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ข้้อ็มูลิทั�วไปแลิะข้้อ็มูลิสำำ�คััญอ็่น

ช่ื่�อบริษัิัท บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
ชื่่�อย่อ่หลัักทริพัย่์ WP
เว็็บไซด์์ www.wp-energy.co.th
เลัขทะเบยี่นบริษัิัท 107557000403
ทนุจด์ทะเบยี่น 518,500,000 บ�ท
วั็นที�ก่อตัั้�ง 24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557
ธุุริกิจหลััก จำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว  LPG.
จำ�นว็นพนักง�นริว็ม 376 คน
ที�ตัั้�งสำำ�นักง�นใหญ่่ เลิขที� 1 อ็�ค�ริอี็สท์ วอ็เตอ็ริ์ ชั�น 15 ซอ็ยี่วิภ�วดีัริังสิต 5 ถนนวิภ�วดีัริังสิต แขวงจำอ็มพีลิ  

เขตจำตจัุำกัริ กัรุิงเทพีมห�นคริ 10900

ที�ตัั้�งสำ�ข� 

สำ�ข�ที� ปริะเภท ที�อย่่่

ส�ข�ที� 1 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 115 หม่ที่� 16 ต.บ�งปิะกัง อ็.บ�งปิะกัง จำ.ฉะเชงิเทริ�
ส�ข�ที� 2 โริงบริริจุำ เลิขที� 458/12 หม่ที่� 4 ต.น�เกัลืิอ็ อ็.บ�งลิะมงุ จำ.ชลิบุริี
ส�ข�ที� 3 โริงบริริจุำ เลิขที� 55 หม่ที่� 3 ถ.พีหลิโยี่ธินิ ต.คลิอ็งหน่�ง อ็.คลิอ็งหลิวง จำ.ปิทมุธิ�นี
ส�ข�ที� 4 โริงบริริจุำ เลิขที� 3/2 หมที่� 2 ซอ็ยี่หลัิงวัดัจำร่ิญริ�ษัฎริ ์ถ.เลีิ�ยี่งเมอื็ง (บ�ยี่พี�ส) ต.หว้ยี่กัะปิิ

 อ็.เมอื็งชลิบุริ ีจำ.ชลิบุริี
ส�ข�ที� 5 โริงบริริจุำ เลิขที� 11 ซ.บ�งน�-ตริ�ดั 26 แขวง/เขต บ�งน� กัรุิงเทพีฯ
ส�ข�ที� 6 โริงบริริจุำ เลิขที� 85 หม่ที่� 4 ต.ลิ�ดัหลิมุแก้ัว อ็.ลิ�ดัหลิมุแก้ัว จำ.ปิทมุธิ�นี

ส�ข�ที� 7 โริงบริริจุำ เลิขที� 500 ถ.บ�งแค แขวง/เขต บ�งแค กัรุิงเทพีฯ
ส�ข�ที� 8 สถ�นบีริกิั�ริ เลิขที� 10/2 หม่ที่� 1 ต.บ�งแก้ัว อ็.บ�งพีลีิ จำ.สมทุริปิริ�กั�ริ
ส�ข�ที� 9 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว / โริงบริริจุำ เลิขที� 226 หม่ที่� 17 ต.ท่�พีริะ อ็.เมอื็งขอ็นแก่ัน จำ.ขอ็นแก่ัน
ส�ข�ที� 10 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 286  หม่ที่� 1 ต.บ�งจำะเกัริง็ อ็.เมอื็งสมทุริสงคริ�ม จำ.สมทุริสงคริ�ม
ส�ข�ที� 11 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 73/1 หม่ที่� 10 ต.เวียี่งต�ลิ อ็.ห�้งฉตัริ จำ.ลิำ�ปิ�ง
ส�ข�ที� 12 สถ�นบีริกิั�ริ เลิขที� 111 หม่ที่�1 ต.วังมะน�ว อ็.ปิ�กัท่อ็ จำ.ริ�ชบุริี
ส�ข�ที� 13 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 101 หม่ที่� 10 ต.บ้�นแฮดั อ็.บ�้นแฮดั จำ.ขอ็นแก่ัน
ส�ข�ที� 14 คลัิงปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เลิขที� 115/1 หม่ที่� 16  ต.บ�งปิะกัง อ็.บ�งปิะกัง จำ.ฉะเชงิเทริ�
ส�ข�ที� 15 โริงบริริจุำ เลิขที� 19/2 หม่ที่� 4 ต.หนอ็งหน�ม อ็.เมอื็งลิำ�พีน่ จำ.ลิำ�พีน่
ส�ข�ที� 16 โริงบริริจุำ เลิขที� 1 หม่ที่� 4 ต.ดัอ็นแก้ัว อ็.แมร่ิมิ จำ.เชยีี่งใหม ่

บุคคลัอ้�งอิง

น�ย่ทะเบยี่นหลัักทริพัย่ ์ บริษัิัท ศน่ย์ี่ริบัฝ�กัหลัิกัทริพัีย์ี่ (ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั

ผู้่ส้ำอบบัญ่ชื่ ี บริษัิัท ไพีร้ิซวอ็เตอ็ริเ์ฮ�สค์เ่ปิอ็ริส์ เอ็บเีอ็เอ็ส จำำ�กััดั

 1.  คณุขจำริเกีัยี่ริติ อ็รุิณไพีโริจำนกุัลิ ผู้่ส้อ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ตทะเบยีี่นเลิขที� 3445 แลิะ/หรืิอ็

 2.  คณุพีสิฐิ ท�งธินกัลุิ ผู้่ส้อ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ตทะเบยีี่นเลิขที� 4095 แลิะ/หรืิอ็

 3.  คณุธิติินนัท์ แว่นแก้ัว ผู้่ส้อ็บบญัชรีิบัอ็นญุ�ตทะเบยีี่นเลิขที� 9432

ที�ปริกึษั�กฎหม�ย่  บริษัิัท สมบ่ริณ์ แอ็นด์ัพี�ริท์เนอ็ริ ์จำำ�กััดั

ที�ปริกึษั�ท�งด้์�นก�ริเงิน บริษัิัท หลัิกัทรัิพียี่ ์ ฟินินัซ�่ จำำ�กััดั
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สำ�ริบัญ

ภ�พีริวมธุุริกัิจำ

กั�ริกัำ�กัับดัูแลิกัิจำกั�ริ

กั�ริบริิห�ริกั�ริจำัดักั�ริ

ข้้อ็มูลิท�งกั�ริเงิน

สรุิปิขอ้็มล่ิที�สำ�คัญ
ขอ้็มล่ิสำ�คัญท�งกั�ริเงิน
ส�ริจำ�กัปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ
ส�ริจำ�กัปิริะธิ�นกัริริมกั�ริบริหิ�ริ
คณะกัริริมกั�ริ
วิสยัี่ทัศน ์พีนัธิกิัจำ
นโยี่บ�ยี่แลิะภ�พีริวมกั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำ
กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงแลิะพีฒัน�กั�ริที�สำ�คัญ
ลัิกัษัณะกั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำ
ปิจัำจัำยี่คว�มเสี�ยี่ง

กั�ริกัำ�กัับดัแ่ลิกิัจำกั�ริ
นโยี่บ�ยี่คว�มริบัผู้ดิัชอ็บต่อ็สงัคมแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม
กั�ริควบคมุภ�ยี่ในแลิะกั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่ง
ริ�ยี่กั�ริริะหว่�งกััน
ริ�ยี่ง�นคณะกัริริมกั�ริตริวจำสอ็บปิริะจำำ�ปิ ี2562

ขอ้็มล่ิหลัิกัทรัิพียี่แ์ลิะผู้่ถื้อ็หุน้
โคริงสริ�้งกั�ริถือ็หุน้ขอ็งบริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่
โคริงสริ�้งริ�ยี่ได้ัขอ็งบริษัิัทแลิะบริษัิัทยี่อ่็ยี่
แยี่กัต�มปิริะเภทขอ็งริ�ยี่ได้ั
นโยี่บ�ยี่กั�ริจ่ำ�ยี่เงินปินัผู้ลิ
โคริงสริ�้งกั�ริจัำดักั�ริ

ริ�ยี่ง�นคว�มริบัผู้ดิัชอ็บขอ็งคณะกัริริมกั�ริ
ต่อ็ริ�ยี่ง�นท�งกั�ริเงิน
คำ�อ็ธิบิ�ยี่แลิะกั�ริวิเคริ�ะหข์อ็งฝ�่ยี่บริหิ�ริ
งบกั�ริเงิน
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บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) โดัดัเด่ันด้ัวยี่กั�ริบริหิ�ริจัำดักั�ริ 

โดัยี่บุคลิ�กัริที�มคีว�มร่ิเ้ฉพี�ะท�งแลิะเต็มไปิด้ัวยี่ปิริะสบกั�ริณอั์็นยี่�วน�น  

กัว่� 40 ปิแีล้ิวที� WP Energy สง่มอ็บบริกิั�ริแบบคริบวงจำริ ตั�งแต่ต้นนำ�จำนถ่งปิลิ�ยี่นำ�  

บนพีื�นฐ�นขอ็งคณุภ�พีคว�มปิลิอ็ดัภัยี่สง่สดุั ภ�ยี่ใต้กัฎหม�ยี่ กัฎริะเบยีี่บ ม�ตริฐ�น แลิะขอ้็บงัคับต่�งๆ 

อ็ยี่�่งเคริง่ครัิดั ผู้�่นกั�ริริบัริอ็งริะบบกั�ริจัำดักั�ริสิ�งแวดัล้ิอ็ม (ISO 14001) แลิะม�ตริฐ�นริะบบ 

กั�ริจัำดักั�ริอ็�ชวีอ็น�มยัี่แลิะคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ ริะดัับม�ตริฐ�นส�กัลิ (OHSAS / TIS 18001)  

โดัยี่มเีปิ�้หม�ยี่ เป็ินผู้่้นำ�ด้ั�นพีลัิงง�นคริบวงจำริ มุง่มั�นต่อ็คว�มท้�ท�ยี่ แลิะแสวงห�โอ็กั�สท�งธุิริกิัจำที�เปิดิักัว้�ง  

เพีื�อ็กั�ริพีฒัน�แลิะขยี่�ยี่ตัวท�งธุิริกิัจำเกีั�ยี่วกัับพีลัิงง�นด้ั�นอื็�นๆ ทั�งในริะดัับภมิ่ภ�คแลิะริะดัับโลิกัอ็ยี่�่งยี่ั�งยี่นื
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WP Energy พีถีิพีถัินในกั�ริจัำดัห�แก๊ัสคณุภ�พี โดัยี่มกีัอ็งเริอื็ที�มกีั�ริควบคมุแลิะตริวจำสอ็บ

ปิริมิ�ณกั�ริริบัแลิะจ่ำ�ยี่แก๊ัส ที�มปีิริะสทิธิภิ�พี แลิะส�ม�ริถตริวจำสอ็บสถ�นะกั�ริขนสง่ด้ัวยี่

ริะบบ GPS ที�นำ�สมยัี่ อี็กัทั�งกั�ริริบัแก๊ัสเข�้ถังเก็ับ กั�ริบริริจุำแก๊ัส โดัยี่ทีมวิศวกัริผู้่เ้ชี�ยี่วช�ญ

ที�พีริอ้็มจำะนำ�แก๊ัสไปิส่ทุ่กัภ�คธุิริกิัจำแลิะคริวัเริอื็น ด้ัวยี่ปิริะสทิธิภิ�พีกั�ริบริกิั�ริที�สง่สดุั
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WP Energy ใหค้ว�มสำ�คัญต่อ็กั�ริแสดังคว�มริบัผู้ดิัชอ็บต่อ็สงัคม อ็งค์กัริภ�ยี่นอ็กั  

ในฐ�นะผู้่้จัำดัจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวริ�ยี่ใหญ ่บริษัิัทฯ ต้อ็งกั�ริเชื�อ็มโยี่งค่่ค้�

ทกุัภ�คธุิริกิัจำเข�้ม�มสีว่นริว่มในกิัจำกัริริม CSR ที�จัำดัข่�น เพีื�อ็ก่ัอ็ใหเ้กิัดัคณุค่�ริว่มกัันแลิะ

นำ�ม�ซ่�งคว�มแขง็แกัริง่ขอ็งอ็งค์กัริ อ็�ทิเชน่ ลิก่ัค้�ในกัลิุ่มยี่�นยี่นต์ กัลิุ่มอุ็ตส�หกัริริม 

กัลุ่ิมพี�ณชิยี่กัริริม แลิะกัลุ่ิมคริวัเริอื็น จ่ำงมกีั�ริแบง่กั�ริดัำ�เนนิง�นอ็อ็กัเปิน็สว่นๆ 

โดัยี่มขีอ็บเขตคริอ็บคลิมุทั�งสงัคม ชุมชน แลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม



โครงสรางธุรกิจที่สมบูรณแบบและครอบคลุมตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำทำให WP 

Energy สามารถสงมอบพลังงานที่มีคุณภาพและบริการที่มีประสิทธิภาพครบวงจร

ใหแกลูกคา ดวยคุณภาพระดับมาตราฐานสากล

อุตสาหกรรม

สัดสวนปริมาณขายของบริษัท ป 2562

หุงตม

สถานีบริการ

มีสัญญาการจำหน่ายระยะยาว
กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่

ผู้นำอันดับ 2 ในหมวดแก๊สหุงต้ม
มีจำนวนถังบรรจุก๊าซหุงต้มหมุนเวียน

ในตลาดมากกว่า 6.2 ล้าน
WP Energy มีเครือข่ายสถานีบริการ
ก๊าซ LPG สําหรับผู้ใช้ยานยนต์กว่า

800 แห่งท่ัวประเทศ ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีทุกความต้องการของผู้บริโภค

คลังกาซ

4
โรงบรรจุกาซ

149

ยานพาหนะสำหรับ

ขนสง LPG

152
เครือขายสถานีบริการ

กาซ LPG

+800

คัน

รับก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากโรงกลั่น

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบขนส่งก๊าซ

โรงงานอุตสาหกรรม

สถานีบริการก๊าซ

โรงงานบรรจุก๊าซ

ร้านค้าแก๊ส ภาคพาณิชยกรรมผู้ใช้แก๊สในครัวเรือน

โรงบรรจุก๊าซ

6,376 ล้านบาท
44.83%

สถานีบริการก๊าซ

3,337 ล้านบาท
24.29%

ร้านค้าก๊าซ

609 ล้านบาท
4.15%

Supply Sale และอื่นๆ

1,585 ล้านบาท
12.02%

ลูกค้าพาณิชย์

842 ล้านบาท
5.32%โรงงานอุตสาหกรรม

1,378 ล้านบาท
9.39%
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เครือขายสถานีบริการ

กาซ LPG

+800

คัน

รับก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากโรงกลั่น

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบขนส่งก๊าซ

โรงงานอุตสาหกรรม

สถานีบริการก๊าซ

โรงงานบรรจุก๊าซ

ร้านค้าแก๊ส ภาคพาณิชยกรรมผู้ใช้แก๊สในครัวเรือน

โรงบรรจุก๊าซ

6,376 ล้านบาท
44.83%

สถานีบริการก๊าซ

3,337 ล้านบาท
24.29%

ร้านค้าก๊าซ

609 ล้านบาท
4.15%

Supply Sale และอื่นๆ

1,585 ล้านบาท
12.02%

ลูกค้าพาณิชย์

842 ล้านบาท
5.32%โรงงานอุตสาหกรรม

1,378 ล้านบาท
9.39%

11
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ข้้อ็มูลิท�งกั�ริเงินโดัยี่สำริุป

หนว่ยี่ : ล้ิ�นบ�ท

2560 2561 2562

ขอ้มล่ัสำำ�คัญ่ท�งก�ริเงิน

ริ�ยี่ได้ัริวม 15,747 14,978 14,466

กัำ�ไริขั�นต้น 650 830 734

กัำ�ไริก่ัอ็นหกััดัอ็กัเบี�ยี่ภ�ษีัค่�เสื�อ็ม 422 675 645

กัำ�ไริสทุธิิ 132 321 289

สนิทริพัียี่ร์ิวม 5,612 5,715 6,049

หนี�สนิริวม 4,941 4,723 4,754

สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ 671 992 1,295

กัริะแสเงินสดัจำ�กักั�ริดัำ�เนนิง�น 565 517 532

อัตั้ริ�สำว่็นท�งก�ริเงินที�สำำ�คัญ่

อั็ตริ�กัำ�ไริขั�นต้น (%) 4.19% 5.64% 5.18%

อั็ตริ�กัำ�ไริก่ัอ็นหกััดัอ็กัเบี�ยี่ภ�ษีัค่�เสื�อ็ม (%) 2.68% 4.51% 4.46%

อั็ตริ�กัำ�ไริสทุธิ ิ(%) 0.84% 2.15% 2.00%

กัำ�ไริต่อ็หุน้ (บ�ท / หุน้) 0.25 0.62 0.56

อั็ตริ�สว่นสภ�พีคล่ิอ็ง (เท่�) 1.64 2.08 1.93

อั็ตริ�สว่นหนี�สนิต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ (เท่�) 7.36 4.76 3.67

อั็ตริ�สว่นหนี�สนิที�มภี�ริะดัอ็กัเบี�ยี่ต่อ็สว่นขอ็งผู้่ถื้อ็หุน้ (เท่�) 0.37 0.21 0.14

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนจำ�กัสินทริพัียี่ ์(%) 2.78% 7.09% 7.17%

อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทนผู้่ถื้อ็หุน้ (%) 21.86% 38.65% 30.40%
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ริ�ยี่ไดั้แยี่กัต�มสำ่วนง�นธุุริกัิจำ ปี 2562

สำินทริัพียี่์ริวม

กัำ�ไริข้ั�นต้น

กัำ�ไริสำุทธุิ

EBITDA

สำ่วนข้อ็งผูู้้ถืือ็หุ้น

โริงบริริจำุ

กั๊�ซ

6,376 3,337 1,378 842 609 1,585

ล้ิ�นบ�ท

2562

2560

2560

2560

2560

6,049 ล้้านบาท

650

132

422

671

830

321

675

992

734

289

645

1,295

5,715 ล้้านบาท

5,612 ล้้านบาท

2561

2561

2561

2561

2561

2560

2562

2562

2562

2562

ล้ิ�นบ�ท ล้ิ�นบ�ท ล้ิ�นบ�ท ล้ิ�นบ�ท ล้ิ�นบ�ท

สำถื�นีบริิกั�ริ

กั๊�ซ

โริงง�น

อ็ุตสำ�หกัริริม

ลิูกัคั้�

พี�ณิิชยี่์

ริ้�นคั้�

กั๊�ซ

Supply Sale

แลิะอ็่นๆ

หนว่ยี่ : ล้ิ�นบ�ท

หนว่ยี่ : ล้ิ�นบ�ท

หนว่ยี่ : ล้ิ�นบ�ท

หนว่ยี่ : ล้ิ�นบ�ท
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สำ�ริจำ�กัปริะธุ�นกัริริมกั�ริ

