

ระยะท่ี 2: เปิดเสรีทั้งระบบ 
ยกเลิกการควบคุมราคาและปริมาณของทุกแหล่งผลิตและจดัหา เปิดเสรีการน าเขา้และส่งออกโดย

สมบูรณ์ รวมถึงยกเลิกการประกาศราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงกลัน่และราคาขายส่ง ณ คลงัก๊าซ โดยจะ
เร่ิมด าเนินการเม่ือตลาดมีความพร้อมดา้นการแข่งขนัท่ีเพียงพอทั้งในส่วนการผลิตและจดัหา ไม่เกิดการ
สมยอมในการตั้งราคา ภายใตก้ารพิจารณาของกรมธุรกิจพลงังาน 

2. เห็นชอบการเปิดเสรีเฉพาะส่วนการน าเขา้ในช่วงเวลาเปล่ียนผา่นก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ ซ่ึงจะเร่ิม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

 
4) การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าก๊าซ LPG 

  ธุรกิจการคา้ก๊าซ LPG เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการหลายราย 
และผูป้ระกอบการรายเล็กสามารถหาช่องทางในการเพิ่มสัดส่วนการตลาดได้อย่างต่อเน่ือง ดงัท่ีแสดง            
ในตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดของผูค้า้ก๊าซ LPG ทั้งน้ี เป็นผลมาจากในช่วง
หลายปีท่ีผา่นมา ธุรกิจการคา้ก๊าซ LPG เป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตค่อนขา้งสูง เน่ืองจากการเติบโตของปริมาณ
ความตอ้งการใช้ก๊าซ LPG ของประเทศไทยยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อการ
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บริโภคในครัวเรือน ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการรณรงค์ของรัฐบาลและองค์กรเอกชนในเร่ืองของพลงังาน
ทดแทนถ่านหินและน ้ ามนั ดงันั้น จึงมีผูป้ระกอบการท่ีสนใจและเขา้มาประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG เพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 
 อย่างไรก็ตาม เช่ือว่า สภาวะการแข่งขนัจะไม่สูงข้ึนมากนกัในอนาคต เน่ืองจากธุรกิจการคา้ก๊าซ 
LPG ในปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขในการเขา้ท าธุรกิจ (Barrier to Entry) ท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก ซ่ึงส่งผลให้
ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ท่ีมีความสนใจในธุรกิจไม่สามารถเขา้มาด าเนินธุรกิจได ้โดยเง่ือนไขดงักล่าว มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(ก) เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใช้เงินทุนจ านวนหน่ึง เน่ืองจากผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตอ้งได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521จากกระทรวงพาณิชย ์
ซ่ึงปัจจุบนัไดถู้กเปล่ียนเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 
โดยตอ้งมีคุณสมบติัคือ  
 

1. ตอ้งมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นข้ึนไป  
2. ตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีน 100 ลา้นข้ึนไป  
3. ต้องมีคลัง เก็บก๊ าซและมีปริมาณการค้าประจ า ปี  (ปริมาณท่ีน า เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร ซ้ือ กลัน่ ผลิตหรือไดม้าในปีหน่ึง) มากกวา่ 50,000 เมตริกตนั  
4. ตอ้งมีเคร่ืองหมายการคา้เป็นของตนเอง 

 
(ข) เป็นธุรกิจท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บความเช่ือมัน่จากลูกคา้ ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการสร้างความ

เช่ือมัน่ระยะหน่ึง เน่ืองจากธุรกิจการคา้ก๊าซ LPG เป็นธุรกิจท่ีไม่มีความแตกต่างด้านผลิตภณัฑ์ ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการจะต้องแข่งขนักันด้วยการท าการตลาดและการให้บริการเพื่อจูงใจให้ลูกค้าไวว้างใจใช้
ผลิตภณัฑข์องตน ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในตวัลูกคา้และมีบริการท่ีเป็นท่ีน่าประทบัใจ 
ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัส่งท่ีรวดเร็ว การบริการดา้นเทคนิค และการใหบ้ริการดูแลซ่อมบ ารุงถงับรรจุก๊าซ LPG  
 

(ค) มีความเป็นไปไดท่ี้ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพของประเทศไทย
ในการเป็นศูนยก์ลางของระบบการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีนผูป้ระกอบการจากต่างประเทศจึงไดเ้ร่ิมเขา้มา
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแลว้ตั้งแต่ปี 2544 การด าเนินการดงักล่าวจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดการ
แข่งขนัในธุรกิจคา้ก๊าซท่ีรุนแรงในอนาคต เพราะผูผ้ลิตและผูค้า้ก๊าซในระดบัโลกเหล่าน้ีจะมีเงินทุนจ านวน
มากและมีเทคโนโลยท่ีีเหนือกวา่ผูป้ระกอบการในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ
ยงัไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจและสายสัมพนัธ์กบัผูค้า้ก๊าซในประเทศไทย ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัท าให้ด าเนิน
ธุรกิจใหป้ระสบผลส าเร็จไดย้าก  
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5)   การจัดหาผลติภัณฑ์ 
   5.1 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 ประเทศไทยจดัหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อน ามาจ าหน่ายจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ มีก าลงัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 โดยประมาณของ
ปริมาณการจัดหาทั้ งหมด โดยปัจจุบันมีโรงแยกก๊าซทั้ งหมด 7 แห่ง โดยตั้ งอยู่ท่ี
จงัหวดัระยอง 5 แห่ง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แห่ง และสุโขทยั 1 แห่ง  
 

2) โรงกลัน่น ้ามนัดิบ มีก าลงัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 โดยประมาณของปริมาณ
การจดัหาทั้งหมด โดยโรงกลัน่น ้ามนัประกอบไปดว้ย  

 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั บางจาก ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

3) การน าเขา้ มีปริมาณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 โดยประมาณของปริมาณการจดัหา
ทั้งหมด   

 

 ในปี 2559 บริษทัฯ จดัหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากผูผ้ลิตรายใหญ่ภายในประเทศ โดยปริมาณ
จดัหาหลกัมาจาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โดยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 47 และ 27 โดยประมาณ ตามล าดบั ส าหรับปริมาณส่วนท่ีเหลือ จดัหามาจากบริษทัฯ ต่างๆ เช่น 
บริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ากดั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

5.2 ถังบรรจุก๊าซ 
 

 ถงัท่ีใช้ส าหรับบรรจุก๊าซ LPG ส าหรับขนาด 4 กิโลกรัม ถึงขนาด 48 กิโลกรัมนั้น  บริษทั
สามารถจดัหาได้จากผูผ้ลิตภายในประเทศ โดยพิจารณาจากระบบการผลิตและความแน่นอนในเร่ือง
ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อใหบ้ริษทัเกิดความมัน่ใจในการเลือกใชถ้งัท่ีน ามาบรรจุก๊าซ นอกจากน้ีผูผ้ลิตถงัยงั
มีมาตรฐานการผลิตท่ีใกลเ้คียงกนั โดยอง้อิงตาม มอก. จึงท าให้แทบจะไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ
คุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑข์องถงั 
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 ส าหรับงวดปี 2559 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 บริษทัใช้บริการผูผ้ลิตถงัท่ีใชส้ าหรับบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวทั้งส้ิน 3 ราย ไดแ้ก่ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน)  บริษทั เมทเทิล เมท จ ากดั และ
บริษทั ช่ืนศิริ จ ากดั  โดยมียอดสั่งซ้ือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49  ,ร้อยละ 26 และร้อยละ 24  ตามล าดบั 
 บริษทั มีนโยบายการดูแลคุณภาพการใชง้านท่ีเป็นปกติ โดยลูกคา้สามารถน าถงัของทางบริษทั 
กลบัมาส่งซ่อมไดต้ามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด  
 

 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผู ้ใช้ก๊าซหุงต้ม จึงได้มีการ
ตรวจสอบสภาพของถงัท่ีมีอายุการใชง้านแลว้ 5 ปีและ 10 ปี โดยผูค้า้น ้ ามนัมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติั
การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ท่ีเป็นเจา้ของถงับรรจุก๊าซจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งบริษทั
ภายนอกมาท าการตรวจสอบสภาพถงับรรจุ 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
 การวิเคราะห์และค าอธิบายผลการด าเนินงานส าหรับปี  2559 ท่ีจะแสดงต่อไปน้ี ใช้ข้อมูลจาก                  
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 และขอ้มูลทางการเงินรวม
เสมือนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
 

1. ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 1: โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้  

*มีการจดัประเภทตวัเลขในงบก าไรขาดทุนเสมือนในส่วนของรายไดค้่าบริการขนส่ง รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขายของปี 2557 ใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทในปี 2558 
และ 2559 ค าอธิบายแสดงในขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในส่วนของตารางขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนในขอ้ 13. ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญั – 13.1 งบการเงินรวม 
 

รายได้ 
รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัมาจากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.68 ของ

รายไดร้วม รองลงมาไดแ้ก่รายไดอ่ื้นซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของรายไดร้วม และรายไดค้่าบริการ
ขนส่งซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.51 ของรายไดร้วม ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

1) รายไดจ้ากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบริษทัในปี 2559 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 16,343 
ลา้นบาท ลดลง 5,364 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 24.71 จากปี 2558    ในปี 2559 ปริมาณการขายรวมของ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงจาก 1,089,593 ตนัในปี 2558 เป็น 938,647 ตนั โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
สถานการณ์ราคาน ้ ามนัโลกท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ปริมาณผูใ้ช้ก๊าซลดลงและหันไปใช้น ้ ามนัท่ีมี

(หน่วย : ล้านบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2557 

 รายได้ % ของ
รายได้ 

รายได้ % ของ 
รายได้ 

ล้านบาท     % ของ 
                     รายได้ 

รายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 16,343 98.68 21,707 98.64       21,487       95.50 
รายได้ค่าบริการขนส่ง 84 0.51 171 0.78        176*         0.78 
รายได้อืน่ 135 0.81 128 0.58        837*         3.72 
                       รวมรายได้ 16,562 100.00 22,006 100.00      22,500     100.00 
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ราคาถูกลงมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งตลาดอุตสาหกรรมก๊าซ LPG   ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และ
สภาวะการแข่งขนัในตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึน  

 

ในส่วนของราคาขาย พบว่าราคาขายเฉล่ียของปี 2559 ต ่ากว่าปี 2558 เป็นผลมาจากการประกาศ
ปรับราคาน ้าก๊าซลงตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 จึง
ท าใหร้าคาขายโดยเฉล่ียในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม 

 
ตารางแสดงส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท ดับบลวิพ ีเอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  

เปรียบเทยีบปี 2559 และปี 2558 
 

 ปี 2559 
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท¹ (%) 

ปี 2558 
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท² (%) 

ส่วนแบ่งการตลาดรวม 21.99% 21.86% 

ส่วนแบ่งการตลาดภาคยานยนต ์ 29.13% 26.30% 

ส่วนแบ่งการตลาดภาคหุงตม้ 19.45% 20.46% 

ส่วนแบ่งการตลาดภาคอุตสาหกรรม 13.46% 13.71% 

      ¹ ขอ้มูลจากกรมธุรกิจพลงังาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 
      ² ขอ้มูลจากกรมธุรกิจพลงังาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 
 

จากตารางขา้งตน้ พบวา่โดยภาพรวมแลว้ส่วนแบ่งการตลาดรวมของบริษทัในปี 2559 มีทิศทางท่ีดี
ข้ึนจากปี 2558 โดยส่วนแบ่งการตลาดได้เพิ่มข้ึน จาก 21.86% ในปี 2558 เป็น 21.99% ในปี 2559  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคยานยนต ์บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดของภาคยานยนตเ์พิ่มข้ึนจาก 26.30% ในปี 2558 
เป็น 29.13% ในปี 2559  ส่วนภาคอุตสาหกรรมและภาคหุงตม้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัในปี 2559 ไม่
แตกต่างกบัปี 2558 มากนกั 

อย่างไรก็ดีนอกจากน้ีบริษทัมีแผนท่ีจะขยายฐานลูกคา้ของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มข้ึนเพื่อ
รองรับความเติบโตอย่างต่อเน่ือง  โดยเน้นถึงการพฒันางานบริการท่ีเข้าถึงลูกค้า ความครอบคลุมของ
คลงัสินคา้ อีกทั้งด าเนินนโยบายการตลาดในภาพรวมของบริษทั ไดแ้ก่ การด าเนินธุรกิจท่ีครบวงจร เร่ิม
ตั้งแต่การจดัหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีมีคุณภาพ การขนส่งท่ีรวดเร็ว ราคาท่ีเป็นธรรม รวมถึงการบริการท่ีดี 
โดยบริษทัใหค้วามส าคญักบัทุกภาคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างโครงข่ายลูกคา้ของบริษทัให้มีความ
มัน่คง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัสามารถเพิ่มยอดขายไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว  โดยปัจจุบนับริษทัมีส่วนแบ่ง
การตลาดของแบรนด์เวิลด์แก๊สรวมเป็นอนัดบั 2 ของผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวทัว่ประเทศ  (อา้งอิงจาก
ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายและส่วนแบ่งทางการตลาดของผูค้ ้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในข้อ 3.2 
การตลาดและสภาวะการแข่งขนั ภายใตห้วัขอ้ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 
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สัดส่วนของรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมของบริษทั แยกตามประเภทลูกคา้ แสดงไวใ้น
ตารางดงัต่อไปน้ี 

 

 ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน)                                              
แยกตามประเภทลูกค้า ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ประเภทลูกค้า ปี 2559 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน (%) ปี 2558 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน (%) 

สถานีบริการก๊าซ 7,406 45.31 9,141   42.11 
ลูกคา้พาณิชย ์    735 4.50   866    3.99 
โรงบรรจุก๊าซ 5,731 35.06 6,871  31.65 
ร้านคา้ก๊าซ   682 4.17   803   3.70 
โรงงานอุตสาหกรรม 1,430 8.75 1,632   7.52 
Supply Sale และอ่ืนๆ 359 2.21 2,394  11.03 

รวม 16,343 100.00      21,707 100.00 
  
2) รายไดค้่าบริการขนส่งส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 84 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 

จ านวน 87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.88 โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองมาจากการท่ีราคาน ้ ามนัถูกลง
ค่อนขา้งมาก ท าให้บริษทัปรับลดราคาค่าขนส่งลงตามตน้ทุนท่ีลดต ่าลง  ประกอบกบับริษทัใชบ้ริการของ
EAGLE ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในการขนส่งน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปส่งให้กบัลูกคา้ของบริษทัในสัดส่วนท่ี
เพิ่มข้ึนจากปี 2558  โดยในปี 2559  EAGLE มีรายไดค้่าบริการขนส่งท่ีไดรั้บจาก WP  ประมาณ 70% ของ
รายไดค้่าบริการขนส่งทั้งหมด ในขณะท่ีปี 2558 EAGLE มีรายไดค้่าบริการขนส่งท่ีไดรั้บจาก WP  ประมาณ 
55% ของรายไดค้่าบริการขนส่งทั้งหมด ซ่ึงรายไดค้่าขนส่งบางส่วนไดถู้กรวมเขา้ไปอยูใ่นราคาขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว อนัเน่ืองมาจากเป็นการขายแบบรวมการบริการ ซ่ึงไม่สามารถแยกจากกนัได ้

 
3) รายไดอ่ื้นของบริษทัในปี 2559 มีจ านวน 135 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 7 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.4 สาเหตุหลกัเกิดจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการเก่ียวกบัถงับรรจุก๊าซเพิ่มมากข้ึน อยา่งไร
ก็ดีในปี 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานจากธุรกิจหลกัจ านวน 6 ลา้นบาท เกิดจากการ
กลบัรายการค่าเช่าและเบ้ียปรับท่ีไม่ตอ้งจ่ายช าระ 
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ตาราง 2: โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัท  

*มีการจดัประเภทตวัเลขในงบก าไรขาดทุนเสมือนในส่วนของรายไดค้่าบริการขนส่ง รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขายของปี 2557 ใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทในปี 2558 
และ 2559 ค าอธิบายแสดงในขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในส่วนของตารางขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนในขอ้ 13. ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญั – 13.1 งบการเงินรวม 
 
         ค่าใช้จ่าย 

1. ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

*มีการจดัประเภทตวัเลขในงบก าไรขาดทุนเสมือนในส่วนของรายไดค้่าบริการขนส่ง รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขายของปี 2557 ใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทในปี 2558 
และ 2559 ค าอธิบายแสดงในขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในส่วนของตารางขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนในขอ้ 13. ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญั – 13.1 งบการเงินรวม 
 
 

(หน่วย : ล้านบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2557 

 จ านวน จ านวน จ านวน 
ต้นทุนขาย LPG  15,620 20,857 20,734* 
ต้นทุนการให้บริการขนส่ง 125 143 151* 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 323 295 428* 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 417 592 544 
ต้นทุนทางการเงิน 15 3 17 

รวมค่าใช้จ่าย 16,500 21,890 21,874 

(หน่วย : ล้านบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2557 

      จ านวน      จ านวน จ านวน 
ต้นทุนขาย LPG  15,620                     20,857 20,734* 
รายได้จากการขาย LPG       16,343       21,707  21,487 
สัดส่วนของต้นทุนขาย LPG เทยีบ
รายได้จากการขาย LPG 

         95.58%  96.08%   96.49% 

อตัราก าไรขั้นต้นจากการขาย LPG 4.42% 3.92%    3.51% 
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ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั โดยตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 15,620 ลา้นบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95.58 ของ
รายไดจ้ากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยลดลงประมาณ 5,237 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.11 เม่ือ
เทียบกบัปี 2558  ซ่ึงตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียมท่ีลดลงในปี 2559 เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการลดลงของ
รายไดจ้ากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ซ่ึงปริมาณการขายในปี 2559 ลดลงประมาณ 150,000 ตนัเม่ือเทียบ
กบัปริมาณการขายในปี 2558 อยา่งไรก็ตามพบวา่อตัราก าไรขั้นตน้ของการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มข้ึน
จาก 3.92% ในปี 2558 เป็น 4.42% ในปี 2559  สืบเน่ืองจากรายไดค้่าขนส่งบางส่วนไดถู้กรวมเขา้ไปอยูใ่น
ราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว อนัเน่ืองมาจากเป็นการขายแบบรวมการบริการ ซ่ึงไม่สามารถแยกจากกนัได ้
อีกทั้งอตัราค่าขนส่งท่ีถูกลงจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับลดลง ประกอบกบับริษทัมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงท าใหส้ัดส่วนการลดลงของตน้ทุนสูงกวา่การลดลงของยอดขาย   

 

2. ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่ง แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

 

*มีการจดัประเภทตวัเลขในงบก าไรขาดทุนเสมือนในส่วนของรายไดค้่าบริการขนส่ง รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขายของปี 2557 ใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทในปี 2558 
และ 2559 ค าอธิบายแสดงในขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในส่วนของตารางขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนในขอ้ 13. ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญั – 13.1 งบการเงินรวม 

 