เริยี่น ท่�นผู้่ถ่้ือหุน้

ในปิ ีพี.ศ.2562 ที�ผู้�่นม�ภ�วะเศริษัฐกิัจำขอ็งปิริะเทศไทยี่ เกิัดักั�ริชะลิอ็ตัวลิง สง่ผู้ลิกัริะทบต่อ็ทกุัภ�คธุิริกิัจำ 
อ็ยี่�่งหลีิกัเลีิ�ยี่งไมไ่ด้ั อ็ยี่�่งไริก็ัต�มบริษัิัท ดัับบลิิว เอ็็นเนอ็ริย์ี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) ยี่งัคงริกััษั�อั็ตริ�ผู้ลิตอ็บแทน
ไว้ได้ั แลิะเปิน็ที�น�่พีอ็ใจำ เนื�อ็งม�จำ�กันโยี่บ�ยี่กั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำด้ัวยี่คว�มริอ็บคอ็บแลิะลิงทุนอ็ยี่�่งริะมัดัริะวัง
แลิะพีร้ิอ็มปิรัิบตัวอ็ย่ี่่เสมอ็ โดัยี่บริิห�ริต�มสถ�นกั�ริณ์อ็ยี่่�งเหม�ะสม ริวมทั�งกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริต้นทุนได้ั
อ็ยี่�่งมีปิริะสทิธิภิ�พี

ในปิ ี2562 บริษัิัทฯ มกีัำ�ไริสะสมเป็ินคริั�งแริกั โดัยี่ ณ สิ�นปิ ี2562 บริษัิัทฯ มกีัำ�ไริสะสมจำ�กังบกั�ริเงินริวม 
ทั�งสิ�น 211.58 ล้ิ�นบ�ท แลิะส�ม�ริถจ่ำ�ยี่เงินปัินผู้ลิได้ัเป็ินคริั�งแริกัเพีื�อ็ตอ็บแทนผู้่้ถือ็หุ้นนับตั�งแต่ก่ัอ็ตั�ง 
บริิษััทฯ ม�ซ่�งเป็ินผู้ลิจำ�กัคว�มมุง่มั�น แลิะทุม่เทในกั�ริทำ�ง�นอ็ย่ี่�งเต็มกัำ�ลัิงคว�มส�ม�ริถขอ็งคณะกัริริมกั�ริ 
ผู้่บ้ริหิ�ริแลิะพีนักัง�นขอ็งบริิษััทฯ ที�มเีป้ิ�หม�ยี่ที�จำะเดิันหน้�สริ�้งผู้ลิตอ็บแทนอ็ย่ี่�งเติบโตให้กัับอ็งค์กัริ แลิะ 
ผู้่ถื้อ็หุน้

ตลิอ็ดัริะยี่ะเวลิ�ที�ผู้่�นม� บริิษััทฯ ดัำ�เนินกั�ริต�มนโยี่บ�ยี่ที�คณะกัริริมกั�ริ บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี�  
จำำ�กััดั (มห�ชน) กัำ�หนดัไว้ คือ็ กั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำด้ัวยี่คว�มซื�อ็สตัยี่ ์โปิริง่ใส แลิะมุง่เนน้คว�มสำ�เริจ็ำในกั�ริบริริลิ ุ
วัตถปุิริะสงค์ต�มวิสยัี่ทัศน ์“ในกั�ริเป็ินผู้่น้ำ�ธุิริกิัจำพีลัิงง�นริะดัับภม่ภิ�คด้ัวยี่นวัตกัริริมกั�ริบริกิั�ริที�เปิน็เลิิศ 
เพืี�อ็ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริขอ็งผู้่้บริิโภคได้ัอ็ยี่่�งทั�วถ่ง” ซ่�งในปิี 2563 นี� บริิษััทฯ ยี่ังคงส�นต่อ็นโยี่บ�ยี่ 
ดัังกัล่ิ�ว แลิะเตรีิยี่มตัวเดิันหน้�ก้ั�วส่่กั�ริเป็ินผู้่้นำ�ในธุิริกิัจำ ด้ัวยี่กัลิยุี่ทธ์ิกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำแบบคริบวงจำริ 
คริอ็บคลิมุทั�งต้นนำ� กัลิ�งนำ� แลิะปิลิ�ยี่นำ�

ผู้มในฐ�นะขอ็งปิริะธิ�นกัริริมกั�ริ ใคริข่อ็ขอ็บคุณผู้่ถื้อ็หุน้ นกััลิงทนุ ลิก่ัค้�ผู้่ม้อุี็ปิกั�ริะคณุทกุัท่�น พีนัธิมติริ 
ท�งธุิริกิัจำ ริวมถ่งพีนักัง�นทุกัท่�น แลิะผู้่้มีส่วนเกีั�ยี่วข้อ็งทั�งหมดั ที�ให้กั�ริสนับสนุน ให้คว�มไว้ว�งใจำแก่ั
บริษัิัทฯ ด้ัวยี่ดีัเสมอ็ม�

(น�ยี่จุำลิจิำตต์ บุณยี่เกัต)ุ
ปิริะธิ�นกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ
บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
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สำ�ริจำ�กัปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ

เริยี่น ท่�นผู้่ถ่้ือหุน้ 

นับตั�งแต่ก่ัอ็ตั�งบริิษััทฯ แลิะกัลัิบเข้�ซื�อ็ข�ยี่ในตลิ�ดัหลัิกัทริัพีย์ี่แห่งปิริะเทศไทยี่ในปีิ 2561 เปิ็นต้นม�
บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) ได้ัพีัฒน�ม�อ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง ผู้่�นกั�ริปิริับโคริงสริ้�งธุิริกิัจำ
มอ็งห�โอ็กั�สใหม่ๆ บริิห�ริจัำดักั�ริต้นทุนอ็ยี่่�งมีปิริะสิทธิิภ�พี จำนมีพัีฒน�กั�ริที�ดีัตลิอ็ดัม� ส่งผู้ลิให ้
ปิจัำจุำบนับริษัิัทฯ มฐี�นะกั�ริเงิน ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�น แลิะเงินทนุที�แขง็แกัริง่ แลิะมั�นคง พีริอ้็มเดิันหน้�ขยี่�ยี่ธุิริกิัจำ 
เพีื�อ็กั�ริเติบโตต่อ็ไปิอ็ยี่�่งยี่ั�งยี่นื

ในปิี 2562 ถือ็ว่�เปิ็นปิีที�ท้�ท�ยี่สำ�หริับทุกัธุิริกิัจำ เนื�อ็งจำ�กัเศริษัฐกิัจำในปิีที�ผู้่�นม�ได้ัริับผู้ลิกัริะทบจำ�กั 
หลิ�ยี่ๆ  ด้ั�น  อ็�ทิเชน่  สงคริ�มกั�ริค้�สหริฐั- จีำน  ปิญัห�ค่�เงินบ�ทแขง็ค่�  มลิพีษิัท�งอ็�กั�ศ ฯลิฯ  ปิญัห�ดัังกัล่ิ�ว 
ได้ัส่งผู้ลิกัับทุกัภ�คส่วนอ็ยี่่�งหลีิกัเลีิ�ยี่งไม่ได้ั แต่อ็ยี่่�งไริก็ัต�ม ในปิีนี�บริิษััทฯ ยี่ังคงส�ม�ริถบริิห�ริธุิริกิัจำได้ั 
บริริลุิเป้ิ�หม�ยี่ที�ตั�งไว้ จำ�กักั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริที�ดีั มีกั�ริปิริับเปิลีิ�ยี่นกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำต�มแนวโน้มตลิ�ดั 
ที�เปิลีิ�ยี่นไปิ จำนทำ�ให้บริิษััทฯ ส�ม�ริถริักัษั�ริะดัับอั็ตริ�กัำ�ไริได้ัดีัต่อ็เนื�อ็ง โดัยี่ในปิี 2562 บริิษััทฯ มีคว�ม 
แขง็แกัริง่ม�กัข่�น แลิะมกีัริะแสเงินสดัจำนส�ม�ริถสริ�้งผู้ลิตอ็บแทนใหกั้ับผู้่้ถือ็หุน้โดัยี่ได้ัมกีั�ริจ่ำ�ยี่เงินปัินผู้ลิ 
เปิ็นคริั�งแริกันับตั�งแต่ก่ัอ็ตั�งบริิษััทฯ ทั�งนี�ด้ัวยี่คว�มตั�งใจำบวกักัับคว�มทุ่มเทในกั�ริทำ�ง�นขอ็งทุกัฝ่�ยี่  
บริษัิัทฯ ได้ัมุง่เนน้กั�ริพีฒัน�กั�ริบริกิั�ริ เพีื�อ็สริ�้งคว�มพ่ีงพีอ็ใจำใหกั้ับค่่ค้�ทกุัภ�คธุิริกิัจำ แลิะยี่งัใหค้ว�มสำ�คัญ 
กัับเริื�อ็งกั�ริกัำ�กัับดั่แลิกิัจำกั�ริที�ดีั กั�ริดัำ�เนินง�นภ�ยี่ใต้ธิริริม�ภิบ�ลิอ็ยี่่�งเคริ่งคริัดั มุ่งเน้นกั�ริดัำ�เนินง�น 
อ็ยี่�่งโปิริง่ใส เปิน็ธิริริม ควบค่่ไปิกัับกั�ริดัแ่ลิชุมชน สงัคมแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม อั็นเปิน็ริ�กัฐ�นที�สำ�คัญแก่ัอ็งค์กัริ 
เพีื�อ็กั�ริเติบโตไปิได้ัอ็ยี่�่งมั�นคงแลิะยี่ั�งยี่นื 

สำ�หริบัในปีิ 2563 นี� บริษัิัทฯ เดิันหน�้ขยี่�ยี่ธุิริกิัจำเพีื�อ็เสริมิสริ�้งผู้ลิปิริะกัอ็บกั�ริใหดี้ัยี่ิ�งข่�น โดัยี่เสริมิคว�ม 
แข็งแกัริ่งขอ็งธุิริกิัจำหลัิกั คือ็ แบรินด์ั “เวิลิด์ัแก๊ัส” แลิะมุ่งเน้นขยี่�ยี่ไปิส่่ธุิริกิัจำที�เกีั�ยี่วเนื�อ็ง ริวมถ่งมอ็งห� 
โอ็กั�สในกั�ริทำ�ธุิริกิัจำใหม่ๆ ที�ไม่เกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับธุิริกิัจำก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว (LPG) เพีื�อ็ต่อ็ยี่อ็ดัแลิะเสริิม 
ศกััยี่ภ�พีในสว่นขอ็งริ�ยี่ได้ัแลิะกัำ�ไริใหม้คีว�มแขง็แกัริง่ม�กัยี่ิ�งข่�น 

ในน�มขอ็งผู้่้บริิห�ริ ขอ็ขอ็บคุณท่�นผู้่้ถือ็หุ้น ผู้่้ริ่วมทุน ค่่ค้� ลิ่กัค้� พีนักัง�น แลิะผู้่้ที�เกีั�ยี่วข้อ็งทุกัฝ่�ยี่  
ที�สนับสนุนกั�ริดัำ�เนินง�นขอ็งบริิษััทฯ ด้ัวยี่ดีัเสมอ็ม� บริิษััทฯ พีริ้อ็มเดิันหน้�ผู้ลัิกัดัันธุิริกิัจำให้เติบโต  
แลิะแขง็แริง ภ�ยี่ใต้กั�ริดัำ�เนนิง�นที�ริอ็บคอ็บ ริดัักัมุ ยี่ด่ัมั�นในหลัิกัจำริริยี่�บริริณ บริริษััทภิบ�ลิ แลิะกั�ริพีฒัน� 
อ็ยี่่�งยี่ั�งยี่ืนเพีื�อ็สริ้�งคว�มพ่ีงพีอ็ใจำส่งสุดัให้กัับผู้่้ถือ็หุ้น แลิะมุ่งส่่กั�ริเปิ็นผู้่้นำ�ท�งด้ั�นธุิริกิัจำพีลัิงง�น 
ริะดัับภม่ภิ�คด้ัวยี่นวัตกัริริมกั�ริบริกิั�ริที�เปิน็เลิิศ ต�มวิสยัี่ทัศนข์อ็งอ็งค์กัริ

(น�งส�วชมกัมลิ พีุม่พีนัธุิม์ว่ง)
ปิริะธิ�นเจ้ำ�หน�้ที�บริหิ�ริ
บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ร์ิยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายกนกศักดิ์ ปนแสง

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นางลัขณานันท ลักษมีธนานันต

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

นายชัชวาลย เจียรวนนท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการ

นายบวร วงศสินอุดม

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร

นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

นางนิศกร ทัดเทียมรมย

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นายสงา รัตนชาติชูชัย

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

นายรังสรรค ศรีวรศาสตร

กรรมการอิสระ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวชมกมล พุมพันธุมวง

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริิหาร

นายจุลจิตต บุณยเกตุ

ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ
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กรรมการอิสระ
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เป็นผูู้้นำ�ในธุุริกัิจำพีลิังง�นริะดัับภูมิภ�คัดั้วยี่นวัตกัริริม

กั�ริบริิกั�ริที�เป็นเลิิศ

วิสำัยี่ทัศน์

พีันธุกัิจำ

1. บริิห�ริง�นโดัยี่ย่ี่ดัหลัิกัธิริริม�ภิบ�ลิต�มม�ตริฐ�นส�กัลิต่อ็ยี่อ็ดัคว�มสำ�เริ็จำ
ท�งธุิริกิัจำอ็ยี่�่งมั�นคง

2. ขยี่�ยี่ธุิริกิัจำพีลัิงง�นไปิต่�งปิริะเทศ
3. พีฒัน�ศกััยี่ภ�พีอ็งค์กัริอ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็งเสริมิสริ�้งบุคลิ�กัริใหม้คีณุภ�พี
4. ริว่มมอื็กัับกัลิุ่มพีนัธิมติริท�งธุิริกิัจำเพีื�อ็กั�ริเติบโตอ็ยี่�่งมั�นคง
5. มอ็งห�ชอ่็งท�งใหม่ๆ  ในกั�ริดัำ�เนนิธุิริกิัจำแลิะพีฒัน�กั�ริใหบ้ริกิั�ริ
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นโยี่บ�ยี่แลิะภ�พีริวมกั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจำ

ภ�พีริวมธุุริกัิจำ

บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีเอ็็นเนอ็ริย์ี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) (“บริษัิัท”) เปิน็บริษัิัท 
ซ่�งเกิัดัข่�นจำ�กักั�ริควบริวมบริษัิัทต�มพีริะริ�ชบญัญติับริษัิัทมห�ชน 
จำำ�กััดั พี.ศ. 2535 แลิะที�แก้ัไขเพีิ�มเติม ริะหว่�ง บริิษััทเวิลิด์ัแก๊ัส 
(ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั กัับ บริษัิัท ปิคินิคคอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน) 
ซ่�งจำดัทะเบียี่นควบริวมบริิษััทแลิะจำดัทะเบียี่นจัำดัตั�งบริิษััทข่�นเมื�อ็ 
วันที� 24 พีฤศจิำกั�ยี่น 2557 แลิะได้ัริบัม�ซ่�งทริพัียี่ส์นิ หนี� สทิธิ ิหน้�ที� 
แลิะคว�มรัิบผู้ดิัชอ็บทั�งหมดัขอ็งทั�งสอ็งบริษัิัทดัังกัล่ิ�วต�มผู้ลิขอ็ง 
กัฎหม�ยี่ ปิจัำจุำบนับริษัิัทมทีนุจำดัทะเบยีี่นจำำ�นวน 518,500,000 บ�ท 
โดัยี่แบ่งเปิ็นหุ้นส�มัญจำำ�นวน 518,500,000 หุ้น แลิะมีทุนชำ�ริะ 
แล้ิวเปิน็จำำ�นวน 518,500,000 บ�ท

โรงงานอุตสาหกรรมสถานีบริการก๊าซ LPG ร้านค้าแก๊ส LPG ลูกค้าพาณิชย์โรงงานบรรจุก๊าซ LPG

ทุนจำดัทะเบียี่น

บ�ท

518,500,000

บริิษััท เป็ินผู้่้ค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว (LPG) ที�ได้ัริับใบอ็นุญ�ต 
ต�มม�ตริ� 7 ขอ็งพีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543  
แลิะที�มกีั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติม (“ผู้่ค้้�ม�ตริ� 7”) ซ่�งธุิริกิัจำหลัิกัขอ็งบริษัิัท 
คือ็กั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว (LPG) ภ�ยี่ใต้ 
เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” โดัยี่มุง่เน้นศักัยี่ภ�พีในกั�ริดัำ�เนิน 
ธุิริกิัจำตั�งแต่ต้นนำ� (upstream) แลิะ กั�ริขยี่�ยี่ศักัยี่ภ�พีในกั�ริ 
กัริะจำ�ยี่สินค้�ให้คริอ็บคลิุมทุกัภ�คธุิริกิัจำ อั็นได้ัแก่ั สถ�นีบริิกั�ริ 
ก๊ั�ซ LPG  โริงบริริจุำก๊ั�ซ  ริ�้นค้�ก๊ั�ซ  กัลิุ่มพี�ณชิยี่กัริริมแลิะกัลิุ่ม
อุ็ตส�หกัริริม ทั�งนี�บริษัิัทมเีปิ�้หม�ยี่ที�จำะเปิน็ผู้่น้ำ�ท�งด้ั�นธุิริกิัจำค้� 
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งปิริะเทศ
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กั�ริเปลิี�ยี่นแปลิงแลิะพีัฒน�กั�ริที�สำำ�คััญ