จากตารางขา้งตน้ พบวา่อตัราก าไรขั้นตน้การให้บริการขนส่งนั้นแสดงค่าติดลบ โดยมีตน้ทุนการ
ใหบ้ริการขนส่งท่ีสูงกวา่รายไดค้่าบริการขนส่ง  สืบเน่ืองจาก ในปี 2559 บริษทัมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ใน
การก าหนดราคาขาย  โดยในปี 2559 นั้นไดมี้การคิดรวมราคาค่าขนส่งเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาขายน ้ า
ก๊าซ   ในขณะท่ีต้นทุนการให้บริการขนส่งดังกล่าว  ย ังคงแสดงอยู่ในต้นทุนการให้บริการขนส่ง                        

(หน่วย : ล้านบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2557 

      จ านวน จ านวน จ านวน 
ต้นทุนการให้บริการขนส่ง 125         143 151* 
รายได้ค่าบริการขนส่ง          84          171 176* 
สัดส่วนของต้นทุนการให้บริการขนส่ง
เทยีบรายได้ค่าบริการขนส่ง 

148.81%        83.63% 85.79% 

อตัราก าไรขั้นต้นการให้บริการขนส่ง (48.81%) 16.37% 14.21% 
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นัน่หมายความวา่ในตน้ทุนขาย LPG มีตน้ทุนการให้บริการขนส่งแฝงอยูด่ว้ย จึงส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้
ของการใหบ้ริการขนส่งมีค่าติดลบจากเหตุผลดงักล่าว   

 

อยา่งไรก็ตาม หากเอาตน้ทุนการให้บริการขนส่งท่ีแฝงอยูใ่นตน้ทุนขาย LPG แยกแสดงออกมา จะ
ปรากฏตามตารางต่อไปน้ี  

¹มีการจดัประเภทใหม่ของตน้ทุนขาย LPG และตน้ทุนการให้บริการขนส่ง เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัไดเ้ปล่ียน              
กลยทุธ์ในการก าหนดราคาขาย โดยรวมราคาค่าขนส่งเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาขายน ้ าก๊าซ ดงันั้นตน้ทุนขาย LPG จึง
ไดแ้ฝงตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งเขา้ไปจ านวน 63 ลา้นบาท  

 

 

จากตารางขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าตน้ทุนการให้บริการขนส่งส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 
เป็นจ านวนเงิน 62 ลา้นบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 73.81 ของรายไดค้่าบริการขนส่ง โดยจะเห็นว่า
ตน้ทุนการให้บริการขนส่งลดลง  81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 56.64  เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของรายไดค้่าบริการขนส่ง และส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีสัดส่วนการจดั
จา้งของบริษทัแม่เพิ่มมากข้ึน  อยา่งไรก็ดีอตัราก าไรขั้นตน้การให้บริการขนส่งดีข้ึนกวา่ปี 2558 เน่ืองจาก
ตน้ทุนน ้ามนัถูกลงค่อนขา้งมาก ท าใหก้ลุ่มบริษทัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีลงไปได ้

(หน่วย : ล้านบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2557 

 จ านวน จ านวน จ านวน 
ต้นทุนขาย LPG  15,683¹ 20,857 20,734* 
ต้นทุนการให้บริการขนส่ง 62¹ 143 151* 

(หน่วย : ล้านบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2557 

      จ านวน จ านวน จ านวน 
ต้นทุนการให้บริการขนส่ง 62         143 151* 
รายได้ค่าบริการขนส่ง          84          171 176* 
สัดส่วนของต้นทุนการให้บริการขนส่ง
เทยีบรายได้ค่าบริการขนส่ง 

73.81%        83.63% 85.79% 

อตัราก าไรขั้นต้นการให้บริการขนส่ง 26.19% 16.37% 14.21% 
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3. ค่าใชจ่้ายในการขาย 
ค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2559 เป็นจ านวนเงิน 323 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.97 ของรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) โดยค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2559 
เพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.49  สาเหตุหลกัเกิดจากการท่ี
บริษทัจ่ายค่าบริหารงานขายเพิ่มสูงข้ึนกวา่ปี 2558 เน่ืองมาจากการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 

4. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2559 เป็นจ านวนเงิน 417 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.54 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2559  
ลดลงจากปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 175 ลา้นบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 29.56 มีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทั
ปรับปรุงประสิทธิภาพในองค์กร  อีกทั้งการตดัค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นออกไป ท าให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานลดลงเป็นจ านวนมาก 

  

5. ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2559 เป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 0.09 ของรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น)  ซ่ึงตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนจ านวน  12 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัปี 2558 สาเหตุหลกัเกิดจากการท่ีบริษทัเบิกเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินออกมาเพิ่มในปี 
2559 จ านวน 217 ลา้นบาท เพื่อก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซของบริษทั จึงท าใหบ้ริษทัมีภาระดอกเบ้ียจ่ายมากกวา่ปี 
2558 

 

ตาราง 3: ก าไรและอตัราก าไรของบริษัท 

¹ไม่รวมรายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจหลกัในปี 2559 จ านวน 6 ลา้นบาท และในปี 2558 จ านวน 16 ลา้นบาท 
 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม 2557 

 จ านวน 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร 
(%) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร 
(%) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร 
(%) 

ก าไรขั้นต้น 681 4.15 877 4.01 778* 3.59 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 57 0.34 101 0.46 623 2.77 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  51¹ 0.31 85¹ 0.38 58¹ 0.26 
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*มีการจดัประเภทตวัเลขในงบก าไรขาดทุนเสมือนในส่วนของรายไดค้่าบริการขนส่ง รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขายของปี 2557 ใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทในปี 2558 
และ 2559 ค าอธิบายแสดงในขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในส่วนของตารางขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนในขอ้ 13. ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญั – 13.1 งบการเงินรวม 

ก าไร 
 อตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559 เพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2558  และอตัราก าไรสุทธิในปี 2559 
ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2558 สาเหตุหลกัท่ีท าให้อตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559 เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเม่ือเทียบ
กบัปี 2558 เกิดจากอตัราค่าขนส่งท่ีถูกลงจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับลดลง ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีการบริหาร
จดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งกลุ่มบริษทัให้ความส าคญักบัการควบคุมค่าใช้จ่าย และตดั
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น และควบคุมการให้บริการให้มีคุณภาพ  เพื่อรักษาฐานลูกคา้ และคงครองส่วนแบ่ง
การตลาดให้ไดเ้ป็นอนัดบั 2 ในตลาดคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวต่อไป  ส่วนอตัราก าไรสุทธิในปี 2559 ลดลง
เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากสัดส่วนการลดลงของก าไรสุทธิสูงกวา่การลดลงของรายไดร้วม 
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2. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง 
2.1 ฐานะทางการเงิน 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 551.79 10.46% 493.96 9.30% 838.04 14.51%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 906.18 17.19% 992.81 18.68% 1,031.00         17.86%
สินคา้คงเหลือ 196.44 3.72% 147.80 2.78% 113.62 1.97%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.74 0.09% 5.51 0.10% 5.77 0.10%
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,659.15 31.46% 1,640.08 30.86% 1,988.43 34.44%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 606.71 11.50% 696.12 13.10% 768.04 13.30%
บญัชีส ารองเพ่ือการช าระหน้ี 121.24 2.30% 121.35 2.28% 206.27 3.57%
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 0.08 0.00% 48.29 0.91% 48.28 0.84%
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 66.29 1.26% 66.29 1.25% 66.29 1.15%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,628.61      49.83% 2,567.35      48.32% 2,471.51         42.80%
ค่าความนิยม 33.49 0.64% 33.49 0.63% 24.30 0.42%
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40.42 0.77% 12.15 0.23% 13.15 0.23%
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 61.03 1.16% 69.91 1.32% 76.65 1.33%
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5.13 0.10% 4.33 0.08% 1.36 0.02%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 52.32 0.98% 54.09 1.02% 109.64 1.90%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,615.32 68.54% 3,673.37 69.14% 3,785.49 65.56%
รวมสินทรัพย์ 5,274.47 100.00% 5,313.45 100.00% 5,773.92 100.00%

31-ธ.ค.-59

งบการเงนิรวมส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่
(ตรวจสอบแล้ว)

งบแสดงฐานะการเงนิ
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 943.32         17.88% 1,178.97      22.19% 1,760.38         30.49%
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
          ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว
           ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 40.55           0.77% 34.32           0.65% 60.63             1.05%
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 1.35             0.03% 5.16             0.10% 2.46               0.04%
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 87.53           1.66% 213.60         4.02% 198.13           3.43%
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15.16           0.29% 11.85           0.22% 8.92               0.15%
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,126.06 21.35% 1,479.15 27.84% 2,043.46 35.38%
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีท่ีรอการจดัสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟู 121.24         2.30% 121.35         2.28% 206.28           3.57%
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1.68             0.03% 7.73             0.15% 12.88             0.23%
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 245.89         4.66% 62.71           1.18% 5.46               0.09%
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23.03           0.44% 19.30           0.36% 24.51             0.43%
เงินมดัจ ารับ 3,201.09      60.69% 3,122.23      58.76% 3,064.54         53.08%
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14.71           0.28% 20.52           0.39% 26.86             0.47%
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.75             0.09% 0.52             0.01% 8.79               0.15%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,612.39 68.49% 3,354.36 63.13% 3,349.32 58.02%
รวมหนีสิ้น 4,738.45 89.84% 4,833.51 90.97% 5,392.78 93.40%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
     ทนุจดทะเบียน 2,760.57      52.34% 2,760.57      51.95% 2,760.57         47.81%
     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 2,760.57      52.34% 2,760.57      51.95% 2,760.57         47.81%
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,657.62      50.39% 2,657.62      50.02% 2,657.62         46.03%
ส่วนเกินทนุจากราคาขายกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 532.00 10.09% 532.00 10.01% 532.00 9.21%
ก าไรสะสม
    จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฏหมาย 33.91 0.64% 33.91 0.64% 33.91 0.59%
    ขาดทนุสะสม -5,448.11 -103.29% -5,504.19 -103.59% -5,602.98 -97.04%
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 535.99 10.16% 479.91 9.03% 381.12 6.60%
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.03             0.00% 0.03             0.00% 0.02 0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 536.02 10.16% 479.94 9.03% 381.14 6.60%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,274.47 100.00% 5,313.45 100.00% 5,773.92 100.00%

31-ธ.ค.-59

6.05             0.11%

32.10           0.61%

งบการเงนิรวมส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่
(ตรวจสอบแล้ว)

6.03             0.11% 10.53             0.18%

29.22           0.55% 2.41               0.04%

งบแสดงฐานะการเงนิ
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57
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สินทรัพย์ 
  

 สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีสินทรัพยร์วมจ านวน 5,274 ลา้นบาท ลดลง
จากส้ินปี 2558 จ านวน 39 ลา้นบาท หรือลดลง 0.73% จากส้ินปี 2558   
 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

1) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งส้ินจ านวน 552 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2558 จ านวน 58 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มข้ึน 12% ซ่ึงเงินสดส่วนใหญ่ท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก
การด าเนินงาน และเงินกูย้มืส าหรับก่อสร้างคลงัก๊าซ LPG 

 
2) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ จ านวน 906 
ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2558 จ านวน 87 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 9% โดยแยกรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
  2559  2558  2557 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน (สุทธิ) 815 90% 938 94% 950  92% 
ลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 91 10% 55  6% 81  8% 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อืน่ (สุทธิ) 906 100% 993  100% 1,031  100% 
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รายละเอียดการวเิคราะห์อายลูุกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
  2559 2558  2557 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 743 80% 892  85% 898  85% 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 48  5% 42  4% 50  5% 
เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1  1% 5  0% 1  0% 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 
เดือน 30  3% 1  0% 3  0% 
เกินกวา่ 12 เดือน 106  11% 110  11% 108  10% 
รวม ลูกหนีก้ารค้า 928  100% 1,050  100% 1,060  100% 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (113) 

 
(112) 

 
(110)  

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 815  
 

938  
 

950   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีการคา้เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระร้อยละ 80 ส่วนท่ีเหลือ
เป็นลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และได้
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไปแลว้จ านวนทั้งส้ิน 113 ลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าเพียงพอตามจ านวนหน้ีท่ี
คาดวา่จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้

 
3) สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั ได้แก่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรูปของสินคา้ส าเร็จรูป โดยบริษทัมี

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 196 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 48 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 32% จาก
ส้ินปี 2558 สาเหตุท่ีสินคา้คงเหลือของบริษทัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเก็บส ารองก๊าซ LPG เพิ่มมาก
ข้ึน 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

1) เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ าประกัน ส่วนใหญ่เป็นเงินสดส าหรับค ้ าประกันการออกหนังสือ                 

ค ้าประกนัให้กบัคู่คา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 607 ลา้นบาท ลดลง 89 ลา้นบาท หรือลดลง 
13% จากส้ินปี 2558 เน่ืองจากภาระการค ้าประกนัใหก้บัคู่คา้ลดลง 

 
2) บัญชีส ารองเพือ่การช าระหนี้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีบญัชีส ารองเพื่อการช าระหน้ีเป็นจ านวน 121 

ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีท่ีรอการจดัสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟู ซ่ึง
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีครบก าหนดการช าระหน้ี เน่ืองจากเจา้หน้ีบางรายไม่ได้รับค าสั่งถึง
ท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 

 
3) เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนจ านวน 48 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงิน

ลงทุนในบริษทัเอน็เนซอล จ ากดั และ บริษทั ปิคนิค มารีน จ ากดั ซ่ึงกลุ่มกิจการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 9.96 
และ ร้อยละ 1.07 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินลงทุนดงักล่าวจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัได้จ  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เอ็นเนซอล จ ากดั ให้กับ
บริษทั แคปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทับนัทึกก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวใน 
“รายไดอ่ื้น” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั  

ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เหลืออยูเ่พียงจ านวน 
0.08 ลา้นบาท  ซ่ึงไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทั ปิคนิค มารีน จ ากดั ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือหุ้นในอตัราส่วนร้อยละ
1.07 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินลงทุนดงักล่าวจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

 
4) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
กลุ่มบริษทัมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 และ 2558 จ านวน 66 

ลา้นบาท  ซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวไดถู้กประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เม่ือวนัท่ี 4
กนัยายน พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 103 ลา้นบาท 
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5) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จ านวน 2,629 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 62 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 2% จากส้ินปี 2558  โดยอาคารและระบบสาธารณูปโภค  และ คลงัและ
อุปกรณ์เก็บก๊าซเพิ่มข้ึนรวม 452 ลา้นบาท ในขณะท่ีสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างลดลงจ านวน 300 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัเกิดจากการโครงการคลงัก๊าซท่ีอ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น และท่ีอ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา เฟส 2 ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559  นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัได้
ซ้ือถงับรรจุก๊าซขนาดเล็กเพิ่มเติมในระหวา่งปี จ านวน 119 ลา้นบาท  เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ                  

                                                                

รายละเอียดตามประเภทของสินทรัพยถ์าวรแบ่งไดด้งัน้ี 
 

 

 
งบการเงินรวม 

 
2559 2558 2557 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์ถาวร      
ประกอบด้วย 

  
 

    ท่ีดิน 354 360  322  
    อาคารและระบบสาธารณูปโภค 988 714  692  
    คลงัและอุปกรณ์เก็บก๊าซ 870 692  688  
    เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงาน 217 242  307  
    ถงับรรจุก๊าซขนาดเลก็ 3,766 3,647  3,611  
    เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 68 102  146  
    ยานพาหนะ 557 538  559  
    สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 154 455  211  
รวม สินทรัพย์ถาวร 6,974  6,750  6,536  
  หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,693) (3,529) (3,376) 
  หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (404) (406) (440) 
  หกั  ค่าเผื่อสินทรัพยสู์ญหาย (248) (248) (248) 
รวม ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,629  2,567  2,472  
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6) ค่าความนิยม  
ค่าความนิยมเกิดจากการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 

และ 2558 จ านวน 33 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจบริการขนส่ง และธุรกิจสถานีบริการ
ก๊าซปิเตรเลียมเหลว จ านวน 24 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

7) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ านวน 40 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 28 ลา้น

บาท จากส้ินปี 2558 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีระบบใหม่ในช่วงไตร
มาส 4 ของปี 2559 

 
8) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ จ านวน 61 ลา้นบาท  ลดลง 9 ลา้นบาท 

จากส้ินปี 2558  เกิดจากการตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ในระหวา่งปี 

 
9) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน จ านวน 52 ลา้นบาท  ลดลง 2 

ล้านบาท จากส้ินปี 2558  โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักๆของบริษัท ได้แก่ เงินมัดจ าค่าเช่าอาคาร
ส านกังาน, เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน, เงินมดัจ าค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
 
 

หนีสิ้น 
 

หน้ีสินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 4,738 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2558 
จ านวน 95 ลา้นบาท หรือลดลง 2% จากส้ินปี 2558   
 

1) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 943 ลา้นบาท ลดลงจาก

ส้ินปี 2558 จ านวน 236 ลา้นบาท หรือลดลง 20% รายละเอียดของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมีดงัน้ี 
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  งบการเงินรวม 
  2559  2558 2557 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 757  80% 953  81% 730  41% 
เจา้หน้ีอ่ืน 126  13% 128  11% 957  55% 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 46  5% 84  7% 59  3% 
เงินรับล่วงหนา้ 14  2% 14  1% 14  1% 
  943  100% 1,179  100% 1,760  100% 

 

เจา้หน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงเจา้หน้ีการคา้ในปี 
2559 ลดลงจากส้ินปี 2558 เป็นจ านวน 196 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 21   สาเหตุหลกัเกิดจากตั้งแต่
วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานไดมี้การประกาศปรับราคาน ้ าก๊าซลดลง 
ส่งผลให้ตน้ทุนน ้ าก๊าซปี 2559 ต ่ากวา่ปี 2558  จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เจา้หน้ีการคา้ในปี 2559 ลดลงอยา่งมี
นยัส าคญัจากส้ินปี 2558  
 

2) เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 278 ลา้นบาท

เพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็นจ านวน 185 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 200 จากส้ินปี 2558  เน่ืองจากในปี 
2559 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อน ามาใชล้งทุนสร้างคลงัเก็บ-จ่ายก๊าซแห่งใหม่ 
ซ่ึงคลงัดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จในตน้ปี 2559  
 

3) ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีประมาณการหน้ีสินระยะสั้นจ านวน 88 ลา้นบาทลดลงจาก

ปี 2558 เป็นจ านวน 126 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 59 จากส้ินปี 2558  เกิดจากการท่ีบริษทัไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินใหแ้ก่เจา้หน้ีรายหน่ึงในระหวา่งปี 2559 
 

4) เจ้าหนีท้ีร่อการจัดสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟู 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีท่ีรอการจดัสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟูเป็น

จ านวน 121 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีท่ีรอการจดัสรรเงินตามแผน
ฟ้ืนฟู ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีครบก าหนดการช าระหน้ี เน่ืองจากเจา้หน้ีบางรายไม่ไดรั้บ
ค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 
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5) เงินมัดจ ารับ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินมดัจ ารับเป็นจ านวน 3,201 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 

เป็นจ านวน 79 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3 จากส้ินปี 2558   โดยเงินมดัจ ารับของกลุ่มบริษทั 
หลกัๆคือ เงินมดัจ ารับค่าถงับรรจุก๊าซขนาดเล็ก 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม จ านวน 536 ลา้นบาท ประกอบด้วย               
หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 2,761 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 2,760,565,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ              
1 บาท) ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจ านวน 2,657 ลา้นบาท ส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซจ านวน 532 ลา้นบาท 
ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 34 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 5,448 ลา้นบาท 

ส่วนเกินทุนจากราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิดจากการการปรับปรุงงบการเงินปี 2547 และ 2548 
เพิ่มเติมจากท่ีระบุในค าสั่งกลต. โดยบริษทัไดโ้อนส่วนต่างของราคาขายท่ีขายให้กบักลุ่มโรงบรรจุก๊าซท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีขายให้กบัลูกคา้ทัว่ไปจ านวนเงิน 532 ลา้นบาท 
ออกจากงบก าไรขาดทุนไปบนัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และแสดงอยู่ภายใต ้
“งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น” โดยถือวา่ส่วนต่างดงักล่าวเป็นเงินสนบัสนุนท่ีบริษทัไดรั้บ
จากผูถื้อหุน้ผา่นกลุ่มโรงบรรจุก๊าซนั้น 
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สรุปอตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
ตาราง 4: อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญของบริษัท 

                                                           
1ค านวณจากก าไรสุทธิซ่ึงไม่รวมรายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่รายไดค้่าเสียหายท่ีไดรั้บจากการประนีประนอมยอมความให้ขายหุ้นท่ีพิพาทในคดี
ฟ้องร้องระหวา่งบริษทัฯ กบั AMC และอ่ืนๆจ านวน 565 ลา้นบาทในปี 2557 , รายไดจ้ากการชนะคดีฟ้องร้องและอ่ืนๆ จ านวน 16.15 ลา้นบาทในปี 2558 และรายไดจ้ากการ
กลบัรายการค่าเช่าและเบ้ียปรับท่ีไม่ตอ้งจ่ายช าระ จ านวน 5.85 ลา้นบาทในปี 2559 

 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.47 1.11 0.97 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.29 1.01 0.91 
อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ เท่า 16.61 20.74 20.43 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 91.48 160.66 183.82 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 18.43 24.96 28.60 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 21.67 17.36 17.62 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 3.94 2.24 1.96 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 19.54 14.42 12.59 
Cash Cycle วนั 6.07 5.18 6.99 

 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 4.15 4.01 3.59 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.04 0.07 2.51 
อตัราก าไรสุทธิ % 0.34 0.46 2.77 
อตัราก าไรสุทธิ1 % 0.31 0.38 0.26 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 11.22 23.38 163.56 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้1 % 10.07 19.62 15.23 

 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 1.08 1.82 10.80 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย1์ % 0.97 1.52 1.01 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 3.13 3.97 3.90 
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*อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทส าหรับปี 2557 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ ใช้ขอ้มูลจากงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบังบแสดงฐานะการเงินรวม และใชข้อ้มูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังบก าไรขาดทุนรวมเสมือน 

 
ความหมายและสูตรในการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) = สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวยีน 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  =  (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ

ของตลาด + ลูกหน้ีการคา้) / หน้ีสินหมุนเวยีน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า)  = ขายสุทธิ / (ลูกหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + ตัว๋เงินรับ

การคา้) (เฉล่ีย) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลอื (เท่า)  = ตน้ทุนขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้(เท่า)  = ซ้ือหรือตน้ทุนขาย / (เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่ายการคา้) 

(เฉล่ีย) 
ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) = 360 / อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)  = 360 / อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  = 360 / อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 
Cash Cycle (วนั)  = ระยะเวลาเก็บหน้ี + ระยะเวลาขายสินคา้ - ระยะเวลาช าระ

หน้ี 
อตัราก าไรขั้นต้น (%)  = ก าไรขั้นตน้ / ขายสุทธิ 
อตัราก าไรอืน่ (%)  = ก าไรท่ีไม่ไดจ้ากการด าเนินงาน / รายไดร้วม 
อตัราก าไรสุทธิ (%)  = ก าไรสุทธิ / รายไดร้วม 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  = ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  = ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 
อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (%)  = รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้                 =   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)    

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 8.84 10.07 14.15 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
        ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.53 0.22 0.08 
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ปัจจัยความเสี่ยง

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย

1.	 นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

  รัฐบาลอาจมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ก๊าซ LPG รวมถึง 

การรณรงค์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการด�าเนินงาน และก�าไรในอนาคต

ของบริษัท บริษัทในฐานะผู้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้มีนโยบาย 

ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  โดยคลังเก็บก๊าซ LPG  

โรงบรรจุ และสถานีบริการ LPG ของบริษัท รวมถึงถังบรรจุก๊าซ LPG แต่ละใบของบริษัท ต้องได้รับมาตรฐาน

ความปลอดภัยตามที่ภาครัฐก�าหนดและได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ 

  บริษทัเช่ือม่ันว่า ในปัจจบุนัมาตรฐานผลติภณัฑ์และคลงัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุ และสถานบีรกิาร LPG 

ของบริษัท ตลอดจนถังบรรจุก๊าซ LPG  ของบริษัท ได้รับการยอมรับทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและผู้บริโภค 

ประกอบกับบริษัทได้มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ท�าให้ประเด็นความเส่ียง 

ในเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2.	 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ถังบรรจุก๊าซ ซึ่งภายในบรรจุก๊าซ LPG ไว้ ถือว่าเป็นวัตถุไวไฟ 

และอาจมีอันตรายหากมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมจึง 

ได้มีการก�าหนดมาตรฐานของถังบรรจุก๊าซ LPG และการตรวจสอบคุณภาพของถังบรรจุก๊าซ LPG เป็นระยะ 

กรณีที่ถังบรรจุก๊าซ LPG เป็นมูลเหตุท่ีก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น บริษัทในฐานะผู้ค้าก๊าซ LPG จะเป็น 

ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการด�าเนินงานของบริษัท  

แต่โดยปกตทิัว่ไปนัน้ การระเบดิของก๊าซ LPG มกัจะเกดิจากอปุกรณ์ส่วนอ่ืนทีไ่ม่ใช่ถงับรรจุก๊าซ LPG เน่ืองจาก

ผู้ผลิตถังบรรจุก๊าซ LPG มีกระบวนการทดสอบความปลอดภัยของถังบรรจุและวาล์ว ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต 

ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) ที่ก�าหนดขึ้นโดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม นอกจากนี้กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ยังได้ก�าหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซ LPG 

ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบถัง 

ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และทดสอบสภาพ 

การยืดตัวของเน้ือเหล็กของถัง (Expansion Test)  ซึ่งหากถังก๊าซ LPG ดังกล่าว ไม่ผ่านการทดสอบ 

จะไม่สามารถน�าไปบรรจุก๊าซ LPG ได้อีก และจะต้องท�าลายทิ้งต่อไป
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 ในด้านอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ  ที่น�ามาประกอบใช้ร่วมกับถังบรรจุก๊าซ เช่น หัวเตา  เป็นต้น ส่วนใหญ่จะไม่ใช่

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซ่ึงทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางกฎหมาย แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุระเบิด

ขึ้นจากอุปกรณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อชื่อเสียงของบริษัทได้ แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท  

มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าบริษัท ไม่เคย 

ประสบปัญหาอบุตัเิหตุการระเบดิแต่อย่างใด  และในปัจจบุนับรษิทัมนีโยบายเพิม่ศนูย์ซ่อมสถีงัดแูลและตรวจสอบ

คุณภาพของถังบรรจุก๊าซให้ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ท�าให้บริษัทมั่นใจ ได้ว่าบริษัทมีความเสี่ยง

ค่อนข้างต�่าในเรื่องความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

3.	 ความเสี่ยงในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 3.1		 การขนส่งทางทะเล

  บริษทัมกีารขนส่งทางทะเลโดยใช้เรอืบรรทกุก๊าซเป็นยานพาหนะในการขนส่ง ซึง่เป็นการน�าก๊าซ LPG  

ท่ีได้จากผู้ผลิต (โรงแยกก๊าซฯ และโรงกลั่นน�้ามัน) น�าเข้าคลังก๊าซท่ีคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด

สมุทรสงคราม โดยทางบริษัทได้มีการจัดท�าประกันภัยสินค้าทางทะเลระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อเป็นการลด 

ผลกระทบที่จะมีต่อบริษัท

	 3.2		 การขนส่งทางบก	

  บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจรับบริการขนส่งก๊าซ LPG ได้แก่ EAGLE ซึ่งในระหว่างการขนส่ง

อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้ึนท่ีจะน�ามาซ่ึงความสูญเสีย และอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ 

การด�าเนินการของบริษัท อย่างไรก็ตาม EAGLE ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก 

กรมธรุกจิพลงังาน โดยพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่งก๊าซ LPG ได้รับใบอนุญาตและได้รับการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ

จากกรมขนส่งทางบก รวมทั้งพนักงานขับรถก็ได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

EAGLE ได้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหน่วยงานราชการท่ีท�าหน้าท่ีควบคมุอย่างเคร่งครัดและเพือ่ความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ EAGLE ได้ท�าประกันภัยรถบรรทุกก๊าซ LPG แล้วทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัทในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นดังกล่าวให้น้อยที่สุด

4.	 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Risk)

  ลักษณะการด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหากเกิดอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือความผิดพลาดในการด�าเนินงาน อาจส่งผลกระทบต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี แผนการลงทุนของบรษิทั และผลการด�าเนนิงาน รวมถงึภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทัง้ในระยะส้ัน

และในระยะยาวได้อย่างมีนัยส�าคัญ

  อย่างไรกด็ ีบริษทัจะก�าหนดนโยบายด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม เป็นกรอบภารกจิ

ตั้งแต่เริ่มต้นในการวางแผนการลงทุน การก�าหนดวิธีการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  

การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

โดยการใช้พลังงานอย่างคุม้ค่าเพื่อให้เกดิการเติบโตอย่างยัง่ยนื รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบอย่างทัว่ถึง 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในลักษณะของความเสี่ยงที่ได้มีการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการป้องกัน 

เพื่อควบคุมด้านกระบวนการผลิตต่างๆ ที่บริษัทจะด�าเนินการในอนาคต
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การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1.	 การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อการจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลกับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ โดยดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายในโดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซ่ึงก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการ 
ควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  (2)  การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศ
และการสือ่สารข้อมลู (Information & Communication) และ (5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน ความเชื่อถือได้ของรายงาน 
ทางการเงินการบัญชี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตามกรอบแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance : CG) ดังนี้ 
  • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  
   และมีประสิทธิผล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการสอบทานให ้
   ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�าปี 
  • ผู้บริหารมีหน้าที่น�าแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการก�ากับและดูแลท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  
   ไปถ่ายทอดให้แก่พนักงานเพื่อน�าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนปลูกฝัง ให้พนักงาน 
   มีวินัยต่อการปฏิบัติตามข้อก�าหนดอันเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมภายใน 
  • พนกังานทกุระดบั ต้องปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ตลอดจนค�าสัง่ใดทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบการ 
   ควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด 

  คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบถามข้อมูลจาก 
ฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามแนวทางและข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาการควบคมุภายในแล้ว สรุปได้ว่า 
จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ คอื การควบคมุภายในองค์กร 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
นางสาวนิภาทิพย์ ศุภฤกษ์รัตนไชย ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 เป็นต้นไป เพือ่ท�าหน้าทีดู่แลงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของบริษัท  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอ ประกอบกับมีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีและการเงิน และ 
มคีวามเหมาะสมสามารถท่ีจะปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอสิระ และหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในบริษัทได้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทในอนาคตต่อไป   
  แผนการตรวจสอบของปัจจุบัน จะใช้วิธีด�าเนินการตรวจสอบร่วมกัน ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ 
และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท  เพื่อให้สามารถด�าเนินการตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและ
กิจกรรมของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีมติให้จัดจ้าง  
บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ�ากัด (“Unique”) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท โดยแต่งตั้ง 
นายโกศล แย้มลีมูล ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Unique เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ Unique และ 
นายโกศล แย้มลมีลู แล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏิบติัหน้าทีดั่งกล่าวเนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท      
อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งเพิ่งก้าวพ้นจากการ               
ควบรวมบริษัทจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของบริษัท เพื่อความต่อเนื่อง            
ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ครบทุกด้าน 
  ผู้ตรวจสอบภายในอิสระท�าหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานต่าง ๆ ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงกิจกรรมที่บริษัท ว่าจ้าง
บุคคลภายนอกด�าเนินการแทน ซึ่งผู ้ตรวจสอบภายในอิสระจะเป็นผู ้ที่มีความเป็นอิสระโดยรายงานตรง              
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบภายในอสิระจะไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง
กับงานปฏิบัติการของบริษัท
  รายละเอียดของขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้
  (1) จัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี
  (2) การตรวจสอบเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าการด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัโดยวธีิการ
ประเมินและเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการก�ากับดูแลกิจการ
  (3) การให้ค�าปรกึษาโดยลกัษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงทีท่�าขึน้ร่วมกนักบัผูร้บั
บริการ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ค�าปรึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุม และการก�ากับดูแลที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดท�าขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  
หรือสามารถให้ค�าแนะน�าในการออกแบบกระบวนการดังกล่าว
  (4) การทุจริต โดยผู้ตรวจสอบจะต้องค�านึงถึงและให้ความส�าคัญกับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง                   
ซึ่งจะน�าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอยู่และผู้ตรวจสอบจะด�าเนินการ
สืบสวนขั้นต้นเกี่ยวกับเรื่องที่อาจมีการทุจริตเมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ                      
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา 
สืบสวนและลงโทษการกระท�าทุจริต
  (5) การร้องขอให้มกีารตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษเป็นการตรวจสอบรายการทีไ่ม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจ
สอบประจ�าปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการและ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
 
  โดยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายอิสระจากหน่วยงานภายนอกปรากฏในเอกสารแนบ 3
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
 

3 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559) 

 

 

บริษัท 
 

ลกัษณะธุรกจิ ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
บริษัท (%) 

บริษัทย่อย 
EAGLE บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์

ทรานส์ จ ากดั 
ธุรกิจบริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม
เหลวทางบก 

84 84 99.99 

WP GAS บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส 
จ ากดั 

ธุรกิจสถานีบริการ 1 1   99.99 

      
LOGISTIC 
ENTERPRISE  

บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์
ไพรซ์ จ ากดั 

ธุรกิจใหเ้ช่ารถขนส่งขนาดเลก็ 1 1 99.98 

 
WP SOLLAR บริษทั  ดบับลิวพี โซลล่าห์

จ ากดั 
ธุรกิจประกอบกิจการผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า  

          1 1 99.99 

WP SOLUTIONS บริษทั ดบับลิวพี โซลูซัน่ส์ 
จ ากดั  

           1 1 99.99 

 

3 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559) 

 

 

บริษัท 
 

ลกัษณะธุรกจิ ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
บริษัท (%) 

บริษัทย่อย 
EAGLE บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์

ทรานส์ จ ากดั 
ธุรกิจบริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม
เหลวทางบก 

84 84 99.99 

WP GAS บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส 
จ ากดั 

ธุรกิจสถานีบริการ 1 1   99.99 

      
LOGISTIC 
ENTERPRISE  

บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์
ไพรซ์ จ ากดั 

ธุรกิจใหเ้ช่ารถขนส่งขนาดเลก็ 1 1 99.98 

 
WP SOLLAR บริษทั  ดบับลิวพี โซลล่าห์

จ ากดั 
ธุรกิจประกอบกิจการผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า  

          1 1 99.99 

WP SOLUTIONS บริษทั ดบับลิวพี โซลูซัน่ส์ 
จ ากดั  

           1 1 99.99 

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม

WP SOLUTION

99.99% 99.99%

99.98%

99.99%

99.99%

WP SOLLARLOGISTIC
ENTERPRISE
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โครงสร้างรายได้
      

 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้   

 
* มีการจดัประเภทตวัเลขในงบก าไรขาดทุนเสมือนในส่วนของรายไดค้่าบริการขนส่ง รายได้อ่ืน ตน้ทุนขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตน้ทุนการให้บริการขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขายของปี 2557 ใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดั
ประเภทในปี 2558 และ 2559  ค าอธิบายแสดงในขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในส่วนของตารางขอ้มูลทางการเงินรวม
เสมือนในขอ้ 13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั – 13.1 งบการเงินรวม 

ทั้งน้ี รายไดอ่ื้นของปี 2559 ประกอบดว้ย 
รายได้อืน่ ตามทีแ่สดงในงบก าไร

ขาดทุนรวม (ล้านบาท) 
ไม่รวมรายการทีไ่ม่ได้มาจาก

ธุรกจิหลกั (ล้านบาท) 
รายได้ค่าขนส่ง                                                                          63 63 
รายได้ดอกเบีย้เงนิฝาก                        7                        7 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีด่นิและอุปกรณ์ 11 11 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  9  9 
รายได้จากการขายวาล์ว  1  1 
รายได้จากการซ่อมบ ารุงรักษาถงั 31 31 
รายได้เงนิมดัจ า 1 1 
รายได้จากการกลบัรายการค่าเช่าส านักงานค้างจ่าย 4 - 
รายได้จากการกลบัรายการเบีย้ปรับค้างจ่าย 2 - 

รายได้จากเงนิคนืส ารองเลีย้งชีพส่วนของบริษัท 4 4 

รายได้อืน่ๆ                         2                        2 
 รวมรายได้อืน่ของปี  2559                                                                    135 129 

(หน่วย : ล้านบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2558* 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2557* 

 รายได้ (%) รายได้ (%) รายได้ (%) 
รายได้จากการขายก๊าซ LPG      16,343 98.68 21,707 98.64 21,487 95.50 
รายได้ค่าบริการขนส่ง                                       84 0.51 171 0.78 176        0.78 
รายได้อื่น 135 0.81 128 0.58 837 3.72 
รวมรายได้ 16,562 100.00 22,006 100.00 22,500 100.00 
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                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 
 

 
 

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณขายของบริษัท ดับบลวิพ ีเอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

 
กลุ่มลูกค้า สัดส่วนปี 2559 (%) สัดส่วนปี 2558 (%) 
1. สถานีบริการก๊าซ 
2. ลูกคา้พาณิชย ์(Commercial Customers) 
3. โรงบรรจุก๊าซ 
4. ร้านคา้ก๊าซ 
5. โรงงานอุตสาหกรรม 
6. Supply Sale และอ่ืนๆ 

45.37 
3.99 

35.62 
4.12 
8.61 
2.29 

42.11 
3.99 

31.65 
3.70 
7.52 

11.03 
รวม 100.00 100.00 

 