• ด้ัวยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริิษััท ครัิ�งที� 1/2562 
วันที� 17 มกัริ�คม 2562 ได้ัมีมติอ็นุมัติให้เพีิ�มทุนใน 
บริษัิัท ดัับบลิิวพี ีแก๊ัสจำำ�กััดั ซ่�งเปิน็บริษัิัทยี่อ่็ยี่ขอ็งบริษัิัท
โดัยี่บริิษััทย่ี่อ็ยี่ดัังกัล่ิ�วจำะอ็อ็กัหุ้นส�มัญเพีิ�มทุนจำำ�นวน 
17,000,000 หุน้ มล่ิค่�หุน้ที�ตริ�ไว้ หุน้ลิะ 10 บ�ท คิดัเปิน็ 
จำำ�นวน 170,000,000 บ�ท

• ด้ัวยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริิษััท ครัิ�งที� 10/2562 
ณ วันที� 24 ตลุิ�คม 2562 มมีติอ็นมุติัให้บริษัิัทฯ เข้�ซื�อ็กิัจำกั�ริ 
โริงบริริจุำทั�ง 7 แหง่ด้ัวยี่มล่ิค่�เงินลิงทุน 170,000,000 บ�ท 
เพีื�อ็เพีิ�มศกััยี่ภ�พีในกั�ริแข่งขัน เพีิ�มยี่อ็ดัข�ยี่ แลิะขยี่�ยี่ตลิ�ดั 
ไปิยี่งัผู้่บ้ริโิภคโดัยี่ตริงม�กัข่�น

• บริษัิัทฯ  ได้ัริบัริ�งวัลิริะดัับโลิกั “Best LPG Distributors 2019” 
จำ�กันิตยี่ส�ริ International Finance (IFM Awards) 
ปิริะเทศอั็งกัฤษั แลิะริ�งวัลิ Asia Corporate Excellence & 
Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 2019) จำ�กั 
MORS Group เพีื�อ็ยี่กัยี่อ่็งคว�มสำ�เริจ็ำขอ็งอ็งค์กัริทวีปิเอ็เชยีี่ 
ที�เปิน็แบบอ็ยี่�่งในกั�ริเติบโตอ็ยี่�่งมั�นคงแลิะยี่ั�งยืี่น ซ่�งบริษัิัทฯ 
เปิน็บริษัิัทพีลัิงง�นคริบวงจำริ เพียีี่งริ�ยี่เดีัยี่วจำ�กัปิริะเทศไทยี่ 
ที�ได้ัริับมอ็บริ�งวัลิในส�ข�นี� ทำ�ให้บริิษััทฯ เป็ินที�ร่ิ้จัำกัใน 
ภม่ภิ�คเอ็เชยีี่แลิะในริะดัับส�กัลิม�กัยี่ิ�งข่�น

• วันที� 19 กัันยี่�ยี่น 2561 บริิษััทฯ ได้ัลิงน�มในสัญญ�ว่�จ้ำ�ง
ก่ัอ็สริ้�งคลัิงเก็ับแลิะจ่ำ�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวบ�งปิริะกัง 
เฟิส 3 โดัยี่มีขน�ดัคว�มจุำ 9,500 ตัน เพีื�อ็ใช้ริอ็งริับนโยี่บ�ยี่
กั�ริฝ�กัสำ�ริอ็งที�กัำ�หนดัให้ ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริฝ�กัสำ�ริอ็ง 
เพีิ�มข่�นจำ�กั 1% เป็ิน 2% ในปีิ 2564 แลิะเมื�อ็กั�ริก่ัอ็สร้ิ�ง
แล้ิวเสริ็จำ บริิษััทจำะมีคลัิงเก็ับแลิะจ่ำ�ยี่ก๊ั�ซที�มีขน�ดัคว�มจุำ
ริวมเปิน็ 18,489 ตัน

• ด้ัวยี่ที�ปิริะชุมคณะกัริริมกั�ริขอ็งบริิษััท ครัิ�งที� 11/2561 
เมื�อ็วันที� 29 ตลุิ�คม 2561 ได้ัมมีติอ็นมุติัให ้บริษัิัท ดัับบลิิวพี ี
แก๊ัส จำำ�กััดั ซ่�งเปิ็นบริิษััทยี่่อ็ยี่ขอ็งบริิษััท เข้�ลิงทุนใน 
บริษัิัท ไทยี่แก๊ัส คอ็ร์ิปิอ็เริชั�น จำำ�กััดั คิดัเปิน็สดััสว่นร้ิอ็ยี่ลิะ 80 
ขอ็งทนุจำดัทะเบยีี่นขอ็ง บริษัิัท ไทยี่แก๊ัส คอ็ร์ิปิอ็เริชั�น จำำ�กััดั 
ริวมทั�งสิ�นเป็ินเงิน 168,800,256 บ�ท โดัยี่เมื� อ็วันที� 
27 กัมุภ�พีนัธิ ์2562 บริษัิัทได้ัเข�้ถือ็หุน้ใน บริษัิัท ไทยี่แก๊ัส 
คอ็ริป์ิอ็เริชั�น จำำ�กััดั ในสดััสว่นริอ้็ยี่ลิะ 80 เริยีี่บริอ้็ยี่แล้ิว

• วันที� 23 มกัริ�คม 2561 ตลิ�ดัหลัิกัทรัิพีย์ี่อ็นุมัติให ้
หลัิกัทรัิพียี่ข์อ็งบริษัิัท ( WP) พีน้เหตอุ็�จำถก่ัเพีกิัถอ็น
โดัยี่ปิลิดัเคริื�อ็งหม�ยี่ SP แลิะ NC แลิะใหเ้ริิ�มทำ�กั�ริ
ซื�อ็ข�ยี่หลัิกัทริพัียี่ข์อ็ง WP ตั�งแต่วันที� 1 กัมุภ�พีนัธิ ์ 
2561 เป็ินต้นไปิ

• วันที� 1 กัมุภ�พีนัธิ ์2561 หลัิกัทริพัียี่ข์อ็งบริิษััท ( WP) 
กัลัิบเข้�ซื� อ็ข�ยี่ในตลิ�ดัหลัิกัทริัพียี่์  โดัยี่อ็ย่ี่่ใน
กัลุ่ิมอุ็ตส�หกัริริมทริัพียี่�กัริ หมวดัพีลัิงง�นแลิะ
ส�ธิ�ริณป่ิโภค ด้ัวยี่ทนุจำดัทะเบยีี่น 518,500,000 บ�ท

ภ�พีริวมธุุริกัิจำ

ดั้�นเกัี�ยี่วกัับทุนแลิะจำำ�นวนหุ้น ดั้�นเกัี�ยี่วกัับกั�ริดัำ�เนินธุุริกัิจำ

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

บริิษััทฯ ไดั้ริับริ�งวัลิริะดัับโลิกั

Best LPG

Distributors 2019

ในปี 2562

จ�กนิตั้ย่สำ�ริ International Finance 
(IFM Awards) ปริะเทศอังกฤษั
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ลิักัษัณิะกั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจำ

ภ�พีริวมธุุริกัิจำ

1. ภ�พีริวมข้อ็งกั�ริปริะกัอ็บธุุริกิัจำจำำ�หน่�ยี่

กั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิว

บริิษััทปิริะกัอ็บธุิริกิัจำกั�ริค้�ก๊ั�ซ LPG ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� 
“เวิลิด์ัแก๊ัส” ซ่�งได้ัริบัใบอ็นญุ�ตใหเ้ป็ินผู้่้ค้�นำ�มนัต�มม�ตริ� 7 แหง่ 
พีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�มีกั�ริ 
แก้ัไขเพีิ�มเติม สำ�หรัิบปีิ 2562 บริิษััทมีส่วนแบ่งกั�ริตลิ�ดัต�ม 
ปิริิม�ณกั�ริจำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ LPG (ไม่ริวมปิิโตริเคมี) อ็ย่ี่่ที�ริ้อ็ยี่ลิะ 
17.67 (ปิ ี2561: ริอ้็ยี่ลิะ 18.00)

2. ลิักัษัณิะข้อ็งผู้ลิิตภัณิฑ์์

ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััท คือ็ ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว (Liquefied 
Petroleum Gas : LPG ) ส�ม�ริถแบง่ขน�ดัในกั�ริจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซอ็อ็กั 
เปิน็ 2 ขน�ดั คือ็

1. ก�ริจำ�หน่�ย่ในแบบ ถัืงบริริจุก๊�ซขน�ด์ใหญ่่ ( Bulk ) 
หม�ยี่ถ่ง กั�ริบริริจุำก๊ั�ซ LPG ใส่ในถังบริริจุำขน�ดัใหญ่ซ่�ง
ตั�งอ็ย่ี่่บนริถบริริทุกัก๊ั�ซ (เปิ็นริถเฉพี�ะที�ใช้บริริทุกัก๊ั�ซ
เท่�นั�น) โดัยี่จำะบริริจุำในคริั�งลิะปิริิม�ณม�กั แลิะจำ�กันั�น 
จำะถ่�ยี่ก๊ั�ซ LPG ดัังกัล่ิ�ว ลิงใสถั่งบริริจุำขน�ดัใหญ ่ (Bulk) 
ที�ตั�งอ็ย่ี่ใ่นบริิเวณขอ็งล่ิกัค้� อั็นได้ัแก่ั สถ�นีบริิกั�ริก๊ั�ซ LPG 
โริงบริริจุำก๊ั�ซ L PG แลิะโริงง�นอุ็ตส�หกัริริมขน�ดัใหญที่�ม ี
คว�มจำำ�เปิน็ต้อ็งใชก๊้ั�ซ LPG ในปิริมิ�ณม�กั

2. ก�ริจำ�หน่�ย่แบบ ถัืงบริริจุก๊�ซขน�ด์ย่่อม (Cylinder)  
หม�ยี่ถ่ง กั�ริบริริจุำก๊ั�ซ LPG ใสใ่นถังบริริจุำขน�ดัยี่อ่็ม  โดัยี่ใน 
ปิัจำจุำบัน ถังบริริจุำก๊ั�ซขน�ดัยี่่อ็มขอ็งบริิษััทมีปิริิม�ตริบริริจุำ 
ทั�งสิ�น 4 ขน�ดั คือ็ ขน�ดั 4 กิัโลิกัริมั  13.5 กิัโลิกัริมั 15 กิัโลิกัริมั 
แลิะ 48 กิัโลิกัริัม จ่ำงทำ�ให้บริิษััท ส�ม�ริถตอ็บสนอ็งคว�ม
ต้อ็งกั�ริใชง้�นขอ็งกัลิุ่มลิก่ัค้�แต่ลิะกัลิุ่มได้ัอ็ยี่�่งเหม�ะสม

ทั�งนี�บริษัิัท มกีั�ริดัำ�เนนิกั�ริสง่มอ็บ กั�ริจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซบริริจุำ
ถังขน�ดัยี่อ่็มนี�อ็อ็กัเปิน็ 2 ลัิกัษัณะคือ็

• โริงบริริจุก๊�ซที�บริษัิัทเป็นผู้่้ด์ำ�เนินก�ริเอง หม�ยี่ถ่ง  
บริิษััทจำะนำ�ก๊ั�ซ LPG บริริจุำลิงถังบริริจุำก๊ั�ซภ�ยี่ใน 
โริงบริริจุำก๊ั�ซซ่�งบริษัิัทเป็ินผู้่ด้ัำ�เนนิกั�ริเอ็งซ่�งปิจัำจุำบนัม ี
ทั�งหมดั 8 แห่ง แลิะจัำดัส่งให้กัลิุ่มลิ่กัค้�ต�มพีื�นที�แลิะ
คำ�สั�งซื�อ็

• โริงบริริจุก๊�ซที�บริิษััทไม่ได้์เป็นผู้่้ด์ำ�เนินก�ริเอง   
หม�ยี่ถ่งกั�ริจัำดัจำำ�หน่�ยี่โดัยี่ค่่ค้�ขอ็งท�งบริิษััทอี็กั 
ปิริะม�ณ 148 แห่ง ทั�วปิริะเทศ สว่นใหญจ่ำะตั�งอ็ย่ี่พ่ีื�นที� 
ภ�คตะวันตกั ภ�คตะวันอ็อ็กั แลิะภ�คกัลิ�ง โดัยี่ 
โริงบริริจุำดัังกัล่ิ�วจำะต้อ็งเปิ็นผู้่้ที�ได้ัริับก๊ั�ซ LPG จำ�กั 
ท�งบริษัิัทภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” แลิะ 
เปิ็นผู้่้มีใบอ็นุญ�ตมอ็บหม�ยี่ให้ดัำ�เนินกั�ริบริริจุำก๊ั�ซ 
แทนท�งบริษัิัท เท่�นั�น
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โดัยี่กั�ริปิริะกัอ็บธุิริกิัจำโริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG นั�น โริงบริริจุำก๊ั�ซจำะ 
ต้อ็งได้ัริับใบอ็นุญ�ตค้�ต่�ง (หนังสือ็อ็นุญ�ตให้เป็ินตัวแทน
ค้�ต่�ง จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว) จำ�กัผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 ก่ัอ็น 
จ่ำงจำะส�ม�ริถอั็ดับริริจุำก๊ั�ซ LPG ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�ขอ็ง 
ผู้่อ้็อ็กัใบค้�ต่�งได้ัต�มกัฎหม�ยี่ แลิะห�กัต้อ็งกั�ริที�จำะริบับริริจุำก๊ั�ซ 
LPG ให้กัับตริ�สินค้�อื็�น โริงบริริจุำนั�นก็ัจำะต้อ็งได้ัริับคว�มยี่ินยี่อ็ม 
จำ�กัผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 เดิัมก่ัอ็น จ่ำงจำะส�ม�ริถอั็ดับริริจุำกัับตริ�สินค้� 
ใหม่ได้ั อี็กัทั�งกั�ริปิริะกัอ็บกิัจำกั�ริโริงบริริจุำจำะต้อ็งมีใบอ็นุญ�ต 
ก่ัอ็สริ้�งอ็�ค�ริจำ�กักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น โดัยี่ต้อ็งตั�งอ็ย่ี่่ในเขต 
อุ็ตส�หกัริริมที�ท�งหนว่ยี่ง�นริฐัอ็นญุ�ต

บริษัิัทฯ มปีริมิ�ณแลัะสำดั์สำว่็นถัืงบริริจุก๊�ซ แย่กตั้�มปริมิ�ตั้ริ ณ วั็นที� 31 ธัุนว็�คม 2562 ดั์งนี�

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

จำำ�นวน (ใบ) 2,012,575 587,522 3,333,953 360,958 6,295,008

สดััสว่น (%) 31.97% 9.33% 52.96% 5.74% 100.00%

กั�ริข้นสำ่งกั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิว

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

• ก�ริขนสำ่งท�งเริ่อ บริิษััทจำะนำ�ก๊ั�ซที�ได้ัริับม�จำ�กัท�งผู้่้ผู้ลิิต ม�บริริทุกัลิงใส่เรืิอ็บริริทุกัก๊ั�ซ แลิะเดิันเรืิอ็ม�ที�ท่�เรืิอ็ซ่�งมี 
คลัิงก๊ั�ซขอ็งท�งบริิษััทตั�งอ็ย่ี่่ จำ�กันั�นจ่ำงขนถ่�ยี่ก๊ั�ซผู้่�นท่อ็ขนส่งเพืี�อ็นำ�ก๊ั�ซไปิเก็ับที�คลัิงเก็ับก๊ั�ซขอ็งบริิษััท เพืี�อ็เตรีิยี่มนำ�ก๊ั�ซ 
อ็อ็กัจัำดัจำำ�หน�่ยี่ต่อ็ไปิ

• ก�ริขนสำ่งท�งริถื บริิษััทจำะนำ�ริถบริริทุกัก๊ั�ซไปิริับก๊ั�ซจำ�กัผู้่้ผู้ลิิต แลิะสง่ไปิยี่ังลิ่กัค้� โดัยี่ไมต้่อ็งนำ�ก๊ั�ซกัลัิบม�เก็ับไว้ที�คลัิงเก็ับก๊ั�ซ 
ก่ัอ็นเหมอื็นกัับท�งเริอื็

ปจัจุบนับริษัิัทฯ มคีลัังเก็บก๊�ซ LPG ทั�งหมด์ 4 แห่ง ได้์แก่

ลัำ�ดั์บ คลัังก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็ ขน�ด์คว็�มจุ(ตัั้น) อัตั้ริ�ก�ริจ่�ย่สำง่สุำด์ 
(ตัั้นต่ั้อวั็น)

จำ�นว็นหัว็จ่�ย่ 
(หวั็จ่�ย่)

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

2,780

2,000

3,600

2,880

10

8

2. คลัิงก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวบ�้นแฮดั 
อ็ำ�เภอ็บ�้นแฮดั จัำงหวัดัขอ็นแก่ัน

2,057 2,160 6

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

1,870 4,680 13

4. คลัิงก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวห�้งฉตัริ  
อ็ำ�เภอ็ห�้งฉตัริ จัำงหวัดัลิำ�ปิ�ง

222 1,080 3

รวม 8,929 14,400 40
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ทั�งนี�กั�ริขนส่งก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวท�งบกัขอ็งบริษัิัทส่วนใหญ่ดัำ�เนนิกั�ริโดัยี่ EAGLE แลิะ PREMIER ซ่�งเป็ินบริษัิัทย่ี่อ็ยี่ขอ็งบริษัิัทแลิะเป็ินผู้่้
ขนสง่ก๊ั�ซ LPG ต�มม�ตริ� 12 ขอ็งพีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้�นำ�มนัเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�มกีั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติม โดัยี่บริษัิัทมีจำำ�นวนริถขนส่ง 
ก๊ั�ซ LPG ณ วันที� 31 ธินัว�คม 2562 ดัังนี�

รถบรรทุกหัวลาก 41 คัน รถบรรทุกหางลาก 39 คัน รถบรรทุก 10 ลอ 72 คัน

15 ตัน 15 ตัน 8 ตัน

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

โรงแยกก๊าซ / โรงกลั่น / โรงงานปิโตรเคมี

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบขนส่งก๊าซ

โรงงานอุตสาหกรรม

สถานีบริการก๊าซ LPG

โรงงานบรรจุก๊าซ LPG

ร้านค้าแก๊ส LPG ลูกค้าพาณิชย์ผู้บริโภค (ครัวเรือน)
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3. กัลิยีุ่ทธุ์ท�งกั�ริตลิ�ดัแลิะกัลิุ่มลิูกัคั้�

กัลิยีุ่ทธุ์ดั้�นกั�ริตลิ�ดัแลิะกั�ริบริิกั�ริ

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

นโยี่บ�ยี่กั�ริตลิ�ดัในภ�พีริวมขอ็งบริษัิัท ได้ัแก่ั กั�ริมุง่เนน้กัริะจำ�ยี่
สนิค้�ไปิยัี่งกัลิุ่มลิก่ัค้�โริงบริริจุำซ่�งเป็ินโริงบริริจุำส�ข�แลิะโริงบริริจุำ 
ตัวแทนขอ็งบริษัิัทฯ ควบค่่ไปิกัับกั�ริขยี่�ยี่ตลิ�ดัในสว่นขอ็งลิก่ัค้� 
พี�ณิชยี่์ ริ้�นค้� สถ�นีบริิกั�ริแลิะโริงง�นอุ็ตส�หกัริริมที�มีคว�ม 
ต้อ็งกั�ริใช้ LPG ในปิริิม�ณส่ง โดัยี่มีจุำดัมุ่งหม�ยี่เพีื�อ็จำะสร้ิ�ง 
โคริงข�่ยี่ลิก่ัค้�ขอ็งบริษัิัทฯ ใหม้คีว�มมั�นคงซ่�งจำะสง่ผู้ลิใหบ้ริษัิัทฯ 
ส�ม�ริถเพิี�มยี่อ็ดัข�ยี่ได้ัอ็ยี่่�งยี่ั�งยี่ืนในริะยี่ะยี่�ว โดัยี่ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดั
กัลิยุี่ทธิ์ด้ั�นกั�ริตลิ�ดัแลิะบริิกั�ริสำ�หริับกัลิุ่มลิก่ัค้�แต่ลิะปิริะเภท
ขอ็งบริษัิัทฯ มีดัังนี�

• โริงบริริจำุกั๊�ซ

เนื�อ็งด้ัวยี่ถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG ขอ็งบริษัิัทฯ ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่ 
กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” เปิน็ที�ร่ิจั้ำกัแลิะเปิน็ที�นยิี่มขอ็งผู้่บ้ริโิภค  
อี็กัทั�งท�งบริิษััทฯ ได้ัมีถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG ขน�ดัต่�งๆ ไว้ 
ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริต�มคว�มเหม�ะสมขอ็งผู้่้ใช้จ่ำง 
ทำ�ให้มีผู้่้สนใจำเข้�ม�ลิงทุนเพีื�อ็เปิ็นตัวแทนอั็ดับริริจุำก๊ั�ซ 
LPG ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง 
ส่งผู้ลิให้เกิัดักั�ริกัริะจำ�ยี่ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ ซ่�งขยี่�ยี่ 
ตัวไปิส่่ผู้่้บริิโภคอ็ย่ี่�งกัว้�งขว�งแลิะต่อ็เนื� อ็ง โดัยี่ท�ง 
บริิษััทฯ ให้บริิกั�ริช่วยี่เหลืิอ็ทั� งท�งด้ั�นเทคนิคด้ั�น 
กั�ริพิีจำ�ริณ�คว�มเป็ินไปิได้ัท�งธุิริกิัจำในกั�ริก่ัอ็สริ้�ง 
โริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG ด้ั�นกั�ริตริวจำสอ็บคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ต�ม 
กัฎหม�ยี่ริวมไปิจำนถ่งกั�ริช่วยี่เหลืิอ็ห�ริ้�นค้�ก๊ั�ซ LPG 
จัำดัอ็บริมพีนักัง�นบริริจุำก๊ั�ซ LPG อ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็เพีื�อ็ให ้
พีนักัง�นบริริจุำก๊ั�ซ LPG แลิะผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริเกิัดัคว�มร่ิ ้
คว�มเข้�ใจำในกั�ริใช้ก๊ั�ซ LPG แลิะวิธิีกั�ริใช้ก๊ั�ซ LPG  
อ็ยี่�่งถก่ัต้อ็งแลิะปิลิอ็ดัภัยี่

• สำถื�นีบริิกั�ริกั๊�ซ

ด้ัวยี่ปิริิม�ณคว�มต้อ็งกั�ริก๊ั�ซ LPG ขอ็งลิ่กัค้�ปิริะเภท 
สถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซ LPG เป็ินกัลิุ่มลิก่ัค้�ที�มกีั�ริเติบโตที�ลิดัลิง 
แข่งขันค่อ็นข้�งส่ง ท�งบริิษััทฯ จ่ำงจำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ LPG ใน 
ริ�ค�เหม�ะสมให้ลิ่กัค้�ส�ม�ริถมีผู้ลิกัำ�ไริแลิะดัำ�เนินธุิริ
กิัจำได้ั ดัังนั�น เพีื�อ็บริิษััทฯจำะส�ม�ริถจ่ำงใจำให้ลิ่กัค้�กัลิุ่มนี� 
ไว้ว�งใจำใช้บริิกั�ริกัับบริิษััทฯ เป็ินตัวเลืิอ็กัอั็นดัับแริกัท�ง 
บริิษััทฯ จ่ำงให้คว�มสำ�คัญด้ั�นกั�ริบริิกั�ริทั�งด้ั�นกั�ริจัำดัส่ง 
ที�ตริงเวลิ� แลิะคว�มถ่กัต้อ็งขอ็งปิริิม�ณที�จัำดัส่งในแต่ลิะ 
คริั�งริวมถ่งกั�ริบริิกั�ริที�สภุ�พีจำ�กัเจ้ำ�หน�้ที�ทกุัคนในอ็งค์กัริ

• โริงง�นอ็ุตสำ�หกัริริม

สำ�หริับกัลิุ่มลิ่กัค้�โริงง�นอุ็ตส�หกัริริม บริิษััทฯ จำะม ี
กั�ริลิงทนุในอุ็ปิกัริณแ์ลิะกั�ริติดัตั�งริะบบกั�ริจ่ำ�ยี่ก๊ั�ซ LPG 
ให้กัับลิ่กัค้�ที�มีปิริิม�ณกั�ริใช้ในปิริิม�ณม�กั โดัยี่มีกั�ริ 
ทำ�สญัญ�ซื�อ็ข�ยี่ก๊ั�ซ LPG ริะยี่ะยี่�วกัับบริษัิัทฯ  มมี�ตริฐ�น 
ในกั�ริจัำดัห�ผู้ลิิตภัณฑ์์แลิะบริิกั�ริที�ส�ม�ริถตอ็บสนอ็ง
คว�มต้อ็งกั�ริขอ็งลิ่กัค้�แลิะจัำดัให้มีกั�ริขนส่งที�ตริงเวลิ� 
โดัยี่บริิษััทฯ จำะเน้นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ขอ็งลิ่กัค้�แลิะบริิกั�ริ
หลัิงกั�ริข�ยี่ที�มีปิริะสิทธิิภ�พี ตลิอ็ดัจำนเน้นกั�ริสริ้�งคว�ม
สมัพีนัธิอั์็นดีักัับค่่ค้�ขอ็งบริษัิัทฯ

• ลิูกัคั้�พี�ณิิชยี่์

เนื�อ็งด้ัวยี่ในปิจัำจุำบนับริษัิัทฯ มกีั�ริข�ยี่ผู้ลิิตภัณฑ์์ใหกั้ับลิก่ัค้�
พี�ณิชย์ี่ริ�ยี่ใหญ่หลิ�ยี่ริ�ยี่ แลิะบริิษััทฯ มีคว�มสัมพัีนธ์ิ
อั็นดีักัับกัลิุ่มลิ่กัค้�พี�ณิชยี่์ขน�ดัใหญ่อื็�นๆ อี็กัหลิ�ยี่กัลิุ่ม
ปิริะกัอ็บกัับกัลิุ่มลิ่กัค้�พี�ณิชยี่์โดัยี่ส่วนใหญ่เปิ็นลิ่กัค้�ที�มี
คว�มต้อ็งกั�ริใช ้LPG ในปิริมิ�ณสง่ดัังนั�นบริษัิัทฯ จ่ำงเล็ิงเหน็
โอ็กั�สแลิะมีนโยี่บ�ยี่ที�จำะขยี่�ยี่ฐ�นลิ่กัค้�ในกัลิุ่มดัังกัล่ิ�ว
โดัยี่เฉพี�ะกัลิุ่มลิ่กัค้�ที�มีเครืิอ็ข่�ยี่ศ่นย์ี่กั�ริค้� ริ้�นอ็�ห�ริ
โริงแริม แลิะ/หริือ็โริงพียี่�บ�ลิ แลิะมีคว�มสัมพีันธิ์ที�ดีักัับ
บริิษััทฯ แลิะยัี่งมิได้ัใช้ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ โดัยี่บริิษััทฯ
มีนโยี่บ�ยี่ที�จำะจ่ำงใจำให้ลิ่กัค้�พี�ณิชยี่์กัลิุ่มดัังกัล่ิ�วไว้ว�งใจำ
แลิะเปิลีิ�ยี่นม�ใช้บริิกั�ริกัับบริิษััทฯ ด้ัวยี่กั�ริให้บริิกั�ริที�มี
ม�ตริฐ�นส่ง ซ่�งได้ัแก่ักั�ริจัำดัส่งสินค้�ตริงเวลิ�แลิะมีคว�ม
ถ่กัต้อ็งในด้ั�นปิริิม�ณ ริวมถ่งกั�ริบริิกั�ริที�สุภ�พีจำ�กั 
เจ้ำ�หน�้ที�ทกุัคนในอ็งค์กัริ

• ริ้�นคั้�กั๊�ซ

นอ็กัจำ�กับริษัิัทฯ จำะใหค้ว�มสำ�คัญในม�ตริฐ�นขอ็งถังบริริจุำ 
ก๊ั�ซ LPG แต่ลิะใบที�จำะต้อ็งได้ัริบักั�ริริบัริอ็งต�มม�ตริฐ�นที�
กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�นกัำ�หนดัริวมถ่งม�ตริฐ�นในกั�ริซอ่็มบำ�รุิง
ถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG ที�บริิษััทฯ พียี่�ยี่�มพีัฒน�แลิะปิริับปิรุิง
ให้เกิัดัคุณภ�พีที�ส่งข่�นเริื�อ็ยี่ๆ เพืี�อ็สริ้�งคว�มพ่ีงพีอ็ใจำแก่ั 
ผู้่้บริิโภคส่งสุดัแล้ิวนั�น อี็กัหน่�งสิ�งที�ท�งบริิษััทฯ ให้คว�ม
สำ�คัญอ็ยี่่�งเท่�เทียี่มกััน คือ็กั�ริสร้ิ�งคว�มสัมพีันธิ์ที�ดีักัับ
ริ้�นค้�ก๊ั�ซภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” โดัยี่
บริิษััทฯ ให้คว�มช่วยี่เหลืิอ็ในกั�ริให้ข้อ็ม่ลิที�เกีั�ยี่วข้อ็งกัับ
ข่�วส�ริแลิะข้อ็กัฎหม�ยี่ต่�งๆ ริวมถ่งให้คำ�ปิริ่กัษั�เกีั�ยี่ว
กัับกั�ริขอ็ใบอ็นุญ�ตสะสมก๊ั�ซจำ�กัหน่วยี่ง�นท้อ็งถิ�นที� 
ริ�้นค้�นั�นตั�งอ็ย่ี่่
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ลิักัษัณิะข้อ็งกัลิุ่มลิูกัคั้�แลิะช่อ็งท�งกั�ริจำำ�หน่�ยี่

ธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซ LPG ขอ็งบริิษััทฯมีกั�ริจำำ�หน�่ยี่ใหกั้ับลิก่ัค้� ขอ็งบริษัิัท 
ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” ส�ม�ริถแบง่อ็อ็กัเปิน็กัลิุ่ม 
ใหญ่ๆ  ได้ั ดัังนี�

1. กลัุม่โริงบริริจุก๊�ซ ได้ัแก่ั ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริอุ็ตส�หกัริริมริ�ยี่ยี่อ่็ยี่ 
ที�มีหน้�ที�เปิ็นตัวแทนบริริจุำก๊ั�ซ LPG ลิงถังบริริจุำก๊ั�ซ  
(Cylinder) ที�มเีคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�“เวิลิด์ัแก๊ัส” เพีื�อ็กัริะจำ�ยี่
สินค้�ให้กัับริ้�นค้�ก๊ั�ซหลัิงจำ�กันั�น ริ้�นค้�ก๊ั�ซจำะจำำ�หน�่ยี่ 
ให้กัับคริัวเรืิอ็นหริือ็ กัลิุ่มลิ่กัค้�พี�ณิชยี่์ต่อ็ไปิ โดัยี่บริิษััท 
เปิน็เจ้ำ�ขอ็งเคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�ดัังกัล่ิ�ว

2. กลัุ่มสำถื�นบีริกิ�ริก๊�ซ ได้ัแก่ั สถ�นีบริิกั�ริที�เปิิดัจำำ�หน่�ยี่
ก๊ั�ซ LPG ใหแ้ก่ัริถยี่นต์ปิริะเภทที�ใช้ก๊ั�ซ LPG เปิน็เชื�อ็เพีลิิง

3. กลัุ่มโริงง�นอุตั้สำ�หกริริม ที�ใชก๊้ั�ซ LPG เป็ินเชื�อ็เพีลิิง เชน่ 
กัลิุ่มผู้่้ผู้ลิิตชิ�นสว่นสขุภัณฑ์์ เซริ�มกิั แลิะอุ็ตส�หกัริริมที�ต้อ็ง
ใชพ้ีลัิงง�นคว�มร้ิอ็นในกั�ริผู้ลิิตสินค้�ที�อุ็ณหภม่คิงที�

4. กลัุ่มลัก่ค้�พ�ณิชื่ย่ ์ได้ัแก่ั ศน่ยี่ก์ั�ริค้� ริ�้นอ็�ห�ริ โริงแริม 
แลิะโริงพียี่�บ�ลิที�ใช้ก๊ั�ซ LPG เป็ินเชื�อ็เพีลิิงในกั�ริปิริะกัอ็บ
อ็�ห�ริ

5. กลุ่ัมริ�้นค้�ก๊�ซ ได้ัแก่ั ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริที�ริับถังบริริจุำก๊ั�ซ 
(Cylinder) ที�มเีคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� “เวิลิด์ัแก๊ัส” ที�บริริจุำก๊ั�ซ 
LPG แล้ิวจำ�กัโริงบริริจุำก๊ั�ซแลิะจำำ�หน�่ยี่ใหกั้ับคริวัเริอื็นหริอื็
กัลิุม่พี�ณชิยี่ต่์อ็ไปิโดัยี่บริษัิัทเปิน็เจ้ำ�ขอ็งเคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�
ดัังกัล่ิ�ว

กัลิุ่มโริงบริริจุำก๊ั�ซ กัลิุ่มลิ่กัค้�พี�ณิชย์ี่ กัลิุ่มริ้�นค้�ก๊ั�ซ แลิะกัลิุ่ม
โริงง�นอุ็ตส�หกัริริมที�ใช้ก๊ั�ซ LPG จำำ�นวนม�กั มักัจำะสั�งซื�อ็ก๊ั�ซ 
LPG ล่ิวงหน้�เปิน็ริ�ยี่เดืัอ็น สว่นกัลุ่ิมสถ�นบีริกิั�ริแลิะกัลุ่ิมโริงง�น
อุ็ตส�หกัริริมที�ใชก๊้ั�ซ LPG ในปิริมิ�ณไมม่�กันกัั มกััจำะสั�งซื�อ็ก๊ั�ซ 
LPG ล่ิวงหน้�เปิ็นริ�ยี่สัปิดั�ห์ ท�งบริิษััทฯจำะจัำดัส่งก๊ั�ซ LPG ให้
กัับลิก่ัค้�โดัยี่ใช้บริษัิัทขนสง่ทั�งที�เปิน็บริษัิัทยี่อ่็ยี่ขอ็งบริษัิัท (ซ่�งคือ็ 
EAGLE แลิะ PREMIER) แลิะบริิษััทที�เปิ็นผู้่้ขนส่งภ�ยี่นอ็กัเปิ็น 
ผู้่ใ้หบ้ริกิั�ริ

สำดั์สำว่็นปริมิ�ณข�ย่ก๊�ซ LPG แย่กตั้�มปริะเภทลัก่ค้� 
ปริะจำ�ป ี2562

รวม

ตัน

763,165

44.83%

โรงบรรจุกาซ

342,155 ตัน

12.02%

Supply Sales และอ�นๆ

91,704 ตัน4.15%

รานคากาซ

31,696 ตัน

5.32%

ลูกคาพาณิชย

40,568 ตัน

9.39%

โรงงานอุตสาหกรรม

71,642 ตัน

24.29%

สถานีบริการกาซ

185,400 ตัน

สำัด์สำ่ว็นริ�ย่ได้์จ�กก�ริจำ�หน่�ย่ของบริษัิัท แย่กตั้�มปริะเภท
ลัก่ค้� ปริะจำ�ป ี2562

45.13%

โรงบรรจุกาซ

6,376 ลานบาท

11.22%

Supply Sales และอ�นๆ

1,585 ลานบาท4.31%

รานคากาซ

609 ลานบาท

5.96%

ลูกคาพาณิชย

842 ลานบาท

9.76%

โรงงานอุตสาหกรรม

1,378 ลานบาท

23.63%

สถานีบริการกาซ

3,337 ลานบาท

รวม

ลานบาท

14,127
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4. ภ�วะอ็ุตสำ�หกัริริมกั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิว

ในอุ็ตส�หกัริริมก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวมีกั�ริแบ่งกิัจำกัริริมท�งธุิริกิัจำ
อ็อ็กัเปิน็ 3 ริะดัับ คือ็

1. อุตั้สำ�หกริริมขั�นต้ั้น  คือ็  อุ็ตส�หกัริริมที�ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริ
ดัำ�เนินกิัจำกั�ริเกีั�ยี่วกัับธุิริกิัจำกั�ริสำ�ริวจำ แลิะขุดัเจำ�ะนำ�มัน
แลิะก๊ั�ซธิริริมช�ติจำ�กัแหล่ิงธิริริมช�ติ เพีื�อ็นำ�ม�จัำดัเก็ับ 
แลิะส่งมอ็บให้ผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริในขั�นกัลิ�งนำ�ไปิใช้เป็ินวัตถุดิับ
ในกัริะบวนกั�ริกัลัิ�นแลิะแยี่กัปิริะเภทผู้ลิิตภัณฑ์์ให้เหม�ะสม
กัับกั�ริใช้ง�น หริือ็ส่งมอ็บให้ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริโริงไฟิฟิ้�แลิะ
อุ็ตส�หกัริริมในปิริะเทศซ่�งสว่นใหญข่นสง่โดัยี่ท�งท่อ็