กลุ่มลูกคา้พาณิชย ์(Commercial Customers) กลุ่มโรงบรรจุก๊าซ กลุ่มร้านคา้ก๊าซ และกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีใชก้๊าซ LPG จ านวนมาก มกัจะสั่งซ้ือก๊าซ LPG ล่วงหนา้เป็นรายเดือน ส่วนกลุ่มสถานีบริการ
และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชก้๊าซ LPG ในปริมาณไม่มากนกั มกัจะสั่งซ้ือก๊าซ LPG ล่วงหนา้เป็นราย
สัปดาห์ ทางบริษทั จะจดัส่งก๊าซ LPG ให้กบัลูกคา้ โดยใช้บริษทัขนส่งทั้งท่ีเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
(EAGLE) และบริษทัท่ีเป็นผูข้นส่งภายนอกเป็นผูใ้หบ้ริการ 

 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท ดับบลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  

แยกตามประเภทลูกค้าส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
 

ประเภทลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน 
(%) 

สถานีบริการก๊าซ 7,406 45.31 9,141 42.11 
ลูกคา้พาณิชย ์    735 4.50 866 3.99 
โรงบรรจุก๊าซ 5,731 35.06 6,871 31.65 
ร้านคา้ก๊าซ   682 4.17   803 3.70 
โรงงานอุตสาหกรรม 1,430 8.75 1,632 7.52 
Supply Sale และอ่ืนๆ 359 2.21 2,394 11.03 

รวม 16,343 100.00 21,707 100.00 
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รายการระหว่างกัน                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

 
 

รายการระหว่างกนั 
รายการระหวา่งบริษทั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปี 2559 ไดแ้สดงอา้งอิงจาก รายงานขอ้มูล

ทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

รายการทีเ่กี่ยวข้องกัน ส าหรับปีส้ินสุด  
31 ธันวาคม 2559 

(ล้านบาท) 
1. EAGLE เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั
กบับริษทั  

รายการจากงบก าไรขาดทุน 
รายไดค้่าเช่า 2.73 
รายไดอ่ื้น 0.07 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 2.64 
ดอกเบ้ียรับ 1.18 
ค่าขนส่ง 192.77 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.83 
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3.05 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 50.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8.74 

  เงินประกนัการเช่าท่ีดิน 0.57 
2. LOGISTIC 

ENTERPRISE 
เป็นบริษทัยอ่ยของ
EAGLE โดย 
EAGLE ถือหุน้
ร้อยละ 99.98 และ
มีกรรมการร่วมกนั
กบับริษทั  

รายการจากงบก าไรขาดทุน 
รายไดค้่าธรรมเนียม 
    การค ้าประกนัเงินกู ้

0.04 

ค่าเช่า 14.02 
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1.26 

3. WP GAS เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทัถือหุน้           
ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่วมกนั

รายการจากงบก าไรขาดทุน 
รายไดจ้ากการขาย 28.62 28.62 
ดอกเบ้ียรับ                                                                   2.47 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 0.63 
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                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

รายการทีเ่กี่ยวข้องกัน ส าหรับปีส้ินสุด  
31 ธันวาคม 2559 

(ล้านบาท) 
กบับริษทั และมี
ผูบ้ริหารของบริษทั
ท่ีเป็นกรรมการ 

รายไดอ่ื้น 0.13 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.67 
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1.97 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น                      35.00 

4. WP 
SOLUTIONS 

เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย 
บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี
กรรมการร่วมกัน
กับบ ริษัท  และ มี
ผูบ้ริหารของบริษทั
ท่ีเป็นกรรมการ 

รายการจากงบก าไรขาดทุน                                       ไม่มี 

รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน                            ไม่มี 

5. WP SOLLAR เป็นบริษทัยอ่ยของ
WP SOLUTIONS 
โดย WP 
SOLUTIONS ถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการ
ร่วมกนักบับริษทั 
และมีผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีเป็น
กรรมการ 

รายการจากงบก าไรขาดทุน                                       ไม่มี 

รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน                            ไม่มี 
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                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
1. การเขา้ท ารายการกบั EAGLE มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ EAGLE ท าหนา้ท่ีผูข้นส่งน าผลิตภณัฑ์ของ

บริษทั ไปส่งให้กบัลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยท่ีปริมาณการรับบริการท่ีบริษทั 
ไดรั้บจาก EAGLE นั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการด าเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี ราคาและเง่ือนไข          
ท่ีรับบริการจาก EAGLE มีลกัษณะเป็นไปตามท่ีตกลงกนัในสัญญา ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการ
กบับุคคลภายนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็น
พิเศษ 

2. บริษทั มีรายการระหว่างกนักบั EAGLE  ไดแ้ก่ 1) รายไดค้่าเช่าท่ีดิน 2) รายไดค้่าบริหารจดัการ 
3) รายไดด้อกเบ้ียรับ และ 4) ค่าขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ีรายการระหวา่งกนัทั้ง 4 รายการนั้น มีราคา
และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ  

3. บริษทั มีรายการระหว่างกนักบั LOGISTIC ENTERPRISE จ านวน 2 รายการไดแ้ก่ 1) รายได้
ค่าธรรมเนียมการค ้ าประกนัเงินกู้การซ้ือรถขนส่งก๊าซ และ 2) ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถขนส่งก๊าซ ทั้งน้ีรายการ
ระหว่างกันทั้ ง  2  รายการนั้ น  มีราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก  โดยท่ีมิได ้                           
มีวตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ  

4. บริษทั มีรายการระหว่างกนักบั WP GAS จ านวน 3 รายการไดแ้ก่ 1) รายไดจ้ากการขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 2) รายไดด้อกเบ้ียรับ และ 3) รายไดค้่าบริหารจดัการ ทั้งน้ีรายการระหวา่งกนัทั้ง 3 รายการ
นั้น มีราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์ในการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ  
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ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีทุนจดทะเบียนเท่ากบั  2,760,565,700  บาท ประกอบดว้ย              
หุ้นสามญัจ านวนทั้งส้ิน 2,760,565,700 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้ หุ้นละ 1  บาท จ านวนทุนท่ีช าระแล้วคือ  
2,760,565,700 บาท 
 

ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีดงัน้ี 
ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระ

แล้ว 
1 นายอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภา        514,390,822.00  18.63% 
2 นายไพศาล พาณิชยช์ะวงศ ์        412,540,823.00  14.94% 
3 กลุ่มครอบครัว วไิลลกัษณ์*        405,483,877.00  14.69% 

 นายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์       379,764,337.00  13.76% 
 นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์         25,719,540.00  0.93% 

4 กลุ่มครอบครัว พุม่พนัธ์ุม่วง*        214,392,684.00  7.77% 
 นายพิศาล พุ่มพันธ์ุม่วง       194,072,901.00  7.03% 
 นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง         20,319,783.00  0.74% 

5 กลุ่มครอบครัว เจียรวนนท*์        201,248,901.00  7.29% 
 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์       201,228,371.00  7.29% 
 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์               20,530.00  0.00% 

6 กลุ่มครอบครัว พงษพ์านิช*        143,512,358.00  5.20% 
 นายวชัริศวร์ พงษ์พานิช         85,800,390.00  3.11% 
 นางสาวมนตร์ลดา พงษ์พานิช         57,200,260.00  2.07% 
 พล.ต.ต. อุทิศ พงษ์พานิช             505,579.00  0.02% 
 นางวิริยา พงษ์พานิช                 6,129.00  0.00% 

7 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

       102,878,165.00  3.73% 

8 นายธานินทร วรกลุเสถียร         71,492,660.00  2.59% 
9 นางสาวอภิรดี โอภาสเอ่ียมลิขิต          68,000,000.00                               2.46% 
9 นายสมชาย เบญจรงคกลุ         51,439,083.00  1.86% 

 
* เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผูถื้อหุน้ โดยกลุ่มบุคคลดงักล่าวไม่จดัเป็นกลุ่มผู ้
ถือหุน้ท่ีมีพฤติกรรมเขา้ข่ายเป็นผูร่้วมกระท าการ (Concert Party) แต่อยา่งใด 

                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
1. การเขา้ท ารายการกบั EAGLE มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ EAGLE ท าหนา้ท่ีผูข้นส่งน าผลิตภณัฑ์ของ

บริษทั ไปส่งให้กบัลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยท่ีปริมาณการรับบริการท่ีบริษทั 
ไดรั้บจาก EAGLE นั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการด าเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี ราคาและเง่ือนไข          
ท่ีรับบริการจาก EAGLE มีลกัษณะเป็นไปตามท่ีตกลงกนัในสัญญา ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการ
กบับุคคลภายนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็น
พิเศษ 

2. บริษทั มีรายการระหว่างกนักบั EAGLE  ไดแ้ก่ 1) รายไดค้่าเช่าท่ีดิน 2) รายไดค้่าบริหารจดัการ 
3) รายไดด้อกเบ้ียรับ และ 4) ค่าขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ีรายการระหวา่งกนัทั้ง 4 รายการนั้น มีราคา
และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ  

3. บริษทั มีรายการระหว่างกนักบั LOGISTIC ENTERPRISE จ านวน 2 รายการไดแ้ก่ 1) รายได้
ค่าธรรมเนียมการค ้ าประกนัเงินกู้การซ้ือรถขนส่งก๊าซ และ 2) ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถขนส่งก๊าซ ทั้งน้ีรายการ
ระหว่างกันทั้ ง  2  รายการนั้ น  มีราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก  โดยท่ีมิได ้                           
มีวตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ  

4. บริษทั มีรายการระหว่างกนักบั WP GAS จ านวน 3 รายการไดแ้ก่ 1) รายไดจ้ากการขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 2) รายไดด้อกเบ้ียรับ และ 3) รายไดค้่าบริหารจดัการ ทั้งน้ีรายการระหวา่งกนัทั้ง 3 รายการ
นั้น มีราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์ในการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
 บริษัท ดับบลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดให้จ่ายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิภายหลงั
จากการหกัภาษีและทุนส ารองต่างๆ ทั้งหมดของบริษทัตามท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตซ่ึงบริษทัอาจ
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงิน
ก าไรสุทธิจ านวนดงักล่าวมาใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบริษทัต่อไป 
 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยของบริษทั คณะกรรมการบริษทัย่อยจะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของแต่ละบริษทัพิจารณาอนุมติัในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะ
พิจารณา จากแผนการลงทุนตามความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของ
บริษทัยอ่ย หลงัจากหกัส ารองเงินตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
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โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างองค์กร  (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559) 
เพื่อเป็นการผลักดันองค์กรให้มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามทิศทาง          

ท่ีไดต้ั้งเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในอนาคตและสามารถรองรับการพฒันาองคก์รไดเ้ต็มท่ี บริษทัจึงไดป้รับปรุง
โครงสร้างการบริหารองคก์ร โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558  
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โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างองค์กร  (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559) 
เพื่อเป็นการผลักดันองค์กรให้มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามทิศทาง          

ท่ีไดต้ั้งเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในอนาคตและสามารถรองรับการพฒันาองคก์รไดเ้ต็มท่ี บริษทัจึงไดป้รับปรุง
โครงสร้างการบริหารองคก์ร โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558  
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คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ทีด่ ารงต าแหน่ง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 มีรายช่ือดังนี ้   
ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

1.  นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 24 พฤศจิกายน 2557 
2.  นางนิศกร ทดัเทียมรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

 กรรมการอิสระ 
       24 พฤศจิกายน 2557 

3.  นายกนกศกัด์ิ ป่ินแสง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  24 พฤศจิกายน 2557 
4.  นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

27 ตุลาคม 2558 

5.  นายบวร  วงศสิ์นอุดม กรรมการ / กรรมการบริหาร   27 ตุลาคม 2558 
6.  นางสาวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
 24 พฤศจิกายน 2557 

7.  นายอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภา กรรมการ  24 พฤศจิกายน 2557 
8.  นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร  24 พฤศจิกายน 2557 
9.  นายสง่า รัตนชาติชูชยั กรรมการ/ กรรมการบริหาร /  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 24 พฤศจิกายน 2557 

10.  นางลขัณานนัท ์ลกัษมีธนานนัท ์              กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ  1 สิงหาคม 2559 
11.  นายเพช็ร  ชินบุตร กรรมการ/กรรมการบริหาร  1 สิงหาคม 2559 
12.  นายสมชาย คูวจิิตรสุวรรณ  กรรมการอิสระ 20 ตุลาคม 2559 
 

 กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งระหวา่งปี 2559 มีรายช่ือดงัน้ี 
 

ช่ือ ต าแหน่ง วนัทีพ้่นจากต าแหน่ง 
1.   นายนพพร ก่อเกียรติทวชียั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 31 กรกฎาคม 2559 
2. 
3. 

 นายรณสิทธิ ภุมมา 
นายพิศาล พุม่พนัธ์ุม่วง*  

กรรมการ 
กรรมการ 

31 สิงหาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 

 
* นายพิศาล พุม่พนัธ์ุม่วง พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  6 ตุลาคม 2559 เน่ืองจากถึงแก่กรรม  
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กรรมการผู้มีอ านาจผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท 

  กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั ตามขอ้บงัคบับริษทั และหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 ไดแ้ก่ นายอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภา หรือ นายสง่า รัตนชาติชูชยั หรือ นายเพช็ร ชินบุตร คน
ใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั นายกนกศกัด์ิ ป่ินแสง หรือ นางสาวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง คนใดคนหน่ึงรวมเป็น
สองคน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
ขอ้บงัคบับริษทั ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า           

5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือไม่ก็ได้ และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตอ้งเป็นผู  ้         
มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีวิสัยทศัน์ รวมทั้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั 
  องคป์ระกอบและคุณสมบติัของกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนเป็นผูมี้ความรู้ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทั ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 
ทั้งส้ิน 12 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและประเภทของธุรกิจ  

(1) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 10 คน 
(2) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน คือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ รองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร 
(3) กรรมการอิสระ 5 คน (ซ่ึงมีจ านวนเกินกวา่หน่ึงในสามของกรรมการทั้งคณะตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัไดก้ าหนดไว)้ 
การแต่งตั้งและพ้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  

   ตามขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดการแต่งตั้ง และการพน้ต าแหน่งกรรมการบริษทัสรุปได ้ดงัน้ี  
   การแต่งตั้งกรรมการบริษัท  

1. ผูถื้อหุ้นเป็นผูมี้อ  านาจเลือกแต่งตั้ งกรรมการบริษทัโดยกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จะท าหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการ                  
เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายบุคคลเป็น

 กรรมการก็ได ้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
 ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า  
 จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
 ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 
 ในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  ทั้ ง น้ีในกรณีท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธาน
กรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย  

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ                   
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
และกฎหมายวา่ดว้ยตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการในการประชุมคราวต่อไป  เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้น
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลผูเ้ขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า
วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน โดยมติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนน้ีตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่

 
  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงใน
สามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ีงในสาม (1/3)  และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มา
รับต าแหน่งไดอี้ก  โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น
ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย หรือลาออก 
หรือขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  3. ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้กรรมการออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลงานของบริษทั ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษทั สรุปไดด้งัน้ี  

(1) จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) พิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน  และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง
ครบถว้นและครอบคลุมดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการความเส่ียง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงดงักล่าว 
ตลอดจนจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล  และจดัให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

(3) จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบ
การเงินดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั 

(5) สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน ให้ความส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความส าคญั โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม 

(6) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการเขา้ท าสัญญา การลงทุน และ /หรือ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจปกติตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงมี
เง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป ตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือ
ภายใตว้งเงินท่ีก าหนดในระเบียบอ านาจอนุมติัและการด าเนินการ 

(7) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการด าเนินงานต่างๆ การกูย้ืม หรือการขอ
สินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กูย้ืมเงิน ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัเพื่อการท าธุรกิจ
ตามปกติของบริษทั โดยไม่จ  ากดัวงเงิน ทั้งน้ี ภายใตร้ะเบียบของบริษทั และกฎระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

(8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของ
บริษทั ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 
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(9) จดัให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัทุกระดบัอยา่ง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

(10) ให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนืของสังคมไทย   

  
  นอกจากน้ี การด าเนินการของคณะกรรมการบริษทั ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 

  การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั 
ตามท่ีกฎหมาย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
  การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

  การเพิ่มเติม หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
  การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน 
  การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน 
  การเลิกบริษทั/การควบเขา้กบับริษทัอ่ืน 
  การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
  กิจการอ่ืนใดท่ีกฎหมาย/ข้อบงัคบับริษทั ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม           

ผูถื้อหุน้ 
 

 คณะกรรมการบริษทั สามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทน            
ได ้โดยการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือ             
มอบอ านาจท่ีให้ไว ้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
บริษัท ก าหนดไว้ ทั้ งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้ น                 
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจ                   
จากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการ กลต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ใน
ลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็น             
การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัไว ้
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กรรมการอสิระ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ย

กว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งคณะแต่ตอ้งมีไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีมีความรู้
ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมกา รก ากับตลาดทุน และตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั ก าหนด นิยามของกรรมการอิสระ ดงัน้ี  
   กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุ้น             
รายใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั มีอ านาจหน้าท่ีแสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั  

คณะกรรมการชุดย่อย 
  เพื่อใหเ้ป็นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุด

ย่อย จ านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร  ทั้งน้ี เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานท่ีส าคญัเป็นการเฉพาะเร่ืองด้วย
ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ  และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยรายช่ือและบทบาท
หนา้ท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแต่ละคณะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางนิศกร ทดัเทียมรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางลขัณานนัท ์ลกัษมีธนานนัท*์               กรรมการตรวจสอบ 
 
*ด ารงต าแหน่งแทน นายนพพร ก่อเกียรติทวชียั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 

 ขอ้บงัคบับริษทั ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ท่านขา้งตน้นั้น เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน และมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน  ท่ีมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้
ก าหนดองคป์ระกอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ท่ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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  คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดให้มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง

เวลาระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งถึงการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีถดัไป กรรมการท่ี
พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้รับต าแหน่งไดอี้ก  
  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวโยงกนั 
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(7) สอบทานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัการควบคุมภายใน 
(8) ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้

สอดคลอ้งกบัภาวการณ์ 
(9) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทั้ งน้ีในการปฏิบัติการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

(10) หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี                         
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกั                    

ทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรฯ และตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย  
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

    

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายสง่า รัตนชาติชูชยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึงเวลาระหวา่งการประชุมสามญั          
ผูถื้อหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตั้ งถึงการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นปีถัดไป กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ                 
อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้รับต าแหน่งไดอี้ก อีกทั้งไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(1) สรรหาบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ
ผูบ้ริหารระดับสูง เม่ือมีต าแหน่งว่างลง หรือท่ีครบวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาเลือกตั้ ง  หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ ง  แล้วแต่กรณี  โดยค านึงถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั จ านวนบริษทัท่ีบุคคลนั้นด ารงต าแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขดัแยง้กนัดว้ย 

(2) จดัเตรียมบญัชีรายช่ือผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไว้
เป็นการล่วงหนา้ และ/หรือ ในกรณีท่ีมีต าแหน่งกรรมการหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารวา่งลง 

(3) ขอรับขอ้คิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ถา้มี) เพื่อ
ประกอบพิจารณาคดัเลือกสรรหาดว้ย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ แลว้แต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

(4) พิจารณาก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเร่ือง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(5) พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเร่ืองและประธาน
กรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อแต่งตั้งเม่ือมีต าแหน่งวา่งลง หรือเสนอปรับปรุง
กรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทั ตามความเหมาะสม 

(6) พิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง โดยมีหลกัเกณฑ์หรือ
วิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลซ่ึงพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการ
ด าเนินงานของบริษทั แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรมเดียวกนั และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
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(7) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการพิจารณาตอ้งมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ให้ค  านึงถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบติังานประจ าปีด้วย และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
พิจารณาอนุมติั 

(8) พิจารณาทบทวนเก่ียวกบัระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอรวมทั้งนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

(9) ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจดัให้มีรายงาน
ผลการปฏิบติังานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ และเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นเป็นประจ า 
ทุกปี 

(10) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหากรรมการและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 
 คณะกรรมการบริหาร 

 

 เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการของบริษทัด าเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวั  มีผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุ้นก าหนด คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ทั้งน้ีกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้ งน้ีให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                           
เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระ                
คราวละ   3 ปี โดย 1 ปี หมายถึงเวลาระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งถึงการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ปีถดัไป กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้รับต าแหน่งไดอี้ก  
 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมการบริหาร 
3. นางสาวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมการบริหาร 
4. 
5. 