2.  อุตั้สำ�หกริริมขั�นกลั�ง  คือ็  อุ็ตส�หกัริริมที�ผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริ
ดัำ�เนินกิัจำกั�ริเกีั�ยี่วกัับธุิริกิัจำในขั�นกัลิ�งจำะมีหน้�ที�แยี่กัก๊ั�ซ
อ็อ็กัเปิ็นปิริะเภทต่�งๆ ตลิอ็ดัจำนปิริับแต่งคุณภ�พีขอ็งก๊ั�ซ
ให้เหม�ะสมกัับคว�มต้อ็งกั�ริขอ็งลิ่กัค้� ก๊ั�ซที�ได้ัจำ�กัขั�น
ตอ็นนี�ม�จำ�กัหลิ�ยี่แหล่ิงผู้ลิิตในอุ็ตส�หกัริริมพีลัิงง�น เชน่ 
โริงกัลัิ�นนำ�มนั โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ แลิะโริงง�นปิโิตริเคม ี
โดัยี่ผู้ลิิตภัณฑ์์ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวที�ได้ันำ�ไปิใชเ้ปิน็วัตถุดิับ
ในอุ็ตส�หกัริริมปิโิตริเคมแีลิะกั�ริบริโิภคเปิน็เชื�อ็เพีลิิง

3.  อุตั้สำ�หกริริมขั�นปลั�ย่ (ก�ริจัด์จำ�หน่�ย่)   คือ็  อุ็ตส�หกัริริม
ที�ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริดัำ�เนนิกิัจำกั�ริเกีั�ยี่วกัับธุิริกิัจำกั�รินำ�ก๊ั�ซจำ�กั
ผู้่ผู้้ลิิตในขั�นกัลิ�งหรืิอ็นำ�เข�้ก๊ั�ซจำ�กัต่�งปิริะเทศ ม�จัำดัเก็ับ 
บริริจุำลิงถัง แลิะกัริะจำ�ยี่สินค้�ไปิยัี่งกัลิุม่ลิก่ัค้�ปิริะเภทต่�งๆ 

อ็ุตสำ�หกัริริมกั�ริคั้�กั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิวใน

ปริะเทศไทยี่

ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว (ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว – Liquefied Petroleum 
Gas) หม�ยี่ถ่ง ก๊ั�ซโพีริเพีน หรืิอ็ก๊ั�ซบวิเทน อ็ยี่�่งใดัอ็ยี่�่งหน่�ง หรืิอ็
สอ็งอ็ยี่่�งผู้สมกัันเป็ินส่วนใหญ่ โดัยี่เปิ็นผู้ลิิตภัณฑ์์ปิิโตริเลีิยี่ม 
ที�ได้ัจำ�กักัริะบวนกั�ริแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ (Gas Separating Process) 
แลิะกัริะบวนกั�ริกัลัิ�นนำ�มันดิับ (Refining Process) โดัยี่ก๊ั�ซ
จำะถ่กัอั็ดัตัวให้อ็ย่ี่่ในสภ�พีขอ็งเหลิวภ�ยี่ใต้คว�มดัันที�ส่ง แลิะ 
จำะแปิริสภ�พีเปิ็นไอ็เมื�อ็ลิดัคว�มดัันลิงซ่�งก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 

สว่นใหญน่ำ�ไปิใชเ้ปิน็เชื�อ็เพีลิิงในกั�ริหงุต้ม เชื�อ็เพีลิิงในยี่�นพี�หนะ 
แลิะเชื�อ็เพีลิิงสำ�หริบักั�ริผู้ลิิตในโริงง�นอุ็ตส�หกัริริมโดัยี่ทั�วไปิมกัั 
เริยีี่กัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวนี�ว่� ก๊ั�ซ หรืิอ็ก๊ั�ซหุงต้ม สว่นในภ�คธุิริกิัจำ 
แลิะอุ็ตส�หกัริริม จำะร่ิจั้ำกักัันในชื�อ็ “แอ็ลิ พี ีก๊ั�ซ (LP GAS)” หรืิอ็ 
“แอ็ลิ พี ีจีำ (ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว)”

อุ็ตส�หกัริริมกั�ริค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวในปิริะเทศเกิัดัข่�นม�
ม�กักัว่� 40 ปิี โดัยี่ที�ผู้่�นม�แหล่ิงผู้ลิิตก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวใน
ปิริะเทศม�จำ�กัแหล่ิงก๊ั�ซธิริริมช�ติในอ่็�วไทยี่แลิะได้ัจำ�กักั�ริ 
กัลัิ�นนำ�มันดิับขอ็งโริงกัลัิ�น อี็กัส่วนหน่�งม�จำ�กักั�รินำ�เข้�ม� 
จำ�กัต่�งปิริะเทศ ด้ั�นคว�มต้อ็งกั�ริใช้ในปิริะเทศ  ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
ถก่ัใช้บริโิภคเปิน็ก๊ั�ซหงุต้มในกิัจำกัริริมภ�คคริวัเริอื็นใช้เปิน็เชื�อ็เพีลิิง 
ในภ�คขนส่ง ใช้เปิ็นคว�มริ้อ็นในภ�คอุ็ตส�หกัริริม ริวมถ่งเปิ็น 
วัตถดิุับตั�งต้นสำ�หริบัภ�คอุ็ตส�หกัริริมปิโิตริเคม ีแลิะมปีิริมิ�ณสว่น 
หน่�งจำำ�หน�่ยี่สง่อ็อ็กัต่�งปิริะเทศในแถบอ็�เซยีี่น

สำ�หริับปีิ 2561 ปิริิม�ณกั�ริผู้ลิิตอ็ย่ี่่ที�  6,247 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม 
เมื�อ็เทียี่บกัับปิ ี2560  ปิริบัเพิี�มข่�น 191 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 
3.16  โดัยี่ปิริะม�ณ ปิริิม�ณกั�รินำ�เข้�เพีิ�มข่�นม�ที�   682 
ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม หรืิอ็เพีิ�มข่�น 40 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม คิดัเปิ็นริ้อ็ยี่ลิะ 6.20    
สำ�หรัิบด้ั�นคว�มต้อ็งกั�ริจำำ�หน่�ยี่ในปิริะเทศอ็ย่่ี่ที�  6,619 
ล้ิ�นกิัโลิกัริัม เพิี�มข่�น 281 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม คิดัเปิ็นริ้อ็ยี่ลิะ 4.43 
โดัยี่ปิริะม�ณ แลิะปิริิม�ณกั�ริส่งอ็อ็กัปิรัิบเพีิ�มส่งข่�นอ็ย่ี่่ที�ริะดัับ 
385 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม หริือ็เพิี�มข่�น 138 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม หริือ็คิดัเปิ็น 
ริอ้็ยี่ลิะ 56.01

สำ�หริับปิี 2562  กั�ริผู้ลิิต กั�รินำ�เข้� ริวมถ่งคว�มต้อ็งกั�ริใช้บริิ
โภคในปิริะเทศแลิะกั�ริส่งอ็อ็กั มีปิริิม�ณลิดัลิงทุกัด้ั�นเมื�อ็เทียี่บ
กัับปีิ 2561 โดัยี่ปีิ 2562 ด้ั�นกั�ริผู้ลิิตอ็ย่ี่่ที� 5,980 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม 
ลิดัลิงจำ�กัช่วงปีิ 2561 จำำ�นวน 267 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม หรืิอ็คิดัเป็ิน 
ริ้อ็ยี่ลิะ 4.27 ส่วนปิริิม�ณกั�รินำ�เข้�อ็ย่่ี่ที� 550 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม 
ลิดัลิงจำำ�นวน 132 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หรืิอ็คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 19.35 สำ�หริบั
ปิริิม�ณกั�ริจำำ�หน�่ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ในปิริะเทศอ็ย่่ี่ที� 6,560 
ล้ิ�นกิัโลิกัริัม ลิดัลิงจำำ�นวน 59 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม หริือ็คิดัเปิ็นริ้อ็ยี่ลิะ 
0.89 ขณะที�กั�ริส่งอ็อ็กัก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวลิดัลิงม�อ็ย่ี่่ที� 299 
ล้ิ�นกิัโลิกัริมั ลิดัลิงในอั็ตริ�ริอ้็ยี่ลิะ 22.34

ตั้�ริ�งแสำด์งก�ริจัด์ห�แลัะก�ริจัด์จำ�หน่�ย่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็

(หนว่ยี่ : ล้ิ�นกิัโลิกัริมั) 

ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560

กั�ริผู้ลิิต 5,980 6,247 6,056

กั�รินำ�เข�้ 550 682 642

กั�ริจำำ�หน�่ยี่ภ�ยี่ในปิริะเทศ 6,560 6,619 6,338

กั�ริสง่อ็อ็กั 299 385 247

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

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวที�ผู้ลิิตได้ัภ�ยี่ในปิริะเทศม�จำ�กักัริะบวนกั�ริผู้ลิิตหลัิกั 2 แหล่ิง คือ็ โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติแลิะโริงกัลัิ�นนำ�มันดิับ 
โดัยี่ในปิี 2562 มีสัดัส่วนกั�ริผู้ลิิตจำ�กัทั�ง 2 แหล่ิงคือ็ ริ้อ็ยี่ลิะ 64.05 แลิะ 35.95 โดัยี่ปิริะม�ณต�มลิำ�ดัับ ริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัขอ็งแหล่ิงผู้ลิิต 
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวได้ัแสดังไว้ในต�ริ�งต่อ็ไปินี�

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

(หนว่ยี่ : ล้ิ�นกิัโลิกัริมั)

 ป ี2562 ป ี2561 ปี 2560

 ปริมิ�ณ % ปริมิ�ณ % ปริมิ�ณ %

โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ 3,830 64.05 3,882 62.14 3,840 63.41

โริงกัลัิ�นนำ�มนัดิับ 2,150 35.95 2,365 37.86 2,216 38.59

รวม 5,980 100.00 6,247 100.00 6,056 100.00

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

กั�ริใช้ปริะโยี่ชน์กั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิว

จำ�กัต�ริ�งแสดังคว�มต้อ็งกั�ริใชก๊้ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวภ�ยี่ในปิริะเทศ จำำ�แนกัต�มภ�คเศริษัฐกิัจำ ปิ ี2561 ปิริมิ�ณคว�มต้อ็งกั�ริใชอ้็ย่ี่ที่�
ริะดัับ 6,619 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั โดัยี่ปิริมิ�ณคว�มต้อ็งกั�ริหลัิกัม�จำ�กัใชก๊้ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวในภ�คปิโิตริเคมแีลิะภ�คคริวัเริอื็น โดัยี่คิดัเปิน็
ริ้อ็ยี่ลิะ 39.25 แลิะ 32.69 ต�มลิำ�ดัับ ส่วนสำ�หริับคว�มต้อ็งกั�ริใช้เปิ็นเชื�อ็เพีลิิงในริถยี่นต์แลิะในภ�คอุ็ตส�หกัริริมมีสัดัส่วนริอ็งลิงม�  
คิดัเปิน็ริอ้็ยี่ลิะ 17.68  แลิะ 10.38 โดัยี่ปิริะม�ณต�มลิำ�ดัับ

สำ�หริับปิี 2562  คว�มต้อ็งกั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวปิริิม�ณริวมอ็ย่ี่่ที� 6,559 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม ลิดัลิงจำ�กัปีิ 2561 ริ้อ็ยี่ลิะ 0.91  
โดัยี่คว�มต้อ็งกั�ริหลัิกัม�จำ�กักั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวในภ�คปิิโตริเคมี 2,751 ล้ิ�นกิัโลิกัริัม ทั�งนี�ภ�คปิิโตริเคมีเพิี�มข่�นจำ�กัปิี 2561  
153 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็เพีิ�มข่�นริอ้็ยี่ลิะ 5.90 สว่นคว�มต้อ็งกั�ริใชจ้ำ�กัภ�คคริวัเริอื็น 2,125 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั โดัยี่ลิดัลิงจำ�กัปิ ี2561 จำำ�นวน 
39 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั คิดัเป็ินลิดัลิงริอ้็ยี่ลิะ 1.80 ในขณะที�คว�มต้อ็งกั�ริใชก๊้ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งสถ�น ี1,023 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั เมื�อ็เทียี่บกัับ 
ปิ ี2561 ลิดัลิง 147 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม หรืิอ็คิดัเป็ินลิดัลิงร้ิอ็ยี่ลิะ 12.56 สว่นคว�มต้อ็งกั�ริใช้ในภ�คอุ็ตส�หกัริริม 660 ล้ิ�นกิัโลิกัรัิม เมื�อ็เทียี่บกัับ 
ปิ ี2561 ลิดัลิง 27 ล้ิ�นกิัโลิกัริมั หริอื็คิดัเป็ินริอ้็ยี่ลิะ 3.93

โดัยี่สัดัส่วนคว�มต้อ็งกั�ริใช้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว จำำ�แนกัต�มภ�คเศริษัฐกิัจำขอ็งปิริะเทศไทยี่ในปิี 2562  ต�มลิำ�ดัับเปิ็นดัังต่อ็ไปินี� 
ภ�คปิโิตริเคมีริอ้็ยี่ลิะ 41.94 ภ�คคริวัเริอื็นริอ้็ยี่ลิะ 32.40 สถ�นบีริกิั�ริริอ้็ยี่ลิะ 15.60 แลิะภ�คอุ็ตส�หกัริริมริอ้็ยี่ลิะ 10.06

ตั้�ริ�งแสำด์งคว็�มต้ั้องก�ริใช้ื่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็ภ�ย่ในปริะเทศ จำ�แนกตั้�มภ�คเศริษัฐกิจ

(หนว่ยี่ :  ล้ิ�นกิัโลิกัริมั)

 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560

ปริมิ�ณ % ปริมิ�ณ % ปริมิ�ณ %

คริวัเริอื็น 2,125 32.40 2,164 32.69 2,151 33.93

อุ็ตส�หกัริริม 660 10.06 687 10.38 650 10.25

สถ�นบีริกิั�ริ 1,023 15.60 1,170 17.68 1,319 20.81

วัตถดิุับปิโิตริเคมี 2,751 41.94 2,598 39.25 2,219 35.00

รวม 6,559 100.00 6,619 100.00 6,338 100.00

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

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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สำริุปนโยี่บ�ยี่ภ�คัริัฐที�สำำ�คััญดั้�นกั๊�ซปิโตริเลิียี่ม 

เหลิวข้อ็งปริะเทศไทยี่ตั�งแต่กั่อ็นปี 2547 จำนถืึง 

ปัจำจำุบัน

ริะย่ะเว็ลั�ก่อนป ี2547 -2557

• ริัฐบ�ลิกัำ�หนดัริ�ค� ณ โริงกัลัิ�น อิ็งริ�ค�ตลิ�ดัโลิกั โดัยี่ใช้
กัอ็งทุนนำ�มันเชื�อ็เพีลิิงดั่แลิริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกั

• ริัฐควบคุมริ�ค� ณ โริงกัลัิ�นคงที�

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

• ปิี พี.ศ. 2554 

- ริัฐปิริับเพีิ�มริ�ค� ณ โริงกัลัิ�นสำ�หรัิบโริงกัลัิ�นโดัยี่อิ็งริ�ค� 
CP 76% แลิะริ�ค�ควบคุม (333 $/ton) 24% แลิะกัอ็งทนุ
นำ�มนัชดัเชยี่สว่นต่�งริะหว่�งริ�ค�สำ�หริบัโริงกัลัิ�นแลิะริ�ค�
ควบคมุ

- ทยี่อ็ยี่ปิริับข่�นริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ภ�คอุ็ตส�หกัริริม
ให้สะท้อ็นต้นทุนโริงกัลัิ�นโดัยี่ยัี่งคง ตริ่งริ�ค�ภ�คครัิวเรืิอ็น
แลิะภ�คขนสง่

• ปิี พี.ศ. 2555 ทยี่อ็ยี่ปิริับริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ภ�คขนสง่
ให้สะท้อ็นต้นทุนโริงกัลัิ�น

• ปิ ีพี.ศ. 2556 ทยี่อ็ยี่ปิรัิบริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวภ�คคริวัเรืิอ็น 
แต่ยี่ังคงริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวผู้่้มีริ�ยี่ได้ัน้อ็ยี่

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

ริะย่ะเว็ลั�ตัั้�งแต่ั้ป ี2558-2559

• ปิี พี.ศ. 2558 ริัฐปิริับโคริงสริ้�งริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 
โดัยี่ใชร้ิะบบเฉลีิ�ยี่แบบถ่วงนำ�หนกัั (Pool Pice)

• ปิี พี.ศ. 2559 คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น (กับง.) 
เห็นชอ็บหลัิกักั�ริเปิิดัเสริีก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวขั�นต้นโดัยี่

- ยี่กัเลิิกัชดัเชยี่ค่�ขนสง่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวไปิยี่งัคลัิงภม่ภิ�ค 
โดัยี่กัำ�หนดับญัชค่ี�ขนสง่เพีื�อ็กัำ�กัับดัแ่ลิแทน

- เปิดิัเสริเีฉพี�ะสว่นที�นำ�เข�้ตั�งแต่ มกัริ�คม 2560 เป็ินต้นไปิ

ริะย่ะเว็ลั�ตัั้�งแต่ั้ป ี2560- 2562

• ปิี พี.ศ. 2560

- เด่์อนมกริ�คม พ.ศ. 2560 เริิ�มเปิดิัเสรีิกั�รินำ�เข�้แลิะปิริบั
โคริงสร้ิ�งริ�ค� ณ โริงกัลัิ�นโดัยี่เป็ินอิ็งริ�ค�นำ�เข้� CP+X 
แต่ยี่ังคงมีกั�ริเก็ับกัอ็งทุนนำ�มันแลิะควบคุมริ�ค�ผู้่้ผู้ลิิตใน
ปิริะเทศ

- เด่์อนกริกฎ�คม พ.ศ. 2560 กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น ปิริะกั�ศเพีิ�ม 
สำ�ริอ็งต�มกัฏหม�ยี่ขอ็งก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวจำ�กั 1% เป็ิน 
2% โดัยี่จำะเริิ�มบงัคับใชป้ิ ี1 มกัริ�คม 2564 

- เด่์อนสำงิห�คม พ.ศ. 2560 คณะกัริริมกั�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น 
แห่งช�ติ (กัพีช.) มีมติเปิิดัเสริีธุิริกิัจำก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 

ตั�งแต่สงิห�คม 2560 โดัยี่สรุิปิส�ริะสำ�คัญดัังนี�

(1) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัริ�ค�โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ   โริงกัลัิ�น 
นำ�มนัเชื�อ็เพีลิิงแลิะโริงอ็ะโริเมติกั ริวมทั�งกั�รินำ�เข�้ 

(2) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัริ�ค�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ณ โริงกัลัิ�น 
(ริ�ค�ซื�อ็ตั�งต้น) โดัยี่สำ�นักัง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้น 
พีลัิงง�น (สนพี.) จำะปิริะกั�ศริ�ค�อ้็�งอิ็งสำ�หริบัเปิน็ 
ขอ้็ม่ลิในกั�ริกัำ�กัับด่ัแลิริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่ม
เหลิว ในปิริะเทศเท่�นั�น 

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

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

(5) ปิริับกัลิไกักัอ็งทุนนำ�มันฯ (กัอ็งทุน#2) ให้มีลัิกัษัณะ
คล้ิ�ยี่กัลิไกัรัิกัษั�เสถียี่ริภ�พีริ�ค�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง 
เพีื�อ็วัตถปุิริะสงค์ในกั�ริริกััษั�เสถียี่ริภ�พีริ�ค� 

(6) มอ็บหม�ยี่ให้ สนพี. กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น (ธิพี.) แลิะ 
กัริมกั�ริค้�ภ�ยี่ในศ่กัษั�ค่�กั�ริตลิ�ดัก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่ม
เหลิวที�เหม�ะสม แลิะบัญชีคว�มแตกัต่�งริ�ค�ข�ยี่
ปิลีิกัก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ริะหว่�งกัรุิงเทพีมห�นคริ
แลิะสว่นภม่ภิ�ค

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

(8) คลัิงก๊ั�ซ บริษัิัท ปิตท. จำำ�กััดั (มห�ชน) (บริษัิัท ปิตท.) 
จัำงหวัดัชลิบุริ ี(โคริงกั�ริ LIFE) บริษัิัท ปิตท. จำะดัำ�เนนิ
ธุิริกิัจำโคริงกั�ริ LIFE ในเชิงพี�ณชิยี่เ์มื�อ็มกีั�ริเปิดิัเสริี
เต็มร่ิปิแบบ โดัยี่บริษัิัท ปิตท. จำะมีกั�ริกัำ�หนดักัติกั�ให้ 
ผู้่้ค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ริ�ยี่อื็�นส�ม�ริถเข้�ม�ใช้
บริิกั�ริคลัิงนำ�เข้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ขอ็ง บริิษััท 
ปิตท. ที�เข�บ่อ็ยี่� จัำงหวัดัชลิบุริี บนหลัิกักั�ริที�ผู้่้ค้� 
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ทกุัริ�ยี่มสีทิธิใิชอ้็ยี่�่งเปิน็ธิริริม
แลิะเท่�เทียี่มกัันแลิะให้มีกั�ริเจำริจำ�อั็ตริ�ค่�บริิกั�ริ 
เปิน็เชิงพี�ณิชย์ี่ จำนกัว่�จำะมีผู้่ค้้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
ริ�ยี่อื็�น สริ้�ง/ขยี่�ยี่คลัิงก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวนำ�เข้� 
ขน�ดัใหญ่ แล้ิวเสร็ิจำ โดัยี่กัติกั�กั�ริใช้คลัิงจำะเผู้ยี่แพีร่ิ 
ใหส้�ธิ�ริณชนทริ�บด้ัวยี่ 

(9) กั�ริจำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งโริงแยี่กัก๊ั�ซ 
ธิริริมช�ติบริิษััท ปิตท. จำะให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริ 
จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวในภ�คเชื�อ็เพีลิิงเป็ิน
ลิำ�ดัับแริกั แลิะจำะไม่ทำ�กั�ริต่อ็อ็�ยุี่สัญญ�ซื�อ็ข�ยี่
วัตถุดิับปิิโตริเคมีเดิัม (ก่ัอ็นวันที� 2 ธิันว�คม 2559) 
ที�จำะทยี่อ็ยี่หมดัอ็�ยุี่ลิง โดัยี่จำะจำำ�หน่�ยี่เฉพี�ะเท่�ที� 
สญัญ�ซื�อ็-ข�ยี่ยี่งัคงมผีู้ลิบงัคับอ็ย่ี่่

(10) กั�ริสง่อ็อ็กัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เพีื�อ็สง่เสริมิให้มกีั�ริ 
จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ภ�ยี่ในปิริะเทศเปิ็น 
ลิำ�ดัับแริกักั�ริสง่อ็อ็กัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว จำะต้อ็งขอ็ 
อ็นญุ�ตต่อ็ ธิพี. แลิะกั�ริสง่อ็อ็กัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
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- เด่์อนตัุ้ลั�คม พ.ศ. 2560 คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่ 
พีลัิงง�น (กับง.) มีมติปิริับเปิลีิ�ยี่นหลัิกัเกัณฑ์์อ้็�งอิ็งริ�ค� 
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวนำ�เข้�จำ�กั CP+X เปิ็น Spot+X  
โดัยี่มรีิ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี� เหน็ชอ็บเปิลีิ�ยี่นหลัิกัเกัณฑ์์กั�ริอ้็�งอิ็ง 
ริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว นำ�เข้�จำ�กัเดิัมที�อ้็�งอิ็งด้ัวยี่ 
ริ�ค� CP ที�ปิริะกั�ศริ�ยี่เดืัอ็น เป็ินอ้็�งอิ็งด้ัวยี่ริ�ค� 
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว cargo จำ�กัข้อ็ม่ลิ Spot Cargo 
(FOB Arab Gulf) ขอ็ง Platts เฉลีิ�ยี่ริ�ยี่สัปิดั�ห์แทน 
โดัยี่มีริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี�

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

โดัยี่ที�

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

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

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

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

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

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

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

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

• ปิี 2561

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

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

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

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

ข้อ็งกัริมธุุริกัิจำพีลิังง�น

กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�นได้ัยี่กัริ�่งปิริะกั�ศกัริะทริวงพีลัิงง�นเริื�อ็งกัำ�หนดั 
เงื�อ็นไขกั�รินำ�เข้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวขอ็งผู้่้ค้�นำ�มันต�มม�ตริ� 
7 โดัยี่มีส�ริะสำ�คัญ ดัังนี� 

(1) ให้ผู้่้ค้�นำ�มันต�มม�ตริ� 7 ที�มีปิริิม�ณกั�รินำ�เข้�ก๊ั�ซ 
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว เพีื� อ็นำ�ม�จำำ�หน่�ยี่เปิ็นเชื� อ็เพีลิิงใน 
ริ�ชอ็�ณ�จัำกัริปิฏิบติั ต้อ็งทำ�สญัญ�ยี่นิยี่อ็มชดัใช้ค่�เสยีี่ห�ยี่ 
กัริณไีมน่ำ�เข�้ต�มแผู้น มกีั�ริแจ้ำงยี่นืยี่นักั�ริปิฏิบติัต�มแผู้น 
กั�รินำ�เข้�ก่ัอ็นเริอื็นำ�เข�้ม�ถ่งเขตท่�ศลุิกั�กัริล่ิวงหน�้เปิน็ 
เวลิ�ไมน่อ้็ยี่กัว่� 3 วัน แลิะแจ้ำงริ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัเกีั�ยี่วกัับปิริมิ�ณ 
ริ�ค� แลิะค่�ใชจ่้ำ�ยี่ที�เกิัดัจำ�กักั�รินำ�เข�้ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 
ภ�ยี่ใน 5 วัน นบัแต่วันที�เข�้ม�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริแล้ิวเสริจ็ำ 

(2) อ็ธิบิดีักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น จำะพีจิำ�ริณ�สั�งใหผู้้่ค้้�นำ�มนันำ�เข�้
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เป็ินกัริณีฉุกัเฉนิ เมื�อ็มเีหตอัุ็นอ็�จำทำ�ให ้
เกิัดัภ�วะกั�ริข�ดัแคลินก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว แลิะกัริะทบต่อ็ 
คว�มมั�นคงขอ็งปิริะเทศ จำ�กัเหตุอ็ยี่่�งหน่�งอ็ยี่่�งใดั เช่น 
ได้ัริับแจ้ำงว่�ผู้่้ผู้ลิิตก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ภ�ยี่ในปิริะเทศ 
มีปิัญห�ปิิดัซ่อ็มแซมฉุกัเฉิน แลิะผู้่้ค้�นำ�มันไม่นำ�เข้� 
ต�มแผู้นกั�รินำ�เข้�ที�ได้ัแจ้ำงไว้ เป็ินต้น ทั�งนี�  ให้เสนอ็ 
คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น ให้คว�มเห็นชอ็บ
ก่ัอ็นอ็อ็กัคำ�สั�ง 

(3) ห�กัผู้่้ค้�นำ�มันไม่ดัำ�เนินกั�ริต�มแผู้นกั�รินำ�เข้�ก๊ั�ซ 
ปิโิตริเลีิยี่มเหลิว จำนเปิน็เหตใุหจ้ำำ�เปิน็ต้อ็งสั�งใหมี้กั�รินำ�เข�้
เปิน็กัริณฉีกุัเฉนิ อ็ธิบิดีักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น จำะอ็อ็กัคำ�สั�งเปิน็
หนงัสอื็กัำ�หนดัใหผู้่้้ค้�นำ�มนัชำ�ริะเงินชดัเชยี่ค่�เสยีี่ห�ยี่ต�ม
ที�ได้ัใหค้ว�มยี่นิยี่อ็ม ภ�ยี่ใน 30 วันนบัแต่วันที�ทริ�บคำ�สั�ง 

(4) ห�กัผู้่ค้้�นำ�มนัไมช่ำ�ริะเงินโดัยี่ถก่ัต้อ็งคริบถ้วนภ�ยี่ในริะยี่ะ
เวลิ�ที�กัำ�หนดั อ็ธิิบดีักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น. จำะมีหนังสือ็เตือ็นให้
ผู้่้ค้�นำ�มันชำ�ริะเงินภ�ยี่ในริะยี่ะเวลิ�ที�กัำ�หนดัอี็กัคริั�งหน่�ง

แต่ต้อ็งไม่น้อ็ยี่กัว่� 7 วัน ถ้�ไม่มีกั�ริปิฏิบัติต�มคำ�เตือ็น 
จำะพีิจำ�ริณ�ใชม้�ตริกั�ริบังคับท�งปิกัคริอ็งโดัยี่กั�ริยี่ด่ัหรืิอ็
อ็�ยัี่ดัทริพัียี่ส์นิ แลิะข�ยี่ทอ็ดัตลิ�ดัเพีื�อ็ชำ�ริะเงินให้คริบถ้วน
ต�มกัฎหม�ยี่ว่�ด้ัวยี่วิธิปีิฏิบติัริ�ชกั�ริท�งปิกัคริอ็งต่อ็ไปิ

(5) ผู้่ค้้�นำ�มนัที�ไมไ่ด้ันำ�เข�้ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ต�มแผู้นที�แจ้ำง
ไว้ในเดืัอ็นใดั ไม่ว่�กั�ริไม่นำ�เข้�ต�มแผู้นดัังกัล่ิ�วจำะส่งผู้ลิ 
ใหม้กีั�ริสั�งนำ�เข�้ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว เปิน็กัริณฉีกุัเฉนิหริอื็
ไมก็่ัต�ม ให้ถือ็ว่�เป็ินกั�ริไม่ปิฏิบติัต�มเงื�อ็นไขเกีั�ยี่วกัับกั�ริ
ดัำ�เนินกั�ริค้�ที�อ็อ็กัต�มม�ตริ� 8 แห่งพีริะริ�ชบัญญัติ 
กั�ริค้�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 ซ่�งจำะถ่กัลิงโทษัต�ม
ม�ตริ� 36 จำำ�คุกัไมเ่กิัน 6 เดืัอ็น หรืิอ็ปิรัิบไมเ่กิัน 50,000 บ�ท 
หริอื็ทั�งจำำ�ทั�งปิริบั 

(6) ริัฐมนตรีิอ็�จำพีิจำ�ริณ�เพิีกัถอ็นใบอ็นุญ�ตเป็ินผู้่้ค้�นำ�มัน
ต�มม�ตริ� 7 เมื�อ็ผู้่้ค้�นำ�มันไม่นำ�เข้�ต�มแผู้น 3 ครัิ�ง 
ใน 1 ปีิปิฏิทิน 

(7) ผู้่้ค้�นำ�มันที�ไม่อ็�จำดัำ�เนินกั�ริต�มแผู้น กั�รินำ�เข้�ก๊ั�ซ
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว อั็นเนื�อ็งม�จำ�กัเหตุสุดัวิสัยี่ ไม่ต้อ็งริับผู้ิดั
ในค่�เสยีี่ห�ยี่ แลิะยี่กัเว้นคว�มผู้ดิัต�มม�ตริ� 36 ทั�งนี� ให้
ผู้่้ค้�นำ�มันแจ้ำงเหตุหรืิอ็พีฤติกั�ริณ์ดัังกัล่ิ�ว พีริ้อ็มหลัิกัฐ�น
เปิน็หนงัสอื็ ใหอ้็ธิบิดีักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น ทริ�บภ�ยี่ใน 7 วัน 
นบัถัดัจำ�กัวันที�เหตนุั�นสิ�นสดุัลิง แลิะให้เสนอ็คณะกัริริมกั�ริ
บริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น (กับง.) เพีื�อ็พีจิำ�ริณ� แลิะ 

(8) กั�ริพีิจำ�ริณ�ยี่กัเลิิกัปิริะกั�ศฯ เมื�อ็เกิัดักัริณีใดักัริณีหน่�ง  
ได้ัแก่ั โคริงสร้ิ�งริ�ค�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ถ่กักัำ�หนดัโดัยี่
อุ็ปิสงค์แลิะอุ็ปิท�น หรืิอ็กัลิไกัตลิ�ดั สะท้อ็นต้นทุนที� 
แท้จำริิงแลิะมีกั�ริแข่งขันอ็ยี่่�งเสรีิ ไม่มีกั�ริควบคุมกั�ริ 
นำ�เข้�หรืิอ็กั�ริส่งอ็อ็กัที� เป็ินอุ็ปิสริริคต่อ็กั�ริค้�ก๊ั�ซ 
ปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ริะหว่�งปิริะเทศ เมื�อ็พีน้ 3 ปิ ีนบัแต่วันที� 
ปิริะกั�ศนี�มผีู้ลิใชบ้งัคับ
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ริ�คั�จำำ�หน่�ยี่กั๊�ซปิโตริเลิียี่มในปริะเทศ

ตั้�ริ�งแสำด์งก�ริเปริยี่บเทยี่บริ�ค�ข�ย่สำง่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็ หน้�โริงกลัั�นในช่ื่ว็งเว็ลั�ต่ั้�งๆ

ริ�ค�ข�ย่ส่ำงก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็หน้�โริงกลัั�น ( บ�ทต่ั้อกิโลักริมั )

หลัังก�ริย่กเลิักก�ริ
อุด์หนุนโด์ย่กองทนุ

นำ�มนั
(25 ธุ.ค. 2552)

ริ�ค�ข�ย่ส่ำงก๊�ซ 
ปโิตั้ริเลัยี่มเหลัว็  

หน้�โริงกลัั�น  
ณ (31 ธุ.ค.2560)

ริ�ค�ข�ย่ส่ำงก๊�ซ 
ปโิตั้ริเลัยี่มเหลัว็ 

หน้�โริงกลัั�น 
ณ (31 ธุ.ค. 2561)

ริ�ค�ข�ย่ส่ำงก๊�ซ 
ปโิตั้ริเลัยี่มเหลัว็ 

หน้�โริงกลัั�น
ณ (31 ธุ.ค. 2562)

1. ริ�ค� ณ โริงกัลัิ�น หริือ็ริ�ค� 
ณ โริงแยี่กัก๊ั�ซหริอื็ริ�ค�นำ�เข�้

11.1212 19.9785 15.3776 16.0540

ภ�ษีัสริริพีส�มติ (1) 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

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

เงินกัอ็งทุนนำ�มนั (3) 0.1781 (6.3525) (0.5851) (1.2615)

ริ�ค�ข�ยี่ส่งหน้�โริงกัลัิ�นก่ัอ็น  
ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม

13.6863 16.0130 17.1795 17.1795

ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม (4) 0.9580 1.1209 1.2026 1.2026

2. ริ�ค�ข�ยี่ส่งหน้�โริงกัลัิ�นริวม  
ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม

14.6443 17.1339 18.3821 18.3821

ที�ม�: สำ�นกัันโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น
หม�ย่เหตุั้: 1. ภ�ษีัสริริพีส�มิตกัำ�หนดัเปิน็อั็ตริ�คงที�ที� 2.1700 บ�ทต่อ็กิัโลิกัริมั 

2. ภ�ษีัเทศบ�ลิเท่�กัับ 10.00% ขอ็งภ�ษีัสริริพีส�มติ 
3. เงินชดัเชยี่กัอ็งทนุนำ�มนัเปิน็ไปิต�มปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริบริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น เริื�อ็งกั�ริกัำ�หนดัริ�ค� อั็ตริ�เงินสง่เข�้ 
 กัอ็งทุนแลิะอั็ตริ�เงินชดัเชยี่สำ�หริบัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ที�ทำ�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ อั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุแลิะอั็ตริ�เงินชดัเชยี่ 
 สำ�หริบัก๊ั�ซก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว ที�สง่ไปิยี่งัคลัิงก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว แลิะอั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุสำ�หริบัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว 
 ที�สง่อ็อ็กันอ็กัริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ 
4. ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�มขอ็งริ�ค�ข�ยี่สง่ก๊ั�ซก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว หน�้โริงกัลัิ�นเท่�กัับ 7.00% ขอ็งริ�ค�ข�ยี่สง่ก๊ั�ซก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว  
 หน�้โริงกัลัิ�น
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ริ�คั�ข้�ยี่ปลิีกักั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิว ปริะกั�ศริ�คั�อ็้�งอ็ิงข้�ยี่ปลิีกักั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิว ในปริะเทศข้อ็งสำำ�นักัแผู้น