นายสง่า รัตนชาติชูชยั 
นายเพช็ร ชินบุตร  

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร  
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คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
(1) พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
(2) ก าหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษทั และก าหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคลอ้ง

กบันโยบายบริษทั  
(3) พิจารณาและด าเนินการในประเด็นท่ีส าคญั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั 
(4) พิจารณากลัน่กรองและใหข้อ้เสนอแนะงานทุกประเภทท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
(5) พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งส้ิน 13 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

รายช่ือผู้บริหารบริษัท ตามแผนผงัโครงสร้างองค์กร  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 ช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นายเพช็ร ชินบุตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.  นางสาวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารปฎิบติัการ 
3.  นายนพวงศ ์ โอมาธิกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4.  นางสาวพชัรวรรณ เศรษฐิกุล  ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
5. นางสาวษากณัญา ตรีตรองผล  ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
6.          นายชุมพล  ลิลิตสุวรรณ              รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
 
 เพื่อให้การบริหารจดัการองค์กรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้ ง
ผูบ้ริหารในฝ่ายงานต่างๆ อนัประกอบไปดว้ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจและหน้าท่ีบริหารกิจการของ  
บริษทั ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการฯ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด
ของพนกังาน รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายปฏิบติัการ และ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายวางแผนและ
บริหารองค์กร มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการงานของบริษทัให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีก าหนด                              
 ทั้งน้ี ผูอ้  านวยการฝ่ายต่างๆ มีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานใหบ้ริษทัด าเนินตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
คุณสมบติัของผูบ้ริหารของบริษทั จะตอ้งไม่มีประวติัการกระท าความผดิเก่ียวกบั  

(1) การกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในความผิดเก่ียวกบัการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือการ
บริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต  

(2) อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งขององคก์รท่ีมีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศหา้มมิให้
เป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

(3) เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตาม(1) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากกระท า
ความผดิตาม (2) 
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
 

(1) ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 
(2) มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์

บริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 
(3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั 
(4) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 
(5) เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั 

นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกประการ 
(6) เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร

ค าสั่งหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน ตลอดจนให้
มีอ านาจกระท าการใดๆ ท่ีจ  าเป็นและสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงไป 

(7) มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือ
มอบอ านาจดงักล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษทั 
และ/หรือบริษทั ก าหนดไว ้

(8) มีอ านาจอนุมติัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
ทรัพยสิ์น การใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคญัเพื่อประโยชน์บริษทั และ การท ารายการอ่ืนเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ โดยมีวงเงินในแต่ละ
รายการตามวงเงินอ านาจอนุมติัในการด าเนินงานและการเข้าทุนธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั (Authority 
Delegation) แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(9) ปฏิบัติหน้า ท่ี อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท                 
เป็นคราวๆ ไป 
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 เลขานุการบริษัท  
  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติ
แต่งตั้ง นางสาวดาราพร อญัญะมณีตระกูล ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ทั้งน้ีไดก้  าหนดขอบเขตหน้าท่ี
ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการ   และรายงานประจ าปี                    

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
(ง) เอกสารส าคญัอ่ืนๆ ของบริษทั 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงจดัท าโดยกรรมการผูบ้ริหารบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งใหก้บัประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
บริษทั ไดรั้บรายงานนั้น 

4. ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจรวมถึงการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัและบริษทัในเครือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีบริษทัไดเ้ขา้ไปลงทุนดว้ย 

6. ปฏิบติัหน้าท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร และประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

7. ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลให้บริษทั และคณะกรรมการมีการปฏิบติัท่ีสอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

8. สนบัสนุนการจดัให้กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

9. รายงานใหก้รรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ 
10. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั หรือจากคณะกรรมการบริษทัและด าเนินการอ่ืนๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั อย่างเป็นธรรม                   
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ของบริษทั โดย ณ ปัจจุบนักรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหาร และ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ไม่ได้ก าหนดให้มีการจ่าย
ค่าตอบแทน 
  ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยท่ีประชุม
สามญัประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดงัน้ี  
 
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 
 

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน 
 ประธานกรรมการ 73,500 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 73,500 
  กรรมการ 42,000 

กรรมการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 21,000 
 
หมายเหตุ:  
1)  ค่าตอบแทนกรรมการมีเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน เท่านั้นและกรรมการไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 
2) ไม่มีการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 
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สรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี  2559  

 รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทน (บาท)   
1 นายจุลจิตต ์ บุณยเกตุ 882,000 
2 นางนิศกร  ทดัเทียมรมย ์ 882,000 
3 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง 357,000 
4 นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ 504,000 
5 นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ 504,000 
6 นายบวร  วงศสิ์นอุดม 504,000 
7 นายสง่า  รัตนชาติชูชยั 504,000 
8 นายอยัยวฒัน์  ศรีวฒันประภา 504,000 
9 นางสาวชมกมล  พุม่พนัธ์ุม่วง* 252,000 
10 นางลขัณานนัท ์ลกัษมีธนานนัท ์**              210,000 
11 นายเพช็ร ชินบุตร* 71,400 
12 นายสมชาย คูวจิิตรสุวรรณ *** 98,903 

กรรมการออกระหว่างปี และได้รับค่าตอบแทนในปี 2559   
1 
2 

นายนพพร  ก่อเกียรติทวชียั**** 
นายรณสิทธิ  ภุมมา***** 

294,000 
336,000 

3 นายพิศาล พุม่พนัธ์ุม่วง****** 218,129 
 รวม ทั้งส้ิน 6,121,432 

 
หมายเหตุ:  *          แสดงค่าตอบแทนเฉพาะต าแหน่งกรรมการไม่รวมค่าตอบแทนในต าแหน่งผูบ้ริหาร 
  **        นางลขัณานนัท ์ลกัษมีธนานนัท ์เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
  ***       นายสมชาย คูวจิิตรสุวรรณ เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 
   ****      นายนพพร ก่อเกียรติทวชียั ลาออกตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2559 
   *****    นายรณสิทธิ ภุมมา   ลาออกตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 
       ******   นายพิศาล พุม่พนัธ์ุม่วง เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 และถึงแก่กรรม 
                                      เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

   ในปี 2559 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหาร จ านวน 6 คน จ านวนรวมเป็นเงิน 17,500,814  บาท  
1. จ านวนพนักงาน  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั มีพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน  430 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 
จ านวน 6 คน และ พนกังานอีก 424 คน (พนกังานประจ าและพนกังานรายวนั)  

2. ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) รวมเป็นเงิน
จ านวน 98,338,851.00 บาท (เกา้สิบแปดลา้นสามแสนสามหม่ืนแปดพนัแปดร้อยหา้สิบเอด็บาทถว้น) 
 

3. นโยบายบริหารพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างความพร้อมด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นการระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อน าพาให้องค์กรพฒันา และเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน ผ่านการทบทวนโครงสร้างองค์กร 
กระบวนการท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงัให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจ  อีกทั้ งมีการมุ่งเน้นการสร้างรากฐานของ
ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีนโยบาย และกระบวนการท่ีชดัเจน สามารถบูรณาการความตอ้งการของ
บริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนกังานสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อน าองคก์รมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ และเป้าหมายองคก์รในทุกๆ ดา้น  

โดยในปี 2559 บริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร  โดยใชก้ลยุทธ์ในดา้นต่างๆ เช่น การสรร
หา การคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก เพื่อสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพจากสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัประเทศ  อีกทั้ง ยงัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี เพื่อสร้างความ
พร้อมของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงมีโอกาสก้าวข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหารและเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนธุรกิจ ใน
อนาคตได ้ โดยผา่นขั้นตอนการประเมิน การคดัเลือก การพฒันา ตลอดจนการบริหารตามสายอาชีพ และการ
บริหารค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม การสร้างบรรยากาศการท างานและสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีความ
ปลอดภยั อีกทั้ง มีการน ารูปแบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Management System :PMS) ผา่น
การก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators :KPIs)  เพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติังานตั้งแต่
ระดบัองคก์ร ถึงระดบับุคคล เพื่อติดตามและบริหารผลการปฏิบติังาน  และนอกจากเหนือจากการปรับปรุงดา้น
การปฏิบติังานแลว้  บริษทัไดห้ล่อหลอมวฒันธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรตามแนวทางของบริษทัภายใต้
แนวคิด “CLIP” อนัประกอบไปดว้ย 

 
 

 C = Collaboration  
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

   ในปี 2559 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหาร จ านวน 6 คน จ านวนรวมเป็นเงิน 16,419,052  บาท  
1. จ านวนพนักงาน  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั มีพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน  430 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 
จ านวน 6 คน และ พนกังานอีก 424 คน (พนกังานประจ าและพนกังานรายวนั)  

2. ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) รวมเป็นเงิน
จ านวน 98,338,851.00 บาท (เกา้สิบแปดลา้นสามแสนสามหม่ืนแปดพนัแปดร้อยหา้สิบเอด็บาทถว้น) 
 

3. นโยบายบริหารพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างความพร้อมด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นการระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อน าพาให้องค์กรพฒันา และเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน ผ่านการทบทวนโครงสร้างองค์กร 
กระบวนการท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงัให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจ  อีกทั้ งมีการมุ่งเน้นการสร้างรากฐานของ
ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีนโยบาย และกระบวนการท่ีชดัเจน สามารถบูรณาการความตอ้งการของ
บริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนกังานสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อน าองคก์รมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ และเป้าหมายองคก์รในทุกๆ ดา้น  

โดยในปี 2559 บริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร  โดยใชก้ลยุทธ์ในดา้นต่างๆ เช่น การสรร
หา การคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก เพื่อสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพจากสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัประเทศ  อีกทั้ง ยงัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี เพื่อสร้างความ
พร้อมของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงมีโอกาสก้าวข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหารและเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนธุรกิจ ใน
อนาคตได ้ โดยผา่นขั้นตอนการประเมิน การคดัเลือก การพฒันา ตลอดจนการบริหารตามสายอาชีพ และการ
บริหารค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม การสร้างบรรยากาศการท างานและสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีความ
ปลอดภยั อีกทั้ง มีการน ารูปแบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Management System :PMS) ผา่น
การก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators :KPIs)  เพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติังานตั้งแต่
ระดบัองคก์ร ถึงระดบับุคคล เพื่อติดตามและบริหารผลการปฏิบติังาน  และนอกจากเหนือจากการปรับปรุงดา้น
การปฏิบติังานแลว้  บริษทัไดห้ล่อหลอมวฒันธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรตามแนวทางของบริษทัภายใต้
แนวคิด “CLIP” อนัประกอบไปดว้ย 

 
 

 C = Collaboration  
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 คือการร่วมมือ เป็นความหมายท่ีรวมระหว่าง Team Work กบั Coordination “การร่วมมือการติดต่อ
 ประสานงาน ร่วมเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่ท างานใหซ้ ้ าซอ้นขดัแยง้กนั ช่วยเหลือด าเนินงานให้เป็นไป
 อยา่งราบร่ืน สอดคลอ้งสนบัสนุนกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร อยา่งสมานฉนัท ์และมีประสิทธิภาพ 
  

 L = Loyalty ความภกัดี  
 คือการภคัดีต่อองคก์ร รู้สึกรักและเช่ือมัน่ในองคก์ร ความรักและศรัทราในองคก์รจะน าไปสู่ความรู้สึก
 ภาคภูมิใจในองคก์รของตนเอง 
 

 I = Integrity ความซ่ือสัตย ์ 
 คือ การยดึมัน่ในความสัตยจ์ริงและในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม มีความซ่ือตรง และมีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ ปฏิบติัต่อ
 ตนเองและผูอ่ื้นโดยชอบ ไม่คดโกง ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความหมายวา่ ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ 
 ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวง คนจะไดช่ื้อว่ามีความสัตย ์ ตอ้งมีความจริง 
 5 ประการ ไดแ้ก่  
 

(1)  จริงต่อการงาน  หมายถึง ท าอะไรท าจริง มุ่งให้งานส าเร็จเกิดประโยชน์ส่วนตนหรือ
ส่วนรวมไดจ้ริงๆ 

(2)  จริงต่อหน้าที ่ หมายถึง  ท าจริงในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ซ่ึงเรียกวา่ หนา้ท่ี  ท างานเพื่องาน  
ท างานใหดี้ท่ีสุด  ไม่ประมาทเลินเล่อ  ไม่หละหลวม  ไม่หลีกเล่ียงบิดพล้ิว  คือ  หลีกเล่ียงไม่
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี  ตอ้งเอาใจใส่หนา้ท่ีใหง้านส าเร็จเกิดผลดี 

(3)  จริงต่อวาจา หมายถึง การพดูความจริง รักษาวาจาสัตยพ์ดูจริงท าจริงตามท่ีพดู 
(4)  จริงต่อบุคคล หมายถึง มีความจริงใจต่อคนท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อมิตรและผูร่้วมงานจริงใจต่อ

เจา้นายของตน เรียกวา่ มีความจงรักภกัดี จริงใจต่อผูมี้พระคุณ เรียกวา่ มีความกตญัญูกตเวที 
(5)  จริงต่อความดี หมายถึง มุ่งประพฤติแต่ความดีจนติดเป็นนิสัย เป็นบุคคลท่ีประกอบดว้ย

คุณธรรม คือ หิริ ความละอายต่อบาป ละอายใจต่อการท าชั่ว โอตตปัปะ ความกลวับาป 
เกรงกลวัต่อความชัว่ 

 P= Proactive การท างานเชิงรุก  
 หมายถึง เป็นการท างานท่ีมีการวางแผนงานล่วงหนา้ อยา่งละเอียดรอบคอบ รู้จกัและรับผิดชอบตนเอง 
 โดยสามารถท่ีจะเลือกตอบสนองแรงกระตุน้จากภายนอก ในมุมมองและคุณค่าของตนเองท่ีไม่ยอมตก
 อยู่ภายใตอิ้ทธิพลส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งและสถานการณ์ภายนอกบีบบงัคบัให้ตอ้งจ าใจท า รวมถึงมีสติ  
 ไม่จมปลกัอยูก่บัปัญหา แต่ตอบสนองดว้ยสติ โดยผูท้  างานเชิงรุกจะมีทศันคติดงัต่อไปน้ี 
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 การมองโลกในแง่บวก 
   คิดท่ีจะเป็น  “ผูใ้ห”้  มากกวา่  “ผูรั้บ” 
   ทุกอยา่งยอ่มตอ้งเป็นไปได ้
   “วนัพรุ่งน้ี”  ยอ่มดีกวา่  “วนัน้ี” 
 

 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทั มุ่งหวงัในการปลูกฝังให้พนักงานทุกส่วนมีจิตส านึกในการท างานร่วมกนัเพื่อกระตุน้            
ใหเ้กิดสังคมการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุขซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัเติบโตต่อไป  
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
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นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
อายุ 73 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

• วันที่ด�ารงต�าแหน่ง:		24	พฤศจิกายน	2557
• คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม		
 - นิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - Advance Diploma, Public  Administration,  Exeter University  ประเทศอังกฤษ
 - M.A.  Political Science, Kent State University   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 335
 
• การอบรมหลักสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 - หลักสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  38/2005
 
• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:		2		แห่ง
 - ประธานกรรมการตรวจสอบและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา  
  และกรรมการก�ากับและดูแลกิจการ  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 - กรรมการ  บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 
• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย:	[4]	แห่ง
 - ประธานกรรมการ  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด
 - กรรมการ  กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 
 - กรรมการ บริษัท สยาม โปโล ปาร์ค จ�ากัด
 - กรรมการ บริษัท วี.อาร์เจ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่/กิจกรรมพิเศษทีส่�าคญั	:	1	แห่ง
 - กรรมการ  สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
 
• ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลัง
 2543 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 2559 –ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 
 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและก�าหนดค่าตอบแทน  
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด  (มหาชน)
 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.อาร์.เจ. จ�ากัด 
 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท สยาม โปโล ปาร์ค จ�ากัด
 2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และกรรมการก�ากับและดูแลกิจการ 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
     2556 -2557 ประธานกรรมการ  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
  
• จ�านวนการถือหุ้น	:  ไม่มี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
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นางนิศกร  ทัดเทียมรมย์
อายุ 69 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

• วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	:		24	พฤศจิกายน	2557
• คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
 - Master of  Business Administration,  University of  Wisconsin , U.S.A
 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ศศบ.เกียรตินิยมอันดับ 2)
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ  ร่วมกับเอกชน รุ่น 14 
 
•	 การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 - หลักสูตร Director  Certificate Program  (DCP) รุ่น  120/2009
 - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 27/2009 
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2010 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	/	ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	/	ผู้บริหารในกิจการอื่นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	:				
 - กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลัง
 2553 –ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลัยพะเยา
 2556–2557 กรรมการ  บริษัท ปิคนิคคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิคคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 2554– 2555 คณะอนุกรรมการ กวพ  ธนาคารออมสิน
 2552– 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / 
   กรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการด�าเนินงานสภากาชาดไทย
 2552– 2553 กรรมการและเลขานุการ
   คณะกรรมการศึกษาระบบบริหารจัดการด้านบัญชี ด้านการเงินการคลัง และการตรวจสอบภายใน   
   สภากาชาดไทย
 
•	 จ�านวนการถือหุ้น		:	ไม่มี

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		:  ไม่มี
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นายกนกศักดิ์  ปิ่นแสง
อายุ  60  ปี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