นโยี่บ�ยี่แลิะพีลิังง�น

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

 ตัั้ว็อย่�่งก�ริคำ�นว็ณโคริงสำริ�้งก�ริกำ�หนด์ริ�ค�ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็ ณ วั็นที� 31ธัุนว็�คม 2562

ริ�ค�จำ�หน่�ย่ก๊�ซปิโตั้ริเลัยี่มเหลัว็

บ�ทต่ั้อกิโลักริมั %

1) ริ�ค� ณ โริงกัลัิ�นหริอื็ริ�ค� ณ โริงแยี่กัก๊ั�ซ หริอื็ริ�ค�นำ�เข�้ 16.0540 73.4

ภ�ษีัสริริพี�ส�มิต (1) 2.1700 9.9

ภ�ษีัเทศบ�ลิ (2) 0.2170 1.0

เงินกัอ็งทุนนำ�มนั (3) (1.2615) -5.8

ริ�ค�ข�ยี่สง่หน�้โริงกัลัิ�นก่ัอ็นภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม 17.1795 -

ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม (4) 1.2026 5.5

2) ริ�ค�ข�ยี่สง่หน�้โริงกัลัิ�นริวมภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม 18.3821 -

ค่�กั�ริตลิ�ดั 3.2566 14.9

ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�ม(5) 0.2280 1.0

3) ริ�ค�ข�ยี่ปิลีิกัก๊ั�ซ 21.87 100.0

ที�ม�: สำ�นกัันโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น กัริะทริวงพีลัิงง�น
หม�ย่เหตุั้: 1. ภ�ษีัสริริพีส�มิตกัำ�หนดัเปิน็อั็ตริ�คงที� ที� 2.1700 บ�ทต่อ็กิัโลิกัริมั 

2. ภ�ษีัเทศบ�ลิเท่�กัับ 10.00% ขอ็งภ�ษีัสริริพีส�มิต 

3. เงินชดัเชยี่กัอ็งทนุนำ�มนัเปิน็ไปิต�มปิริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริบริหิ�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น เริื�อ็งกั�ริกัำ�หนดัริ�ค� 
 อั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุแลิะอั็ตริ�เงินชดัเชยี่สำ�หริบัก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวที�ทำ�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ  แลิะนำ�เข�้ม�เพีื�อ็ใชใ้น

  ริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ อั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุแลิะอั็ตริ�เงินชดัเชยี่สำ�หริบัก๊ั�ซที�สง่ไปิยี่งัคลัิงก๊ั�ซแลิะอั็ตริ�เงินสง่เข�้กัอ็งทนุสำ�หริบั
  ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวที�สง่อ็อ็กัริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ 

4. ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�มขอ็งริ�ค�ข�ยี่สง่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวหน�้โริงกัลัิ�นเท่�กัับ 7.00% ขอ็งริ�ค�ข�ยี่สง่ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวหน�้โริงกัลัิ�น 
5. ค่�ภ�ษีัมล่ิค่�เพีิ�มเท่�กัับ 7.00% ขอ็งค่�กั�ริตลิ�ดั



35

กั�ริแข้่งข้ันในอ็ุตสำ�หกัริริมกั�ริคั้�กั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิว

ธุิริกิัจำกั�ริค้�ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว ในปิจัำจุำบนัเปิน็ธุิริกิัจำที�มเีงื�อ็นไขใน 
กั�ริเข้�ทำ�ธุิริกิัจำ (Barrier to Entry) ที�ค่อ็นข�้งยุี่ง่ยี่�กั ซ่�งสง่ผู้ลิให้
ผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ใหม่ๆ  ที�มคีว�มสนใจำในธุิริกิัจำไมส่�ม�ริถเข�้ม�
ดัำ�เนนิธุิริกิัจำได้ัโดัยี่เงื�อ็นไขดัังกัล่ิ�ว มรีิ�ยี่ลิะเอี็ยี่ดัดัังนี�

เปิ็นธุิริกิัจำที� ต้อ็งใช้ เ งินทุนจำำ�นวนหน่� ง  เนื� อ็งจำ�กัผู้่้ ค้�ก๊ั�ซ 
ปิโิตริเลีิยี่มเหลิวต้อ็งได้ัริับใบอ็นุญ�ตเปิ็นผู้่้ค้�นำ�มันต�มม�ตริ� 6 
แห่งพีริะริ�ชบัญญัตินำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2521 จำ�กักัริะทริวง 
พี�ณิชย์ี่ ซ่�งปิัจำจุำบันได้ัถ่กัเปิลีิ�ยี่นเป็ินผู้่้ค้�นำ�มันต�มม�ตริ� 7 
แห่งพีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้�นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�ม ี
กั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติมโดัยี่ต้อ็งมคีณุสมบติัคือ็

(1) ต้อ็งมทีนุจำดัทะเบยีี่น 50 ล้ิ�นบ�ทข่�นไปิ
(2) ต้อ็งมเีงินทนุหมนุเวียี่น 100 ล้ิ�นบ�ทข่�นไปิ
(3) ต้อ็งมคีลัิงเก็ับก๊ั�ซแลิะมปีิริมิ�ณกั�ริค้�ปิริะจำำ�ปิ ี

(ปิริมิ�ณที�นำ�เข�้ม�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ ซื�อ็ กัลัิ�น 
ผู้ลิิตหริอื็ได้ัม�ในปิหีน่�ง) ม�กักัว่� 50,000 เมตริกิัตัน

(4) ต้อ็งมเีคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�เป็ินขอ็งตนเอ็ง

เปิน็ธุิริกิัจำที�จำำ�เป็ินต้อ็งได้ัริบัคว�มเชื�อ็มั�นจำ�กัลิก่ัค้� ซ่�งต้อ็งใชเ้วลิ� 
ในกั�ริสริ้�งคว�มเชื�อ็มั�นริะยี่ะหน่�ง เนื�อ็งจำ�กัธุิริกิัจำกั�ริค้�ก๊ั�ซ 
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว เปิ็นธุิริกิัจำที�ไม่มีคว�มแตกัต่�งด้ั�นผู้ลิิตภัณฑ์์ 
ดัังนั�นผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำะต้อ็งแข่งขันกัันด้ัวยี่กั�ริทำ�กั�ริตลิ�ดั แลิะ 
กั�ริให้บริิกั�ริเพีื�อ็จ่ำงใจำให้ลิ่กัค้�ไว้ว�งใจำใช้ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งตน ซ่�ง 
ผู้่ป้ิริะกัอ็บกั�ริจำะต้อ็งมีคว�มร่ิค้ว�มเข้�ใจำในตัวลิก่ัค้�แลิะมีบริกิั�ริที� 
เปิน็ที�น�่ปิริะทับใจำซ่�งได้ัแก่ักั�ริจัำดัสง่ที�ริวดัเร็ิว กั�ริบริิกั�ริด้ั�นเทคนิค 
แลิะกั�ริใหบ้ริกิั�ริดัแ่ลิซอ่็มบำ�รุิงถังบริริจุำก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิว

มีคว�มเปิ็นไปิได้ัที�ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำ�กัต่�งปิริะเทศได้ัเล็ิงเห็น 
ศกััยี่ภ�พีขอ็งปิริะเทศไทยี่ในกั�ริเป็ินศน่ย์ี่กัลิ�งขอ็งริะบบกั�ริขนสง่ 
ในภมิ่ภ�คอิ็นโดัจีำน ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำ�กัต่�งปิริะเทศจ่ำงได้ัสนเข้�ม� 
ดัำ�เนนิธุิริกิัจำในปิริะเทศไทยี่  กั�ริดัำ�เนนิกั�ริดัังกัล่ิ�วจำะเปิน็ตัวแปิริที�
อ็�จำจำะก่ัอ็ใหเ้กิัดักั�ริแขง่ขนัในธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซในอ็น�คต อ็ยี่�่งไริก็ัต�ม 
ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำ�กัต่�งปิริะเทศยี่ังไม่มีปิริะสบกั�ริณ์ในธุิริกิัจำแลิะ 
ส�ยี่สัมพีันธิ์กัับผู้่้ค้�ก๊ั�ซในปิริะเทศไทยี่ ซ่�งอ็�จำเปิ็นปิัจำจัำยี่ทำ�ให ้
ดัำ�เนนิธุิริกิัจำใหป้ิริะสบผู้ลิสำ�เร็ิจำได้ัยี่�กั

5. กั�ริจำัดัห�ผู้ลิิตภัณิฑ์์

กั๊�ซปิโตริเลิียี่มเหลิว

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

1. โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ มีกัำ�ลัิงกั�ริผู้ลิิตปีิ 2562 คิดัเปิ็น
สัดัส่วนริ้อ็ยี่ลิะ 59 โดัยี่ปิริะม�ณขอ็งปิริิม�ณกั�ริจัำดัห�
ทั�งหมดั โดัยี่ปัิจำจุำบันมีโริงแยี่กัก๊ั�ซทั�งหมดั 7 แห่ง โดัยี่ 
ตั�งอ็ย่ี่ที่�จัำงหวัดัริะยี่อ็ง 5 แห่ง ตั�งอ็ย่ี่ที่�จัำงหวัดันคริศรีิธิริริมริ�ช 
1 แหง่ แลิะสโุขทัยี่ 1 แหง่ 

2. โริงกัลัิ�นนำ�มนัดิับ มกีัำ�ลัิงกั�ริผู้ลิิตคิดัเปิน็สดััสว่นริอ้็ยี่ลิะ 33 
โดัยี่ปิริะม�ณขอ็งปิริิม�ณกั�ริจัำดัห�ทั�งหมดั โดัยี่โริงกัลัิ�น
นำ�มนัปิริะกัอ็บไปิด้ัวยี่ 

• บริิษััท ไทยี่อ็อ็ยี่ล์ิ จำำ�กััดั (มห�ชน) (“ไทยี่อ็อ็ยี่ล์ิ”)
• บริิษััท พีีทีที โกัลิบอ็ลิ เคมิคอ็ลิ จำำ�กััดั (มห�ชน)
• บริิษััท สต�ริ์ปิิโตริเลีิยี่ม ริีไฟิน์นิ�ง จำำ�กััดั (มห�ชน)
• บริิษััท บ�งจำ�กั ปิิโตริเลีิยี่ม จำำ�กััดั (มห�ชน)
• บริษัิัท เอ็สโซ ่(ปิริะเทศไทยี่) จำำ�กััดั (มห�ชน) (“เอ็สโซ”่)
• บริิษััท ไอ็อ็�ริ์พีีซี จำำ�กััดั (มห�ชน) (“ไอ็อ็�ริ์พีีซี”)

3. กั�รินำ�เข�้ มปีิริมิ�ณคิดัเปิน็สดััสว่นริอ้็ยี่ลิะ 8 โดัยี่ปิริะม�ณ
ขอ็งปิริมิ�ณกั�ริจัำดัห�ทั�งหมดั

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

สำ�หริับปิี 2562 บริิษััทฯ ได้ัจัำดัห�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวจำ�กัผู้่้ผู้ลิิต 
ริ�ยี่ใหญ่ภ�ยี่ในปิริะเทศ ทั�งจำ�กั บริิษััท ปิตท. จำำ�กััดั (มห�ชน) 
แลิะ บริิษััท ปิตท นำ�มันแลิะกั�ริค้�ปิลีิกั จำำ�กััดั (มห�ชน) ซ่�งม ี
ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวจำ�กัโริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติส่วนน่งม�ผู้สม  
ริวมทั�งจัำดัห�จำ�กับริษัิัทผู้่้ผู้ลิิตที�เปิน็โริงกัลัิ�นทกุัโริงขอ็งปิริะเทศ

โริงแยี่กักั๊�ซ

ธุริริมช�ติ

59 33 8

ริอ้็ยี่ลิะ ริอ้็ยี่ลิะ ริอ้็ยี่ลิะ

โริงกัลิั�น

นำ��มันดัิบ

กั�รินำ�เข้้�

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

ภ�พีริวมธุุริกัิจำ

บริษัิัทฯ ได้ัตริะหนกััถ่งคว�มสำ�คัญขอ็งกั�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยี่งภ�ยี่ใต้ 
กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงที�อ็�จำส่งผู้ลิต่อ็ธุิริกิัจำทั�งจำ�กัปัิจำจัำยี่ภ�ยี่ใน 
แลิะจำ�กัปิัจำจัำยี่ภ�ยี่นอ็กั พีริ้อ็มทั�งมีกั�ริดัำ�เนินกั�ริอ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง
ต�มแนวท�งกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่ง (Enterprise Risk 
Management :ERM) ใหค้ริอ็บคลิมุทกุักัริะบวนกั�ริในกั�ริดัำ�เนนิ
ธุิริกิัจำ พีริอ้็มทั�งมีกั�ริจัำดัตั�งคณะทำ�ง�นเพีื�อ็ทำ�หน�้ที�ในกั�ริบริหิ�ริ
จัำดักั�ริคว�มเสี�ยี่งในภ�พีริวมให้เกิัดัปิริะสิทธิิผู้ลิส่งสุดั ผู้่�นกั�ริ 
จัำดัทำ� Risk Matrix เพีื�อ็ปิริะเมนิโอ็กั�ส แลิะผู้ลิกัริะทบที�อ็�จำเกิัดั
ข่�นทั�งด้ั�นปิริิม�ณ แลิะคุณภ�พีเพีื�อ็ให้ส�ม�ริถริะบุผู้ลิกัริะทบ
ต�มเกัณฑ์์ที�กัำ�หนดัไว้ เหตุกั�ริณ์หน่�งๆ อ็�จำมีผู้ลิกัริะทบม�กักัว่� 
1 ด้ั�น ดัังนั�นในกั�ริปิริะเมินควริพิีจำ�ริณ�ให้คริบทุกัด้ั�น แลิะเลืิอ็กั
ใชเ้กัณฑ์์เพีื�อ็ริะบุริะดัับคว�มรุินแริงขอ็งผู้ลิกัริะทบให้เหม�ะสม

คัว�มเสำี�ยี่งจำ�กัผู้ลิกัริะทบดั้�นกั�ริปฏิิบัติต�ม

กัฎหม�ยี่ ริะเบียี่บ แลิะนโยี่บ�ยี่ภ�คัริัฐ 

(Compliance Risk)

เนื�อ็งด้ัวยี่กั�ริเปิลีิ�ยี่นแปิลิงนโยี่บ�ยี่ภ�ครัิฐที�มุ่งเน้นกั�ริพัีฒน�
ปิริะเทศในทุกัมิติ ได้ัแก่ั สังคม เศริษัฐกิัจำ สิ�งแวดัล้ิอ็ม ส่งผู้ลิให้
นโยี่บ�ยี่ภ�คริัฐกัำ�หนดันโยี่บ�ยี่ที�เกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับธุิริกิัจำก๊ั�ซ LPG 
ได้ัแก่ั

(กั) นโยี่บ�ยี่กั�ริเปิดัเสำริีธุุริกัิจำกั๊�ซ LPG

โดัยี่คณะกัริริมกั�ริบริิห�รินโยี่บ�ยี่พีลัิงง�น ได้ัเห็นชอ็บแนวท�ง
กั�ริเปิิดัเสริีธุิริกิัจำก๊ั�ซ LPG โดัยี่ให้ลิดักั�ริควบคุมธุิริกิัจำกั�ริผู้ลิิต
แลิะจัำดัห�ลิงอ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง จำนนำ�ไปิส่่กั�ริเปิิดัเสริีธุิริกิัจำก๊ั�ซ LPG 
ทั�งริะบบ โดัยี่จำะเปิิดัเสริีทั�งริะบบ โดัยี่ยี่กัเลิิกักั�ริควบคุมริ�ค�
แลิะปิริิม�ณขอ็งทุกัแหล่ิงผู้ลิิตแลิะจัำดัห� เปิิดัเสริีกั�รินำ�เข้�แลิะ
ส่งอ็อ็กัโดัยี่สมบ่ริณ์ ริวมถ่งยี่กัเลิิกักั�ริปิริะกั�ศริ�ค�ก๊ั�ซ LPG ณ 
โริงกัลัิ�นแลิะริ�ค�ข�ยี่ส่ง ณ คลัิงก๊ั�ซ โดัยี่ให้มีผู้ลิบังคับใช้ตั�งแต่
เดืัอ็นสิงห�คม 2560 เปิ็นต้นไปิ โดัยี่มีแนวท�งในกั�ริดัำ�เนิน
กั�ริดัังต่อ็ไปินี� 1) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัริ�ค�โริงแยี่กัก๊ั�ซธิริริมช�ติ 
บริิษััทปิตท.สผู้. จำำ�กััดั โริงกัลัิ�นนำ�มันเชื�อ็เพีลิิงแลิะโริงอ็ะโริเมติกั 
ริวมทั�งกั�รินำ�เข�้ 2) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัริ�ค�ก๊ั�ซ LPG ณ โริงกัลัิ�น 
(ริ�ค�ซื�อ็ตั�งต้น) โดัยี่สำ�นกััง�นนโยี่บ�ยี่แลิะแผู้นพีลัิงง�น (สนพี.) 
จำะปิริะกั�ศริ�ค�อ้็�งอิ็งสำ�หรัิบเป็ินข้อ็ม่ลิในกั�ริกัำ�กัับด่ัแลิริ�ค�
ข�ยี่ปิลีิกั LPG ในปิริะเทศเท่�นั�น 3) ยี่กัเลิิกักั�ริกัำ�หนดัอั็ตริ�เงิน
ชดัเชยี่หรืิอ็ส่งเข้�กัอ็งทุนนำ�มันเชื�อ็เพีลิิง ขอ็งส่วนกั�ริผู้ลิิตจำ�กั 
โริงแยี่กัฯ โริงกัลัิ�นฯ 4) ยี่กัเลิิกัปิริะกั�ศริ�ค�ข�ยี่ส่ง ณ คลัิงก๊ั�ซ 
5) ปิริับกัลิไกักัอ็งทุนนำ�มันฯ ให้มีลัิกัษัณะคล้ิ�ยี่กัอ็งทุนนำ�มันฯ  
เพืี�อ็วัตถุปิริะสงค์ในกั�ริรัิกัษั�เสถียี่ริภ�พีริ�ค� 6) มอ็บหม�ยี่ให้ 
สนพี. กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น (ธิพี.) แลิะกัริมกั�ริค้�ภ�ยี่ในศ่กัษั� 
ค่�กั�ริตลิ�ดัก๊ั�ซ LPG ที�เหม�ะสมแลิะบัญชีคว�มแตกัต่�งริ�ค� 
ข�ยี่ปิลีิกัก๊ั�ซ LPG ริะหว่�งกัรุิงเทพีมห�นคริแลิะสว่นภม่ภิ�ค
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ภ�ยี่หลัิงที�ริัฐบ�ลิยี่กัเลิิกักั�ริควบคุมริ�ค�จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ LPG 
อ็ยี่่�งสมบ่ริณ์อ็�จำส่งผู้ลิต่อ็ผู้ลิกั�ริดัำ�เนิน ง�นแลิะคว�มส�ม�ริถ
ในกั�ริแข่งขันขอ็งบริิษััทฯ เนื�อ็งจำ�กัริ�ค�จำำ�หน่�ยี่ก๊ั�ซ LPG จำะ
สะท้อ็นถ่งต้นทุนที�แท้จำริิงแลิะเปิลีิ�ยี่นแปิลิงต�มกัลิไกัริ�ค�ใน
ตลิ�ดัโลิกัแลิะตลิ�ดัในปิริะเทศ ทำ�ให้ต้นทุนกั�ริจัำดัห�ก๊ั�ซเปิ็นไปิ
ต�มกัลิไกัตลิ�ดั ซ่�งบริิษััทฯ ส�ม�ริถนำ�เข้� หรืิอ็ส่งอ็อ็กัได้ั อี็กัทั�ง
ยี่งัทำ�ให้ต้นทนุกั�ริจัำดัห�ได้ัจำ�กัทั�งภ�ยี่ในปิริะเทศแลิะต่�งปิริะเทศ 
มีท�งเลืิอ็กัม�กัยี่ิ�งข่�น พีร้ิอ็มทั�ง ยี่ังส�ม�ริถใช้ในกั�ริสริ้�งอ็ำ�น�จำ 
ต่อ็ริอ็งกัับ Supplier ภ�ยี่ในปิริะเทศได้ั เนื�อ็งจำ�กับริิษััทฯ มที�งเลืิอ็กั 
จำ�กัแหล่ิงกั�ริจัำดัห�ม�กัยี่ิ�งข่�น ซ่�งส�ม�ริถควบคุมต้นทุนในกั�ริ 
จัำดัห�แลิะกัำ�หนดัริ�ค�ข�ยี่ที�บริิษััทฯต้อ็งกั�ริได้ั เพีื�อ็สริ้�งโอ็กั�ส
ในกั�ริแขง่ขนัม�กัข่�น 