• วันที่ด�ารงต�าแหน่ง:		24	พฤศจิกายน	2557
• คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม		
 - ปริญญาโทรัฐประสานศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 - หลักสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น 73/2008
 - หลักสูตร Director  Certification Program  (DCP) รุ่น 106/2008  

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย:	[1	]	แห่ง	
 - ประธานกรรมการบริษัท สยามราช จ�ากัด ( มหาชน )

•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่	ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย:	[5	]	แห่ง
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ�ากัด
 - ที่ปรึกษา บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จ�ากัด
 - ประธานกรรมการบริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นท์  เร้นทัลส์  จ�ากัด
 - ที่ปรึกษา บริษัท ในเครือ NOK’S  GROUP
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูซั่นส์ จ�ากัด 
 - กรรมการบริษัท ดับบลิวพี โซลล่าห์ จ�ากัด

•	 การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่/กิจกรรมพิเศษทีส่�าคญั:	3	แห่ง
 - นายกสมาคม  สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
 - ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์  มูลนิธิคิงเพาเวอร์
 - เลขานุการมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2545 –ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด
 2549 –ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัทในเครือ Nok’s Group
 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ�ากัด 
 2554 – 2557  กรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 2557  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ�า กัด (มหาชน)
 
•	 จ�านวนการถอืหุ้น	:	 ไม่มี

•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่	: ไม่มี
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
อายุ 62 ปี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

•	 วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	:		24	พฤศจิกายน	2557
•	 คุณวุฒิการศึกษา		/	ประวัติการอบรม
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่น6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 28 ส�านักงาน กพ. (นบส. 28)
 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันอาณาจักร รุ่น 45 (วปอ.45)
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 9  (บยส. 9)
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 10 (ปปร. 10)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 15 
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านสภาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.1)
 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมการปกครองระดับสูง (บยป.5)
 - หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI)
        รุ่น 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า (สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ)
 
•	 การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 - หลักสูตร Director Certificate  Program (DCP) รุ่น 88/2007
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	/	ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	/	ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	:
 - กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์ จ�ากัด 

•	 การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น	/	กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	:	
 - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
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•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลัง
 - 2557 –  กันยายน 2558 ปลัดกระทรวงคมนาคม
 - 2554  กรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 - 2554 – 2556 ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
 - 2552 – 2554  ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
 - 2551 – 2552  กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
 - 2551 – มิถุนายน 2555  กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 - มิถุนายน 2551 – กรกฎาคม 2555  ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 - 2550 – 2552  กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 - 2550  กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
 - 2549  กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)
 - 2549  กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 - 2547 – 2548  กรรมการบริหารกิจการองค์กรการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 - 2545 – 2551  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
 
 
•	 จ�านวนการถือหุ้น	: ไม่มี

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
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นายบวร วงศ์สินอุดม
อายุ 62 ปี
กรรมการ / กรรมการอิสระ 

•	 วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	:	27	ตุลาคม	2558	
•	 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม		
 - ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท วิศกรรมศาสตร์ (วิศกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ (วิศกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 - ปริญญา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
•	 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2	แห่ง
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จ�ากัด (มหาชน) 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่	ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย:	4	แห่ง
 - ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด
 - กรรมการ การประปานครหลวง
 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาเซียน โปแตช ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)  
 - กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2556 –2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)  
 2554 –2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
 2554 - 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
 2553 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
   ปฏิบัติการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)
 2552 -  2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)
 
•	 สดัส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	และผูบ้ริหาร	: ไม่มี 
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นายสง่า รัตนชาติชูชัย
อายุ 57 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

•	 วันที่ด�ารงต�าแหน่ง:		24	พฤศจิกายน	2557	   
•	 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม		
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	6	แห่ง
 - กรรมการ บริษัท เอส. ดับเบิ้ลยู. เอ็น. อินเตอร์เทรด จ�ากัด 
 - กรรมการ  บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ�ากัด
 - กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จ�ากัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จ�ากัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูซั่นส์ จ�ากัด 
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลล่าห์ จ�ากัด 

•	 การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	: ไม่มี

•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลัง
 2556 – 2557  กรรมการ  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
 2552 - 2556 กรรมการ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ�ากัด

•	 จ�านวนการถือหุ้น	:  2,833,122 (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.10)

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	:	 ไม่มี
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นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์
อายุ 54 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร  

•	 วันที่ด�ารงต�าแหน่ง:		24	พฤศจิกายน	2557
•	 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม  
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
•	 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่น 71/2008]
 - หลักสูตร Corporate Governance  for Capital Market Intermediaries  รุ่น 13/2016 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่	ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	4		แห่ง
 - กรรมการและผู้อ�านวยการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท อินออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) 
 - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทคอน อินดัลเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ  บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	8	แห่ง
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีอุสาหกรรมพลาสติก จ�ากัด
 - ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู มัลติมีเดีย  จ�ากัด 
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง
 - กรรมการ บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท  (ไทยแลนด์) จ�ากัด
 - กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด
 - กรรมการบริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จ�ากัด 
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูซั่นส์ จ�ากัด 
 - กรรมการบริษัท ดับบลิวพี โซลล่าห์ จ�ากัด 

•	 การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอืน่/กิจกรรมพิเศษทีส่�าคญั:	1	แห่ง
 - Member of Corporate Advisory Board  Marshall School Business, University of  Southern California 

•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2556 - 2557  กรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
 2552 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จ�ากัด 
 
•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: 201,228,371 (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.289)
 
•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่และผูบ้รหิาร	:  ไม่มี



รายงานประจำาปี  2559
บริษัท  ดับบลิวพี  เอ็นเนอร์ยี่  จำากัด (มหาชน) 100

นางสาวชมกมล  พุ่มพันธุ์ม่วง 
อายุ 34  ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•	 วนัท่ีด�ารงต�าแหน่ง:		24	พฤศจิกายน	2557		   
•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม		
 - 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
 
•	 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 193/2014

•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	 ไม่มี 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	4	แห่ง
 - กรรมการผู้จดัการ บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรานส์ จ�ากัด
 - กรรมการ บริษทั ดบับลวิพี แก๊ส จ�ากัด
 - กรรมการ บริษทั ดบับลวิพี โซลซ่ัูนส์ จ�ากัด 
 - กรรมการบรษิทั ดับบลวิพ ีโซลล่าห์ จ�ากัด
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
    2555-2557 รกัษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ�ากดั 
 2552-2555 เจ้าหน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ / เจ้าหน้าท่ีการเงนิ
   บริษทั ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จ�ากัด

•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: 20,319,783 (คิดเป็นสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 0.7479)

•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรอืผูบ้ริหาร	: ไม่มี
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นายอัยยวัฒน์  ศรีวัฒนประภา
อายุ 30 ปี
กรรมการ  

•	 วนัท่ีด�ารงต�าแหน่ง	:	24	พฤศจิกายน	2557	    
•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม  
 - ปรญิญาดษุฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ ์มหาวิทยาลยั เดอ มงต์ฟอร์ด (De Monfort University) 
 - ปรญิญาตร ีบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยักรงุเทพ หลกัสูตรนานาชาติ 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย:		1	แห่ง
 - ผูช่้วยประธานกรรมการ  กลุม่บริษทั คิงเพาเวอร์  
 - รองประธาน สโมสรฟตุบอลเลสเตอร์ ซิตี้
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2552 – ปัจจบัุน ผู้ช่วยประธานกรรมการ  กลุม่บรษิทั คงิเพาเวอร์  
 
•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: 514,390,822 (คิดเป็นสดัส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 18.63)
 
•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรอืผูบ้ริหาร	: ไม่มี



รายงานประจำาปี  2559
บริษัท  ดับบลิวพี  เอ็นเนอร์ยี่  จำากัด (มหาชน) 102

นายเพ็ชร  ชินบุตร
อายุ 48 ปี
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

•	 วนัทีด่�ารงต�าแหน่ง	:		19	กนัยายน	2559				 
•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม		
 - ปรญิญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
 - ปรญิญาโท เทคโนโลยกีารบริหาร: สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ : NIDA
 - ปรญิญาเอก Doctor of Education (Professional Development) , Victoria University in collaboration 
  with Philosophy of Doctor in Human Resource Development program, Burapha University 

•	 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2551
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	ไม่มี
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 - ปี 2558 – กรกฎาคม 2559 ทีป่รึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ�ากดั มหาชน
 - ปี 2553 – 2558   ผู้อ�านวยการ สถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม    
 
•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: ไม่มี

•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรอืผูบ้ริหาร	:  ไม่มี
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นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
อายุ 62 ปี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

•	 วนัท่ีด�ารงต�าแหน่ง	:		1	สงิหาคม	2559
•	 คณุวฒิุการศกึษา		/	ประวตักิารอบรม
 - บรหิารธรุกิจบัณฑิต  (บัญช)ี มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
 - นติศิาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัศรปีทมุ
 - รฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
 - บรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู (นปส.54) 
 - นกับรหิารการคลังรุน่ที ่1
 
•	 การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย	(IOD)	:	ไม่มี
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	/	ผู้บรหิารในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	/	ผู้บรหิารในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	:	ไม่มี
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2559 – ปัจจบัุน อุปนายกบริหารงานฝ่ายอ�านวยการบญัชแีละการเงนิ สมาคมกฬีาฟตุบอลแห่งประเทศไทย                                            
   ในพระบรมราชปูถัมภ์   
   กรรมการบรษิทั ไทยลกี จ�ากดั
   รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายบัญชแีละการเงนิ บรษิทั ไทยลกี จ�ากัด
 2556 – 2558 ผู้อ�านวยการส�านกัมาตรฐานการสอบบัญชภีาษอีากร
 2555 - 2556 สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 24
 2554 - 2555 สรรพากรพืน้ทีน่ครนายก

•	 จ�านวนการถอืหุ้น	:	ไม่มี
 
•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	: ไม่มี



รายงานประจำาปี  2559
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นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
อายุ 65  ปี
กรรมการอิสระ 

•	 วนัท่ีด�ารงต�าแหน่ง:		20	ตลุาคม	2559
•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม		
 - รฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติพัฒนาบรหิารศาสตร์ 
 - นติศิาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัรีามค�าแหง รุ่นที ่1
 - เนตบัิณฑติไทย รุ่นที ่71 ส�านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติฑยสภา 
 - หลกัสตูรอัยการจังหวัด รุ่นที ่9/2530
 - หลกัสตูร Training for Role of the Chairman Program (RCP)
 - หลกัสตูร Training for the Role of the Nomination and  Governance Committee
 - หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสงู สถาบันวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่9
 - หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 2
 
•	 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 76
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	2	แห่ง
 - ประธานกรรมการบริษทั เอคิว เอสเตส จ�ากัด (มหาชน)
 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน)
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	2	แห่ง
 - กรรมการบรษิทั พรมิามารีน จ�ากัด
 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โรงพยาบาล ธนบรุ ีเฮลท์แคร์ จ�ากดั (มหาชน)
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2559 – ปัจจบุนั ปรธานกรรมการบรษิทั เอคิว เอสเตส จ�ากดั (มหาชน)
 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษทั พริมามารีน จ�ากดั  
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โรงพยาบาล ธนบรุ ีเฮลท์แคร์ จ�ากดั (มหาชน
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) 
 2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ กรมศลุกากร
 2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
    และตลาดทรัพย์หลกั 
 2554 - 2557  กรรมการ ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
    และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: ไม่มี
 
•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	: ไม่มี
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นายนพวงศ์  โอมาธิกุล
อายุ 37  ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม		
 - ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี 

•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	ไม่มี

•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2557 ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ  บรษิทั เวลิด์แก๊ส จ�ากดั  
 2554 – 2557 ผู้จดัการอาวุโส  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบเีอส

•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: ไม่มี

•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรอืผูบ้ริหาร	:	ไม่มี
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นางสาวพัชรวรรณ เศรษฐิกุล
อายุ 37  ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม		
 - ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบรหิารทรพัยากรมนษุย์
  California State University, Fullerton: USA
 - ปรญิญาตรี รัฐศาสตรบัณฑติ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	ไม่มี 
 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2555 -2559  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล บรษิทั เซ็นทรลั เทรดดิง้ จ�ากดั
 2550 - 2555  ทีป่รึกษาอาวุโสด้านการบริหารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
     บริษทั ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท์ จ�ากดั  
 
•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: ไม่มี
 
•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรอืผูบ้ริหาร	:	 ไม่มี
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นางสาวษากัณญา ตรีตรองผล
อายุ 43 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม
 - ปรญิญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการเงนิ Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA  
 - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	ไม่มี
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2558 – 2559    ผู้จดัการแผนกพัฒนาธรุกจิ บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)
 2557 – 2558    รองผู้อ�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ บรษิทั ซสัโก้ จ�ากดั (มหาชน)
 2550 – 2557    Senior Executive Supply Operations & Aviation Business 
   บรษิทั PETRONAS Retail (Thailand) CO., LTD.

•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: ไม่มี
 
•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรอืผูบ้ริหาร	: ไม่มี
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นายชุมพล  ลิลิตสุวรรณ
อายุ 49  ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและจัดหา 

•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม		
 - ปรญิญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 - ปรญิญาตรี บริหารธรุกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี 
 - ผูอ้�านวยการฝ่ายวางแผนและจดัหา บริษทั ดบับลวิพี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน) 
 
•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
 
•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2547 - 2557  รักษาการผู้จดัการฝ่ายวางแผนและจดัหา  บรษิทั เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ�ากดั
 2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานจดัหาผลติภณัฑ์และปฏบิติัการคลงั 
    บริษทั ปิคนคิ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน)
 
•	 จ�านวนการถอืหุ้น	: ไม่มี
 
•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรอืผูบ้ริหาร	:  ไม่มี
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นางสาวดาราพร อัญญะมณีตระกูล
อายุ 32  ปี
เลขานุการบริษัท 

•	 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม		
 - นติศิาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
 - นติศิาสตร์มหาบัณฑติ สาขากฎหมายเอกชน และธรุกจิ  มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์
 - การว่าความ และมารยาททนายความ (ต๋ัวทนาย)  สภาทนายความ 

•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	ไม่มี 

•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	:	ไม่มี 

•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลงั
 2557 ผู้จดัการแผนกกฎหมาย บริษทั เวลิด์แก๊ส จ�ากดั
 2556 – 2557 เจ้าหน้าทีก่ฎหมายบรษิทั บางกอกสมาร์ทการ์ด ซสิเทม จ�ากดั
 2549 -2556 เจ้าหน้าทีก่ฎหมายบรษิทั ทพีไีอ โพลีน จ�ากดั (มหาชน)

•	 จ�านวนการถอืหุ้น	:	ไม่มี 

•	 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรอืผูบ้ริหาร	:	ไม่มี 
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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หมายเหตุ:  = ประธานกรรมการ  = กรรมการ  = ผูบ้ริหาร 
WP  = บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  
บริษัทยอ่ย 

EAGLE  = บริษัท อีเกิล้ อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 

LOGISTIC = บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกดั 
WP GAS = บริษัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั   

WP SOLUTIONS =  บริษัท ดบับลวิพี โซลชูัน่ส์ จ ำกดั  

WP SOLLAR     =     บริษัท ดบับลวิพี โซลลำ่ห์ จ ำกดั 
 

ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในบริษทัย่อย / บริษทัร่วม  / บริษทัที่เกีย่วข้อง 
 

ล าดับ รายช่ือ 
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บริษัทย่อย 
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1 นายจุลจิตต ์ บุณยเกตุ       

2 นางนิศกร  ทดัเทียมรมย ์       

3 นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ       

4 นายบวร วงศสิ์นอุดม       

5 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       
6 นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์       
7 นายสง่า  รัตนชาติชูชยั       
8 นายอยัยวฒัน ์ ศรีวฒันประภา       
9 นางสาวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       
10 นางลขัณานนัท ์ลกัษมีธนานนัต ์       

11 นายเพช็ร ชินบุตร       

12 นายสมชาย คูวจิิตรสุวรรณ       
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หมายเหตุ:  = ประธานกรรมการ  = กรรมการ  = ผูบ้ริหาร 
WP  = บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  
บริษัทยอ่ย 

EAGLE  = บริษัท อีเกิล้ อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 

LOGISTIC = บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกดั 
WP GAS = บริษัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั   

WP SOLUTIONS =  บริษัท ดบับลวิพี โซลชูัน่ส์ จ ำกดั  

WP SOLLAR     =     บริษัท ดบับลวิพี โซลลำ่ห์ จ ำกดั 
 

ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในบริษทัย่อย / บริษทัร่วม  / บริษทัที่เกีย่วข้อง 
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บริษัทย่อย 
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1 นายจุลจิตต ์ บุณยเกตุ       

2 นางนิศกร  ทดัเทียมรมย ์       

3 นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ       

4 นายบวร วงศสิ์นอุดม       

5 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       
6 นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์       
7 นายสง่า  รัตนชาติชูชยั       
8 นายอยัยวฒัน ์ ศรีวฒันประภา       
9 นางสาวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       
10 นางลขัณานนัท ์ลกัษมีธนานนัต ์       

11 นายเพช็ร ชินบุตร       

12 นายสมชาย คูวจิิตรสุวรรณ       

ล าดับ รายช่ือ 

WP
 

บริษัทย่อย 

EA
GL

E 

LO
GI

ST
IC

 

WP
 GA

S 

WP
 

SO
LU

TIO
NS

 
WP

 SO
LL

AR
 

1 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       

2 นางสาวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       

3 นายเพช็ร ชินบุตร       

5 นายนพวงศ ์ โอมาธิกลุ       

หมายเหตุ:  = ประธานกรรมการ  = กรรมการ  = ผูบ้ริหาร 

WP  = บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  

บริษัทยอ่ย 

EAGLE  = บริษัท อีเกิล้ อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 

LOGISTIC = บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกดั 
WP GAS = บริษัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั 

WP SOLUTIONS =  บริษัท ดบับลวิพี โซลชูัน่ส์ จ ำกดั  

WP SOLLAR     =  บริษัท ดบับลวิพี โซลลำ่ห์ จ ำกดั 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อยที่บริษทัฯ ถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 99 
 



Annual  Report  2016
WP  Energy  Public  Company  Limited113

ล าดับ รายช่ือ 

WP
 

บริษัทย่อย 

EA
GL

E 

LO
GI

ST
IC

 

WP
 GA

S 

WP
 

SO
LU

TIO
NS

 
WP

 SO
LL

AR
 

1 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       

2 นางสาวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       

3 นายเพช็ร ชินบุตร       

5 นายนพวงศ ์ โอมาธิกลุ       

หมายเหตุ:  = ประธานกรรมการ  = กรรมการ  = ผูบ้ริหาร 

WP  = บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  

บริษัทยอ่ย 

EAGLE  = บริษัท อีเกิล้ อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 

LOGISTIC = บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกดั 
WP GAS = บริษัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั 

WP SOLUTIONS =  บริษัท ดบับลวิพี โซลชูัน่ส์ จ ำกดั  

WP SOLLAR     =  บริษัท ดบับลวิพี โซลลำ่ห์ จ ำกดั 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อยที่บริษทัฯ ถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 99 
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1 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       
2 นายสง่า  รัตนชาติชูชยั       
3 นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์       
4 นางสาวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       
5 นายเพช็ร ชินบุตร       

6 นายยงยศ  พึ่งธรรม       

หมายเหตุ:   = ประธานกรรมการ   = กรรมการ   = ผูบ้ริหาร 

WP  = บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  

บริษัทยอ่ย 

EAGLE  =  บริษัท อีเกิล้ อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 

LOGISTIC =  บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกดั 

WP GAS =  บริษัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั   

WP SOLUTIONS =  บริษัท ดบับลวิพี โซลชูัน่ส์ จ ำกดั  

WP SOLLAR     =  บริษัท ดบับลวิพี โซลลำ่ห์ จ ำกดั 
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

จากบริษัทภายนอก
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นายโกศล  แย้มลีมูล
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากหน่วยงานภายนอก
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ�ากัด (บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน)

•	 วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	:		13	สิงหาคม	2558

•	 คุณวุฒิการศึกษา		/	ประวัติการอบรม	:	 

 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี และการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 วุฒิบัตร	/	ประกาศนียบัตร		

 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

 - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (IIA)

 - ผู้ตรวจสอบภายในด้านบริการการเงิน (CFSA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (IIA)

 - ประกาศนียบัตรด้านที่ปรึกษาธุรกิจ (Certificate for Business Advisor CBA-KU#14)

 - ประกาศนียบัตรด้านผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

  (Certificate of Real Estate Entrepreneur (CRE-KU2014)

•	 การฝึกอบรม	:		

 สภาวิชาชีพบัญชี	(FAP)	และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	IIAT	 

 - หลักสูตรด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

 - หลักสูตรอบรมด้านตรวจสอบภายใน คลินิก IA (หลักสูตรต่อเนื่อง)

 - การเขียนรายงานผู้สอบบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

 - COSO 2013 

 - หลักสูตรด้านภาษีอากรและการวางแผนภาษี

 - การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - IIAT Annual Conference

 - กระบวนการตรวจสอบและการใช้ซอฟแวร์การตรวจสอบ (Audit Methodology and Software Tools)

 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Advanced COSO ERM)

•	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 - หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน

 - ระบบควบคุมภายในส�าหรับบริษัทที่ยื่น IPO
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•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		:  ไม่มี

 

•	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		:	 1	แห่ง

 - กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ�ากัด

•	 การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ		:  ไม่มี

•	 ประสบการณ์ท�างาน	(5	ปี)	ย้อนหลัง

 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ�ากัด

 2545 – 2556 หุ้นส่วนและกรรมการบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

 2544 – 2545 International Audit Manager (Secondment Program) 

                            Grant Thornton LLP, Seattle Office, USA

 2543 – 2544 ผู้จัดการอาวุโส   บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

 2538 – 2542      ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพรซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

•	 จ�านวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	 ไม่มี 
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานภายใตข้อ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best 
Practices) ท่ีจะท าใหก้ลุ่มบริษทั เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในการด าเนินธุรกิจ มีการบริหารจดัการท่ีดี และ
เพื่อให้ด าเนินธุรกิจดว้ยการมีความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ จึงไดมี้การน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Principle of Good Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษทั เพื่อประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส และประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการ และจากการ
ท่ีคณะกรรมการบริษัท  ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ  รัดกุม เพื่อสร้าง                                  
ความมัน่ใจให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อการด าเนินกิจการของบริษทัจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ        
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึนเพื่อให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการเฉพาะเร่ือง
อยา่งใกลชิ้ด จ านวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองการด าเนินกิจการต่างๆ เฉพาะเร่ือง ตามบทบาทและ
หนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอยีดตามโครงสร้างการจัดการ  
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชี/ การเงินอยา่งนอ้ย 1 ท่าน และมี
คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ตรวจสอบและก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า
บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานระบบบริหารความเส่ียงเพ่ือให้เช่ือมโยง
กบัการควบคุมภายใน ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมสมควรไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้ไดผู้ท่ี้มีความรู้ความสามารถ  สามารถส่งเสริมองค์กรได ้ 
และมีหน้าท่ีพิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร               
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โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์   การพิจารณาท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงเพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไป  

คณะกรรมการบริหาร 
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั จ านวน 5 ท่าน คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและหนา้ท่ีส าคญัในการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษทั และมีอ านาจหน้าท่ีหน้าท่ีควบคุมดูแล
กิจการของบริษทัโดยมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบายการเงินการลงทุน และก าหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายของบริษทั พิจารณาและด าเนินการในประเด็นท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของบริษทั 
พิจารณากลัน่กรองและใหข้อ้เสนอแนะงานทุกประเภทท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
(1) กรรมการบริษัท 

 เม่ือต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมี
หน้าท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการโดยพิจารณาจากผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริษทั รวมทั้งค  านึงถึงโอกาสท่ีอาจมี
ปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท า
หนา้ท่ีสรรหากรรมการโดยพิจารณาจากผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบับริษทัดงัมีรายละเอียด
ตามหวัขอ้ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งเม่ือครบวาระต้องได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงโดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดงัน้ี 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัและเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อเลือกตั้ง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิท่ีจะเสนอช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นกรรมการบริษทัได ้

         ในกรณีท่ีจ านวนบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีไม่เกินกวา่จ านวนกรรมการท่ี
จะพึงไดรั้บการเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุก
คน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก 
 ในกรณีท่ีจ านวนบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ มีจ  านวนเกินกว่าจ านวน
กรรมการท่ีพึงจะได้รับการเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผูไ้ดรั้บการ
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เสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงได้รับการเลือกตั้งในคร้ังนั้น และให้
บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีว่างในกรณีอ่ืนท่ีไม่ใช่เน่ืองมาจากการครบวาระ คณะกรรมการบริษทั 
อาจเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู่ ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระเดิมท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีออกไป 

(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ส าหรับการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบติัเฉพาะในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งค  านึงถึงโอกาสท่ีอาจมีปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ดว้ย และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(3) ผู้บริหาร 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดรั้บมอบอ านาจให้เป็นผูพ้ิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท  ลงในต าแหน่งบริหารได้และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ ยกเว้นในระดับรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารข้ึนไป ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ส าหรับการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดบับริหารเก่ียวกบัการตรวจสอบจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทั มีนโยบายในการด าเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ ให้เขา้ใจถึงภาระหน้าท่ีในการ
รายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 นอกจากน้ียงัมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญัของบริษทั              
ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองดการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  
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การปฏิบัติตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีตามหลกัมาตรฐานสากล  
 บริษทั ไดป้ฏิบติัตามหลกัการและแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยการปฏิบติัท่ี ส าคญัในปี 
2559 ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน สรุปได ้ดงัน้ี  

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
 บริษทั ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในการได้รับขอ้มูลของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในทุกๆ เร่ือง ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมี
นโยบายดงัน้ี 

1. ให้บริษทั จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ 
โดยระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลอย่างครบถว้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ในกรณีท่ีผู ้
ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทั ไดจ้ดั
ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

2. อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทั้งในเร่ืองสถานท่ี และ
เวลาท่ีเหมาะสม 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีก าหนด โดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูล
ส าคญั หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทนัหัน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ           
เท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ และกรรมการและผู ้บริหารท่ี เ ก่ียวข้องจะเข้า ร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามใน                    
ท่ีประชุมดว้ย 

4. ใหเ้พิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถื้อหุน้ผา่นทาง website ของบริษทั โดยน าข่าวสารต่าง ๆ 
และรายละเอียดไวท่ี้ website ของบริษทั โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้เผยแพร่
ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ย่าง
สะดวกและครบถว้น  

5. นโยบายใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
6. การจดบนัทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็น

ซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได ้
นอกจากน้ีบริษัท ยงัได้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไวอ้้างอิง นอกจากน้ี            



รายงานประจำาปี  2559
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ให้บริษทัน ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้พิจารณา 
รวมถึงส่งรายการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
การประชุมผูถื้อหุน้นั้น 

7. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (ถ้ามีการ
จ่ายเงินปันผล) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเร่ือง 
เช็คช ารุด สูญหาย หรือส่งถึงผูถื้อหุน้ล่าชา้ 

 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทั ไดก้ าหนดใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั จึงมี
นโยบายดงัน้ี 

1. ใหบ้ริษทั จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อน
การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุน้ 

2. ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือเสนอวาระการ
ประชุมเพิ่มเติมไดก่้อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

3. ให้เพิ่มการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเขา้ร่วมประชุม
และลงมติแทนได ้และแจง้รายช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  

4. ให้ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ไม่
วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
 บริษทั ตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่  ผู ้
ถือหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้ง
ชุมชนใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทั ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซ่ึงสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้บริษทั ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กบับริษทั โดยมีการก าหนด
นโยบาย ดงัน้ี 
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1. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนกังาน 
บริษทั ตระหนกัวา่ พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ท่ีมีคุณค่ายิ่ง

จึงเป็นนโยบายของบริษทั ท่ีจะให้การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทนการ
แต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  บริษทั จึงมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนให้ผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมต่อพนกังาน รวมทั้งมีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน และให้ความส าคญัใน
ดา้นการดูแลสวสัดิการของพนกังาน 

 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานการ
แต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

 ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ
สม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานใหเ้กิดศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ 

 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังานปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
บริษทั ระลึกอยู่เสมอว่าผูถื้อหุ้น คือ เจา้ของกิจการ และบริษทั มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถื้อหุ้น                

ในระยะยาวจึงก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลักการของ

วิชาชีพ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย              
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และ
รายงานอ่ืน ๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษทั ทั้งในดา้นบวก
และดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ 

 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ่ื้นโดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ  ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั 
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3. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกคา้ 
บริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ จึงไดก้ าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 

 บริการลูกคา้ด้วยความสุภาพ  มีความกระตือรือร้น  พร้อมให้การบริการ ตอ้นรับดว้ยความ
จริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผูรั้บบริการดุจญาติสนิท บริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง 
และน่าเช่ือถือ 

 รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อให้ทราบเก่ียวกบับริการ 

โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไข            
ใด ๆ ของบริการของบริษทั  

 ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการให้บริการของบริษทั ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับ
ลูกคา้สูงสุด 

4. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่คา้และ/หรือ เจา้หน้ี 
บริษทั มีนโยบายให้พนกังานปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์และไม่เอา

รัดเอาเปรียบคู่คา้โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั พื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้ง
สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี 
 กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึนต้อง
 เปิดเผย รายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข         
ขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

5. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนั 
บริษทั มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้

ของคู่แข่งขนัดว้ยวธีิฉอ้ฉล จึงก าหนดหลกันโยบายดงัน้ี 
 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
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6. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสังคมและชุมชน 
บริษทั  มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมัน่การปฏิบติัตน

เป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น  บริษทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันา
ส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัตั้งอยูใ่ห้มีคุณภาพดีข้ึนพร้อมกบัการ
เติบโตของบริษทั 

7. นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทั มีนโยบายท่ีใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ

ผลประกอบการของบริษทัท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแทจ้ริงรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบริษทั ทั้งภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางเผยแพร่ทางส่ือมวลชน ส่ือเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้
ผูถื้อหุ้น และผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง   อีกทั้ งจะท าการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศใชบ้งัคบั 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board of Director’s Responsibilities) 
 คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั การก ากบัดูแล
กิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัมี หน้าท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และ            
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
และ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษทั เป็นไปในทิศทาง
ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มีการจดัท าวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษทั 
โดยคณะกรรมการบริษทั จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนท่ี
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จะพิจารณาอนุมติั และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยจะยึดถือแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทั จดัให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน และการ

ปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัอยูเ่สมอ จดัให้มีการก าหนดล าดบั
ขั้นของอ านาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตวัก าหนด
ระเบียบการปฏิบติังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีผูต้รวจสอบภายในอิสระ และฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษทัท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้ รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆในบริษทั 

 

การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปร่งใสและ

ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน
บริษทั ไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลของบริษทั ดงัน้ี 

ก) ใหค้วามรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
 เป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องจดัท าและส่งรายงานการถือ
 หลกัทรัพย ์ ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ข) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน
 ท่ีเป็นระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน
 ของคู่สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายงัเลขานุการของบริษทั ก่อนน าส่ง
 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง โดยให้จดัท าและน าส่ง
 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือรายงานการ
 เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3 สามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับ
 โอนหลกัทรัพยน์ั้น  
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ค) ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
 เป็นระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้รับทราบขอ้มูล
 ภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขาย 

หลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงิน
และสถานะของบริษทั จนกวา่บริษทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้โดยบริษทัจะแจง้ให้
กรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า งดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรอคอย
อย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

ง) ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซ่ึง             
 เร่ิม ตั้งแต่การตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจา้ง หรือให้ออก            
 จากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผดินั้นๆ 
 

บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
บริษทั ก าหนดให้กรรมการของบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน  

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตนและตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคับของบริษทั มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดว้ยซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบาย
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 
 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัท  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ี เ ก่ี ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามท่ีก าหนดใน

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อบงัคบัของบริษทั             
โดยบริษทัก าหนดให้มีการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจง้ให้กรรมการ            
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แต่ละท่านทราบก าหนดการดงักล่าวโดยจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 วนัท าการก่อนวนัประชุม 

ทั้งน้ีจ  านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั นั้น จะเป็นไปตามความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัแต่ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง 

 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยก าหนดเป็นนโยบาย

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
 ผลประกอบการของบริษทั โดยเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั 
 ประสบการณ์ บทบาท ภาระหนา้ท่ี และขอบเขตความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่บริษทั จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละท่าน 
 ค่าตอบแทนท่ีก าหนดข้ึนนั้นจะตอ้งสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัความจ าเป็น

และสถานการณ์ของบริษทั มาเป็นกรรมการได ้
 

รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั และสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชี             
ท่ี รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี เหมาะสมและถือปฏิบัติสม ่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ                        
อย่างระมดัระวงัในการจดัท า รวมทั้งก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ ดูแลเก่ียวกับคุณภาพ                    
ของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั  

นอกจากน้ีบริษทัยงัคงก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนแนวคิดท่ีตระหนักเก่ียวกบักับการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีในดา้นอ่ืน ดงัน้ี  

 

นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน 
บริษทั จะด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ และยดึมัน่คุณธรรม 

จริยธรรม บริหารงานดว้ยความโปร่งใส และรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดแนวทาง
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ในการประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนกังาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ “บรรษทัภิบาล” ของบริษทั  

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หมายถึง “การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัในต าแหน่งหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจ
ในต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหา
ประโยชน์อนัมิควรได ้ทั้งน้ีในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพยสิ์น รวมถึงประโยชน์อ่ืนใด
กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกบับริษทั เป็นตน้” 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติั 
ดงัน้ี 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะไม่กระท าหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่า               
กรณีใดๆ และจะปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 

 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่
ทุกรูปแบบทั้ งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะเป็น               
การน าเสนอ การให้ค  ามัน่สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระท า หรือ
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

 บริษทั จะส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้    
ความเขา้ใจ และความร่วมมือท่ีจะยบัย ั้งผูท่ี้ตอ้งการกระท าคอร์รัปชัน่ต่อบริษทั 

 บริษทั จะจดัท ากระบวนการปฏิบติัอยา่งชดัเจน มีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษทั จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ผ่านช่องทางท่ีก าหนด แต่หากเป็นผูก้ระท าคอร์รัปชัน่จะตอ้งได้รับการพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบท่ีบริษทั ก าหนดไว ้นอกจากน้ีอาจจะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้น
ผดิกฎหมาย 

 เม่ือพนกังานพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ 

 สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีซ่ือสัตยแ์ละยึดมัน่ในความเป็นธรรม รวมทั้งจดัให้มีการฝึกอบรมแก่
พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหน้าท่ี และพร้อมท่ีจะ          
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น าหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงาน
ดว้ยความเคร่งครัดทั้งองคก์ร 

 การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้            
ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบติังาน
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัเห็นสมควรก าหนดเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายน้ี ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบติัด้วยความ
ระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

ก. การใหห้รือรับของก านลั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้ายในการใหห้รือรับของก านลั การ
เล้ียงรับรอง ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 

ข. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนบัสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค ตอ้ง
ด าเนินการอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้งการติดตามให้ผูรั้บเงินรายงาน
ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ท่ีขอรับเงินจากบริษทัดว้ยส าหรับความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจและการจดัซ้ือ
จดัจา้งทุกชนิด การด าเนินธุรกิจ และการติดต่องานของบริษทั จะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ซ่ือสัตย ์ตรวจสอบไดแ้ละอยูภ่ายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑก์ารด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค. ไม่กระท าการน าเงินทุนหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษทัไปใช้เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองแก่ผูล้งสมคัรแข่งขนัเป็นนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
 

  ทั้งน้ี บริษทั จะค านึงถึงความเป็นธรรม และปกป้อง ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ
ต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้่าการกระท านั้นจะท าให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษทั           
จะใหค้วามส าคญัต่อการส่ือสาร และการท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั ในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามแนวนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ี  
 รวมทั้ง  บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing Channel) เพื่อ
เป็นช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสมา
โดยตรงท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบทางตรง  หรือผ่านฝ่ายบริหารของบริษทั โดย
ก าหนดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสไดท่ี้เวบ็ไซต์ของบริษทั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทาง
ไปรษณีย ์ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้มา  
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มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 การเขา้ท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมทั้งกฎเกณฑต่์าง ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปีของบริษทั   (แบบ 56-1) 
 ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้บริษทั ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ก่อนการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในเร่ืองใด บริษทั จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและ
ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท ารายการตามท่ีเสนอนั้นเป็นไป          
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัท  และ /หรือบริษัทย่อย  กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง                  
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา             
ของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/
หรือ มีการเปรียบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของ           
การท ารายการดงักล่าวในระดบัเดียวกนักบับุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นไดว้า่การท ารายการ
ดงักล่าวนั้นมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชี
ของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ ผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึง                       
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัดว้ย 
 ส าหรับการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนันั้น ผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้
เสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่
การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือผูถื้อหุ้นของบริษทั 
แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษทั ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย  
 ทั้งน้ี ในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการท าธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลง
ทางการคา้ ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรอง
ทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง                 
และบริษทัจะตอ้งจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั              
ในคร้ังต่อไป 
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นโยบายในการท ารายการระหว่างกนั 
 

1. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั จดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ให้
บริษทัทราบ เพื่อใหบ้ริษทั มีขอ้มูลส าหรับใชป้ระโยชน์ภายใน ในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
ท ารายการระหวา่งกนั 

2. ในกรณีท่ีบริษทั เขา้ท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทั จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการท าสัญญานั้น 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นหลกั และมีการคิดราคาระหวา่งกนัตามเง่ือนไขเช่นเดียวกบัลูกคา้
ทัว่ไปตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช้ราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)ซ่ึงตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุ้น
ทุกราย และหากไม่มีราคาดงักล่าว บริษทั จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินคา้หรือบริการกบับุคคลภายนอก 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั หรืออาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมินอิสระซ่ึงวา่จา้งโดย
บริษัท มาท าการเปรียบเทียบราคาส าหรับรายการระหว่างกันท่ีส าคัญเพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้ทุกราย 

3. บริษทั จะด าเนินการรายการความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนใน
รูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค ้ าประกนั ด้วยความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทน
ระหวา่งกนั เช่น ค่าดอกเบ้ีย หรือค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั ในราคาตลาด ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

4. ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีมูลค่าเขา้เกณฑ์ท่ีตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงฐานในการค านวณ
คะแนนเสียงเพื่ออนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่นบัส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เกณฑด์งักล่าวจึงไม่มีปัญหา
กบัองคป์ระชุมและคะแนนเสียง 

5. กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม
หรืออนุมติัรายการในเร่ืองนั้น 

 

 ในอนาคต หากมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนับริษทั จะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี การเขา้ท า
รายการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั หรือผูถื้อหุ้นของบริษทั                 
แต่ตอ้งเป็นการท ารายการท่ีบริษทั ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้ทุกราย 
 ในกรณี ท่ี เ ป็นรายการ ท่ี เ กิ ด ข้ึน เ ป็นปก ติ  และคาดว่ า จะ เ กิด ข้ึนอย่ า ง ต่อ เ น่ื องในอนาคต                              
บริษทัจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นไปตามลักษณะการคา้โดยทัว่ไป โดย
อา้งอิงกบัราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว จะเป็นไปตามหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไปตามท่ีมีการอนุมติัโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 



Annual  Report  2016
WP  Energy  Public  Company  Limited133

   

64 
 

 ในการน้ี ฝ่ายจดัการจะมีการจดัท ารายการสรุปการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกปี 
 ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัของบริษทั จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด                   
อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบับริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของสภาวชิาชีพบญัชี 
 

นโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของบริษทัว่าด้วยการตระหนักถึงความส าคญัในการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัรวมถึงผูถื้อหุ้น           
จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัใชโ้อกาสหรือขอ้มูลของบริษทั ในการหาประโยชน์
ส่วนตน หรือท าธุรกิจแข่งขนักบับริษทั  

2. การตดัสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดบัในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทัเท่านั้น และถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทางการเงิน หรือ ความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัตอ้งเสียผลประโยชน์ หรือ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ในด้านความซ่ือสัตย์ หรือผลประโยชน์ หรือขดัขวางการปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้น ใหบ้ริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวโยงของตนในรายการ
ดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว  

3. หากเป็นการท ารายการระหว่างกันท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้คณะกรรมการบริษทั
ด าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีบริษทัไดก้ าหนดเอาไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 

นโยบายการลงทุนและนโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
1. บริษัทให้ความส าคัญและมุ่ ง เน้นในการลงทุนในกิจการ ท่ี มีศักยภาพในการ เ ติบโต  และ                             

สร้างผลตอบแทนท่ีดีจาการลงทุนท่ีเก่ียวกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัโดยให้
ความส าคญัในการขยายธุรกิจ หรือเพิ่มก าลงัการผลิตของบริษทัในพื้นท่ีต่าง ๆ  

2. บริษัท  มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจท่ีสามารถสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัท                    
โดยอาจจะเขา้ซ้ือหุน้หรือซ้ือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
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3. บริษทั อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัของบริษทัในอนาคต ทั้งน้ี การลงทุนจะตอ้ง               
มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจและแผนยทุธศาสตร์ของบริษทั 

4. ในการพิจารณาลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทจะท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได ้                  
ของโครงการและพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการลงทุน                     
ในโครงการแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ  การสร้างมูลค่า เพิ่ม  ความคุ้มค่าของโครงการ                     
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทั เป็นตน้ โดยบริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั 
(หรือผู ้เ ช่ียวชาญบุคคลภายนอก  แล้วแต่กรณี)ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการดังกล่าว                      
ก่อนการลงทุนเสมอ  และจะน า เสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา                       
รวมถึงใหค้  าแนะน า เพื่อลดความเส่ียงทางการลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. ในกรณีท่ีเป็นการร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนทางบริษัทจะท าการตรวจสอบเพื่อให้เป็นท่ีมั่นใจว่า                  
ผูร่้วมลงทุนของบริษทัมีความเหมาะสม มีความน่าเช่ือถือ และไม่มีประวติัหรือพฤติการณ์ฉ้อฉล หรือ
ฉอ้โกงในอดีต  

6. ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีการป้องกนัความเส่ียง หรือการประกนัภยัใด ๆ ในการลงทุน ทางบริษทั จะจดัให้
มีการป้องกนัความเส่ียง หรือการประกนัภยัตามท่ีเหมาะสม  

7. การลงทุนของบริษทั จะท าในลกัษณะเช่นเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) โดยมีการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการลงทุน
ดงักล่าวทุกคร้ัง  

8. ในการขออนุมัติการลงทุนของบริษัทจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ                      
ก ากบัตลาดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไป     
ซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547  
 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ ( Code of Conduct ) 
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี
ในการด าเนินธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อสร้างรากฐานให้องค์กร
สามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมัน่คง  โดยก าหนดใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โดยชอบดว้ยกฎหมาย
และตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ และเคารพสิทธิของผูค้า้ และลูกคา้ของบริษทั รวมถึงตอ้งรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั    และบุคลากรของบริษทัฯ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องถือปฏิบติัในแนวทางเดียวกัน ภายใตก้รอบจริยธรรมคุณธรรม  ความ
ซ่ือสัตย ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะไดล้งนามรับทราบหรือไม่  

อีกทั้ งบริษัทมีนโยบายท่ีจะทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัททุกปี เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการใหค้วามส าคญัในการน าไปปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกภาคส่วน
อยา่งเป็นธรรม เท่าเทียมกนั มีความโปร่งใส และเสนอขอ้มูลอย่างถูกตอ้งเพียงพอ  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
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เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจผา่นทางเวบ็ไซต ์และแบบรายงานประจ าปี ( Annual Report) ของบริษทัเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจท่ีดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัชั้น และผูมี้ส่วนได้
เสีย รวมทั้งการส่ือสารและเผยแพร่ใหแ้ก่พนกังานใหม่ไดรั้บทราบโดยทัว่กนัดว้ย    
 

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้ส านักงานท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั คือบริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์ คูเปอร์เอบีเอเอส จ ากดั ประจ าปี 2559 รวมจ านวน 6.1 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย                      
ค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559 จ านวน 5.5 ลา้นบาท และค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2559 
จ านวน   0.55 บาท และนายธนทั วรเศรษฐศกัด์ิ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2559 จ านวน 0.77 
ลา้นบาท  
 

2) ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)  
  -ไม่มี- 
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ปี 2559

 การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย

อย่างจริงจัง

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของสังคมท่ีอยู่ร่วมกันและมีเจตนาท่ีจะร่วมแบ่งปันในการดูแลรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นท่ีที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม  

โดยการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตรอบด้าน อาทิ การให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬา การสร้างงานกระจาย 

รายได้สู ่ชุมชน สนับสนุนก๊าซหุงต้มเพื่อการปรุงอาหารให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ และ พื้นที่ขาดแคลน นอกจากน้ี  

ยังให้ความส�าคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจการจัดจ�าหน่ายก๊าซ 

ปิโตรเลียมเหลวนั้นจะต้องได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะ 

ด�าเนินกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดรวมถึงก�าชับให้ผู้ประกอบการ

ในส่วนต่างๆ ด�าเนนิการภายใต้หลกัการเดียวกนั อกีทัง้ยงัจดัให้มกีารอบรมความรูแ้ละการป้องกนัอบุตัภิยั โดยเจ้าหน้าท่ี

จากกรมธุรกิจพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานบรรจุก๊าซอย่างสม�่าเสมอ 

 และด้วยความที่บริษัท เล็งเห็นถึงความส�าคัญทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ี

ส�าคญัอย่างหนึง่ทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้บรษิทัประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื จงึบญัญตัเิรือ่งดงักล่าวไว้ในพนัธกจิของบรษิทั 

และท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 แนวทางการมีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	
มีดังต่อไปนี้	

	 1.	 ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา	

  ด้วยการศึกษาคือรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยน�าพาชีวิตไปสู ่

เส้นทางแห่งความส�าเร็จทั้งในการประกอบอาชีพ และการพ่ึงพาตนเอง นอกจากจะเป็นท่ีพ่ึงแห่งตนได้แล้ว ยังสามารถ

ช่วยให้ชุมชนแข็งแรงขึ้น บริษัทจึงตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาว่าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ก่อให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียน บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี 

ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการศึกษา เติบโตขึ้นมา 

อย่างมีศักยภาพ  เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศชาตใิห้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต นอกจากนีบ้ริษทัยงัให้ความ

ใส่ใจและสร้างความแข็งแกร่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรมพิเศษในวันส�าคัญอีกด้วย
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	 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้นในปีที่ผ่านมา 

 บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่อสังคมหลายประเภท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 • โครงการเติมอิ่มยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 6

 • โครงการ เวิลด์แก๊ส เติมพลังไฟให้หัวใจอบอุ่น

 • โครงการแวะเติมเวิลด์แก๊ส แวะเติมรักให้แม่ 

 นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความใส่ใจชุมชนรอบข้าง ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ (รอบคลังก๊าซของบริษัทฯ) โดยการ 

สนับสนุนกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆที่ชุมชนรอบข้างจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับปี 2559 กิจกรรมท่ีทางบริษัทฯ 

ได้ร่วมสนับสนุน อาทิ

 • สนับสนุนบัตรชิงโชคงานประจ�าปีวัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด) ในพื้นที่ต�าบลบางปะกง

  อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • สนับสนุนงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ เทศบาลต�าบลบางจะเกร็ง อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม

  จังหวัดสมุทรสงคราม

 • สนับสนุนกระเบื้องปูพื้น ณ วัดสวรรค์บ้านแฮด ต�าบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

 • สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีต�ารวจภูธรบ้านแฮด ต�าบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

 • สนับสนุนการแข่งกอล์ฟการกุศล ร่วมกับหน่วยงานส�านักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

  กรมธุรกิจพลังงาน

เวิลด์แก๊ส เติมพลังไฟให้หัวใจอบอุ่น แวะเติมแก๊ส แวะเติมรักให้แม่

เติมอิ่มยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 6
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 2.	 ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 (1)	 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  บริษัทมุ่งสนับสนุนให้พนักงานและคู่ค้า ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยพัฒนา 

ฟ้ืนฟแูละดแูลทรพัยากรธรรมชาตใิห้คงความสมบรูณ์ รวมถงึการสร้างความตระหนกัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื  

จึงได้จัดให้มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�านึกในการท�าประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงโดยการให้พนักงานและคู่ค้าร่วมกันท�ากิจกรรม  

โดยการจัดโครงการ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ แรลลี่เพ่ือสังคม เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยร่วมกับกลุ่มคู่ค้า ภาค 

พาณิชยกรรม และ ภาคอุตสาหกรรมร่วมกันปลูกปะการัง ปล่อยปลาการ์ตูน เพ่ือสร้างระบบนิเวศ ท่ีหาดเตยงาม  

อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ พร้อมกันนี้ ได้รวมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และ มอบทุนการศึกษาให้กับ บ้านครูบุญช ู

เพื่อเด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กพิเศษ มีโอกาสทางการศึกษา และ เติบโตขึ้นเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิ

ต่อไป

	 	 (2)	 มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  นอกจากบริษัทจะให้ความส�าคัญในเร่ืองความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนโดยรอบแล้ว 

บริษัทยังค�านึงถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย เร่ิมจากกระบวนการรับสินค้าจากผู้ผลิต

จนถงึกระบวนการบรรจุเป็นระบบปิดและไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยกรมธรุกจิพลงังานเป็นผูท้�าหน้าท่ีตรวจสอบ

อย่างตรงไปตรงมา ส�าหรับคลังเก็บก๊าซของบริษัท ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 3.	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม

 บรษิทัด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง มคีวามโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลทีส่�าคญั 

ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน

และสังคม คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 บรษิทัพร้อมทีจ่ะพัฒนาและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งเพ่ือการด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ

ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย อย่างจริงจัง สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นบรรทัดฐานท่ีย่ังยืนและส�าคัญส�าหรับการเติบโตของบริษัท 

ผลักดันโครงการต่างๆ ให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายภายใต้การสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ แรลลี่เพื่อสังคม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
 

1. นางนิศกร  ทดัเทียมรมย ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
2. นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางลขัณานนัท ์ ลกัษมีธนานนัต ์ กรรมการตรวจสอบ                

 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยตั้งแต่วนัท่ี              
1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 11 
คร้ัง โดยไดมี้การหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั และบริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระของบริษทั ท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในใหแ้ก่บริษทั รวมถึงผูต้รวจสอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

 ทั้งน้ี สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2559 โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ทั้งงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจ าปีส าหรับปี 2559 โดยได้สอบถามผูส้อบบญัชีในเร่ืองความถูกตอ้งครบถ้วนของ                
งบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงการประมาณการทางบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน 
ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นเพียงพอ และความมีอิสระของผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินของบริษทัจดัท าอย่างถูกตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบญัชีสากล มีความเช่ือถือได ้และทนัเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัครบถว้นเพียงพอและ
เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บฟังค าช้ีแจงจากผูบ้ริหารในสายบญัชีและ
การเงิน และรับฟังการรายงานของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัขอ้มูลส าคญัในการจดัท ารายงานทางการเงิน รวมทั้ง
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารทุกไตรมาส เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินอย่างอิสระ ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเง่ือนไข และไม่มีข ้อสัง เกตที่เ ป็น
นัยส าคญัแต่อย่างใด  
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 บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1    

50 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ทั้งงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีส าหรับปี 2559 นั้น มีความถูกตอ้งและเช่ือถือไดใ้นสาระส าคญั ซ่ึง
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

 
2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท                
ตามแนวทางการควบคุมภายในในดา้นต่างๆ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ผูต้รวจสอบภายในอิสระ
ของบริษทั และผูส้อบบญัชีทุกไตรมาส ในเร่ืองการด าเนินงาน การใชท้รัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนั
หรือลดขอ้ผิดพลาด ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั                
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแนะฝ่ายบริหารให้น าความเห็นของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ผู ้
ตรวจสอบภายในอิสระของบริษทั และผูส้อบบญัชี ไปพฒันาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

ส่วนระบบการตรวจสอบภายใน  ไดจ้ดัจา้งบริษทั ยูนีค แวดไวเซอร์ จ ากดั ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู ้
ตรวจสอบภายในอิสระของบริษทั ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั  ท าหนา้ท่ีประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานต่าง ๆ ภายในบริษทั เน่ืองจากมีความเป็น
อิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ / อุตสาหกรรมท่ีมีประเภทธุรกิจ
เดียวกับบริษทั ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในอิสระจะเป็นผูท่ี้มีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายในอิสระจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับงาน
ปฏิบติัการของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่ ในภาพรวมบริษทัมีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีรายงานวา่ จาก
การสอบทานยงัไม่พบปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 

 
3. การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจท่ี
ส าคญัของบริษทั และเห็นว่าไม่มีประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัใดท่ีถือเป็นการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่า บริษทัได้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด                        
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 
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4. การพจิารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานท่ีผ่านมา                  
ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบติังานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ และความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจการคา้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว      ประกอบกบัการก าหนดอตัราค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัปริมาณและ
คุณภาพงานท่ีท า  จึงไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตั้ง 

 

1) นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือ  
2) นายพิสิฐ  ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 หรือ  
3) นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 

 

ในนามของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจ าปี 2560 โดยให้ใครคนใดคนหน่ึงเป็นผูก้ระท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน                
ของบริษทั และเสนอค่าสอบบญัชีไม่เกิน 5,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ) 
และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น                                 
แต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

 
5. รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกนั การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามขอ้ก าหนดท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก าหนดให้
บริษทัจดทะเบียนด าเนินการ   

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่ บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด                  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยไม่มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
6. จ านวนการประชุม และการเข้าร่วมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

   รายนาม             ต าแหน่ง                  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 
              จ านวนคร้ังการประชุม¹  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1) นางนิศกร  ทดัเทียมรมย ์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         11                                11 
2) นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบ                                11                                10 
3) นางลขัณานนัท ์ ลกัษมีธนานนัต²์    กรรมการตรวจสอบ                                6                                 6 
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หมายเหตุ   ¹ ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ านวน 11 คร้ัง  โดยเป็นการประชุมกบัผูส้อบบญัชีและ                                    
                      ผูต้รวจสอบภายในอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม จ านวน 4 คร้ัง    
                   ² นางลขัณานนัท ์ ลกัษมีธนานนัต ์ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

   และกรรมการตรวจสอบ แทนนายนพพร ก่อเกียรติทวีชยั โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป 
     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559  เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559  

 
7. ความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตร (Charter) 

 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามอ านาจและบทบาทหนา้ท่ีท่ี
ระบุไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และมี
อิสระอยา่งเพียงพอ ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูก
ตอ้ง เช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัฯมีการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องตาม
กฎหมาย ขอ้ผูกพนัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึง ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  
 
 
 
 
  (นางนิศกร  ทดัเทียมรมย)์ 
 
                                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางด้านการเงิน
รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ   

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ  และงบการเงินรวมของ            
บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ง           
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและใชห้ลกัประมาณการอยา่งสมเหตุสมผลในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดไดอ้ย่างถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป งบการเงินดงักล่าว             
ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
โดยในการตรวจสอบ  บริษทัได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผูส้อบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี 
 คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท ารายงานทาง  
การเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดจ้ดัให้มีและด ารงไวซ่ึ้งระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการ
ควบคุมภายใน  ทั้ งด้านการปฏิบัติงาน และด้านระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง การตรวจสอบภายใน              
และการก ากบัดูแลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทั และป้องกนัความเส่ียง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ                
เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล สอบทานความน่าเช่ือถือ และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูล
รายการเก่ียวโยงระหวา่งกนัอยา่งครบถว้นและเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
อยูใ่นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 จากการก ากับดูแลและการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ                    
การควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเช่ือมั่น            
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถูกตอ้งตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องทุกประการ ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 

 
                   (นายจุลจิตต ์ บุณยเกตุ)                                                  (นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง) 
                      ประธานกรรมการ                           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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