(ข้) นโยี่บ�ยี่กั�ริเปิดัเสำริีกั�ริจำำ�หน่�ยี่กั๊�ซหุงต้ม

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

อ็ยี่่�งไริก็ัต�ม ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริจำ�กัต่�งปิริะเทศหรืิอ็ผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริ 
ภ�ยี่ในปิริะเทศอ็�จำจำะปิริะสบปัิญห�ในเริื� อ็งคว�มไม่คุ้นเคยี่ 
กัับสภ�วะตลิ�ดั ริวมทั�งยี่ังไม่มีปิริะสบกั�ริณ์ในธุิริกิัจำค้�ก๊ั�ซ 
ปิิโตริเลีิยี่มเหลิว แลิะส�ยี่สัมพีันธิ์กัับผู้่้ค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิว 
ตลิอ็ดัจำนเครืิอ็ข�่ยี่ท�งธุิริกิัจำในปิริะเทศไทยี่ ซ่�งเปิน็ปิจัำจัำยี่สำ�คัญที�
มีผู้ลิต่อ็กั�ริปิริะสบคว�มสำ�เริ็จำท�งกั�ริตลิ�ดั นอ็กัจำ�กันี�ยี่ังต้อ็งม ี
กั�ริลิงทนุในถังบริริจุำก๊ั�ซเปิน็จำำ�นวนม�กัสำ�หริบัใชใ้นกั�ริทำ�ตลิ�ดั 

(คั) นโยี่บ�ยี่กั�ริคุ้ัมคัริอ็งผูู้บ้ริโิภคัแลิะสำิ�งแวดัล้ิอ็ม

ริัฐบ�ลิอ็�จำมีกั�ริอ็อ็กักัฎหม�ยี่เพีิ�มเติมในส่วนขอ็งกั�ริเพิี�ม 
คว�มปิลิอ็ดัภัยี่ใหแ้ก่ัผู้่ใ้ชก๊้ั�ซ LPG ริวมถ่งกั�ริริณริงค์ในเริื�อ็งขอ็ง
กั�ริริกััษั�สิ�งแวดัล้ิอ็ม ซ่�งอ็�จำจำะมผีู้ลิกัริะทบต่อ็ต้นทุนกั�ริดัำ�เนนิง�น
แลิะกัำ�ไริในอ็น�คตขอ็งบริษัิัท บริษัิัท ในฐ�นะผู้่ป้ิริะกัอ็บธุิริกิัจำค้� 
ก๊ั�ซ LPG ได้ัตริะหนักัถ่งคว�มสำ�คัญดัังกัล่ิ�ว จ่ำงได้ัมีนโยี่บ�ยี่ใน
กั�ริพัีฒน�แลิะปิรัิบปิรุิงคุณภ�พีขอ็งบริริจุำภัณฑ์์ให้มคีว�มปิลิอ็ดัภัยี่
อ็ยี่�่งต่อ็เนื�อ็ง โดัยี่คลัิงเก็ับก๊ั�ซ LPG โริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG แลิะสถ�นี
บริิกั�ริก๊ั�ซ LPG ขอ็งบริษัิัท ริวมถ่งถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG แต่ลิะใบขอ็ง
บริิษััท ต้อ็งได้ัริับม�ตริฐ�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ต�มที�ภ�ครัิฐกัำ�หนดั
แลิะได้ัริับกั�ริตริวจำสอ็บจำ�กัภ�คริัฐแลิะหน่วยี่ง�นที�เกีั�ยี่วข้อ็ง
อ็ยี่�่งสมำ�เสมอ็ 

บริิษััทฯ มีคว�มเชื�อ็มั�นว่�ในปิัจำจุำบันม�ตริฐ�นผู้ลิิตภัณฑ์์แลิะ 
คลัิงเก็ับก๊ั�ซ LPG โริงบริริจุำก๊ั�ซ LPG แลิะสถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซ LPG 
ขอ็งบริิษััท ตลิอ็ดัจำนถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG ขอ็งบริิษััทฯ ได้ัริับกั�ริ
ยี่อ็มรัิบทั�งจำ�กัหน่วยี่ง�นขอ็งภ�ครัิฐแลิะผู้่้บริิโภค ปิริะกัอ็บกัับ
บริิษััท ได้ัมีกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริต้นทุนอ็ยี่่�งมีปิริะสิทธิิภ�พีม� 
โดัยี่ตลิอ็ดั ทำ�ให้ปิริะเด็ันคว�มเสี�ยี่งในเรืิ�อ็งนี�ไม่ส่งผู้ลิกัริะทบต่อ็
บริษัิัทฯ

คว�มเสี�ยี่งจำ�กักั�ริเพิี�มข่�นขอ็งผู้่้ค้�ก๊ั�ซ LPG ต�มม�ตริ� 7 ขอ็ง
พีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้�นำ�มันเชื� อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�ม ี
กั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติม

ในปิัจำจุำบันมีผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ใหญ่ในอุ็ตส�หกัริริมค้�ก๊ั�ซ LPG 
เพีียี่งไม่กีั�ริ�ยี่ ทำ�ให้มีโอ็กั�สที�จำะมีผู้่้ปิริะกัอ็บกั�ริริ�ยี่ใหม่เข้�ม�
ในอุ็ตส�หกัริริมโดัยี่กั�ริขอ็จำดัทะเบียี่นกัับกัริมพัีฒน�ธุิริกิัจำกั�ริ
ค้�กัริะทริวงพี�ณิชยี่์ เพืี�อ็เปิ็นผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 ม�กัข่�น ซ่�งกั�ริเข้�
ม�ขอ็งผู้่้ค้�ริ�ยี่ใหม่จำะก่ัอ็ให้เกิัดักั�ริแข่งขันในอุ็ตส�หกัริริมม�กั
ข่�นแลิะอ็�จำส่งผู้ลิกัริะทบต่อ็ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�นแลิะส่วนแบ่งท�ง 
กั�ริตลิ�ดัขอ็งบริิษััทฯ ในอ็น�คต อ็ยี่่�งไริก็ัต�มกั�ริเข้�ม�เปิ็น 
ผู้่้ค้�ก๊ั�ซ LPG ริ�ยี่ใหมต่�มม�ตริ� 7 ขอ็งพีริะริ�ชบัญญัติกั�ริค้� 
นำ�มันเชื�อ็เพีลิิง พี.ศ. 2543 แลิะที�มีกั�ริแก้ัไขเพีิ�มเติมนั�นต้อ็ง 
มีคุณสมบัติแลิะเงื� อ็นไขต�มที�กัริะทริวงพี�ณิชยี่์กัำ�หนดั เช่น 
ต้อ็งมีทนุจำดัทะเบียี่น 50 ล้ิ�นบ�ทข่�นไปิ เงินทนุหมุนเวียี่นขั�นตำ� 100  
ล้ิ�นบ�ท แลิะต้อ็งเก็ับก๊ั�ซ LPG เพีื�อ็สำ�ริอ็งต�มกัฎหม�ยี่ร้ิอ็ยี่ลิะ 1  
ขอ็งปิริมิ�ณที�จำะทำ�กั�ริค้�ในริะยี่ะเวลิ� 1 ปิ ีซ่�งจำำ�เปิน็ต้อ็งใชเ้งินทนุ 
จำำ�นวนม�กัในกั�ริสร้ิ�งคลัิง/เช่�คลัิงในกั�ริเก็ับสำ�ริอ็งก๊ั�ซต�ม 
ขอ้็กัฎหม�ยี่กัำ�หนดั นอ็กัจำ�กันี� ยี่งักัำ�หนดัใหภ้�ยี่ในริะยี่ะเวลิ�หน่�งปิ ี
ต้อ็งมีปิริิม�ณกั�ริค้�ก๊ั�ซปิิโตริเลีิยี่มเหลิวปิริะจำำ�ปิี (ปิริิม�ณที�นำ� 
เข�้ม�ในริ�ชอ็�ณ�จัำกัริ ซื�อ็ กัลัิ�น ผู้ลิิตหริอื็ได้ัม�ในปิหีน่�ง) ม�กักัว่� 
50,000 ตัน ต้อ็งมเีคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�เปิน็ขอ็งตนเอ็ง ซ่�งจำำ�เปิน็ต้อ็ง
ใชเ้งินทุนแลิะริะยี่ะเวลิ�ในกั�ริทำ�ให้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้�ขอ็งตนเปิน็ 
ที�ยี่อ็มรัิบขอ็งผู้่้บริิโภค แลิะห�กัผู้่้ค้�ม�ตริ� 7 มีคว�มต้อ็งกั�ริทำ� 
ตลิ�ดัในถังบริริจุำก๊ั�ซสำ�หริบัภ�คคริวัเริอื็น ต้อ็งใช้เงินลิงทุนจำำ�นวน 
ม�กัในกั�ริกัริะจำ�ยี่ถังใหเ้ข�้ส่ผู่้่บ้ริโิภคอ็ยี่�่งทั�วถ่ง ซ่�งเงื�อ็นไขดัังกัล่ิ�ว 
เปิน็กั�ริจำำ�กััดัโอ็กั�สในกั�ริเข�้ม�ในอุ็ตส�หกัริริมนี�ขอ็งผู้่ป้ิริะกัอ็บ
กั�ริริ�ยี่ใหม่

คัว�มเสำี�ยี่งที�เกัี�ยี่วเน่อ็งกัับกั�ริพี�ณิิชยี่์ 

(Commercial Risk)

เนื�อ็งจำ�กัสัดัส่วนกั�ริข�ยี่ขอ็งบริิษััทฯ แบ่งกัลิุ่มขอ็งลิ่กัค้�อ็อ็กั 
เปิน็ 5 กัลิุ่ม ได้ัแก่ั กัลิุ่มภ�คคริวัเริอื็น (HH) กัลิุ่มริ�้นค้�แก๊ัส (GS) 
กัลิุ่มโริงบริริจุำก๊ั�ซ (FP) กัลิุ่มโริงง�นอุ็ตส�หกัริริม (IN) กัลิุ่ม
พี�ณชิยี่กัริริม (CM) แลิะกัลิุ่มสถ�นบีริกิั�ริก๊ั�ซ (AG) แต่เนื�อ็งจำ�กั
สถ�นกั�ริณ์ขอ็งริ�ค�นำ�มัน ส่งผู้ลิกัริะทบต่อ็พีฤติกัริริมขอ็งผู้่้ใช้
ริถยี่นต์เป็ินยี่�นพี�หนะ กัลัิบไปิใช้นำ�มันเนื�อ็งจำ�กัริ�ค�ไม่แตกัต่�ง
กัันม�กั จ่ำงสง่ผู้ลิต่อ็สดััสว่นในกั�ริข�ยี่ขอ็งล่ิกัค้�กัลิุ่ม AG ที�มกีั�ริ
ซื�อ็ข�ยี่ลิดัลิง จ่ำงทำ�ให้บริิษััทฯ มีกั�ริทบทวนสัดัส่วนกั�ริข�ยี่ใหม ่
โดัยี่มุ่งเน้นกั�ริจัำดักั�ริเชิงรุิกั โดัยี่มุ่งเน้นไปิในกัลิุ่มลิ่กัค้�ริ�ยี่อื็�นๆ
เพืี�อ็ปิริับสัดัส่วนให้มีกั�ริซื�อ็ข�ยี่ส่งข่�น ไม่ให้กัริะทบต่อ็ภ�พีริวม
ท�งธุิริกิัจำขอ็งบริิษััทฯ อี็กัทั�ง บริิษััทฯ มีกั�ริกัำ�หนดัแผู้นกัลิยุี่ทธิ์
แลิะกัำ�หนดัเป้ิ�หม�ยี่เพืี�อ็ต่อ็ยี่อ็ดัในธุิริกิัจำให้เติบโตอ็ยี่่�งยี่ั�งยี่ืน 
ขอ็งบริษัิัทฯ ต่อ็ไปิ
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คัว�มเสำี�ยี่งที�เกัี�ยี่วเน่อ็งกัับกั�ริปฏิิบัติกั�ริ 

(Operation Risk)

คว�มเสี�ยี่งที�เกีั�ยี่วเนื�อ็งกัับกั�ริปิฏิบติักั�ริจำนสง่ผู้ลิกัริะทบต่อ็คว�ม
ต่อ็เนื�อ็งในกั�ริดัำ�เนินธุิริกิัจำซ่�งอ็�จำเกิัดัได้ัจำ�กัทั�งปัิจำจัำยี่ภ�ยี่ใน แลิะ
ปิจัำจัำยี่ภ�ยี่นอ็กั เชน่ กั�ริขนสง่ก๊ั�ซ LPG

(กั) กั�ริข้นสำ่งท�งทะเลิ

บริษัิัทฯ มกีั�ริขนสง่ท�งทะเลิโดัยี่ใชเ้ริอื็บริริทกุัก๊ั�ซเปิน็ยี่�นพี�หนะ 
ในกั�ริขนส่ง ซ่�งเปิน็กั�รินำ�ก๊ั�ซ LPG ที�ได้ัจำ�กัผู้่้ผู้ลิิต (โริงแยี่กัก๊ั�ซฯ 
แลิะโริงกัลัิ�นนำ�มัน) นำ�เข้�เก็ับที�คลัิงก๊ั�ซจัำงหวัดัฉะเชิงเทริ� 
แลิะจัำงหวัดัสมุทริสงคริ�ม พีร้ิอ็มทั�ง ท�งบริิษััทฯได้ัมีกั�ริจัำดัทำ� 
ปิริะกัันภัยี่สนิค้�ท�งทะเลิริะหว่�งกั�ริขนสง่สนิค้� เพีื�อ็เปิน็กั�ริลิดั
ผู้ลิกัริะทบที�จำะมต่ีอ็บริษัิัท 

(ข้) กั�ริข้นสำ่งท�งบกั

บริิษััทฯ มีบริิษััทยี่่อ็ยี่ที�ปิริะกัอ็บธุิริกิัจำรัิบบริิกั�ริขนส่งก๊ั�ซ LPG 
ได้ัแก่ั EAGLE ซ่�งในริะหว่�งกั�ริขนส่งอ็�จำเกิัดัอุ็บัติเหตุหริือ็
เหตุกั�ริณ์ไม่ค�ดัคิดัข่�นที�จำะนำ�ม�ซ่�งคว�มส่ญเสียี่ แลิะอ็�จำส่ง
ผู้ลิกัริะทบต่อ็ชื�อ็เสยีี่งแลิะกั�ริดัำ�เนนิกั�ริขอ็งบริิษััท อ็ยี่�่งไริก็ัต�ม 
EAGLE ได้ัริับใบอ็นุญ�ตให้เป็ินผู้่้ขนส่งก๊ั�ซ LPG จำ�กักัริมธุิริกิัจำ
พีลัิงง�น โดัยี่พี�หนะที�ใช้ในกั�ริขนส่งก๊ั�ซ LPG ก็ัได้ัริับอ็นุญ�ต
แลิะได้ัริับกั�ริตริวจำสอ็บอ็ยี่่�งสมำ�เสมอ็จำ�กักัริมขนส่งท�งบกั 
ริวมทั�งพีนักัง�นขับริถก็ัได้ัริับใบอ็นุญ�ตจำ�กักัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น
ทั�งหมดั จ่ำงมั�นใจำได้ัว่� EAGLE ได้ัปิฏิบัติต�มกัฎริะเบียี่บขอ็ง
หน่วยี่ง�นริ�ชกั�ริที�ทำ�หน้�ที�ควบคุมอ็ยี่่�งเคริ่งครัิดัแลิะมีคว�ม
ตริะหนักัในเรืิ�อ็งคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ต่อ็ชีวิตแลิะทรัิพียี่์สิน นอ็กัจำ�กันี� 
EAGLE มีกั�ริจัำดัทำ�ปิริะกัันภัยี่ริถบริริทุกัก๊ั�ซ LPG แล้ิวทั�งหมดั
โดัยี่มีวัตถุปิริะสงค์เพีื�อ็ลิดัผู้ลิกัริะทบที�จำะมีต่อ็บริิษััทฯ ในกัริณีที�
เกิัดัอุ็บติัเหตหุริอื็เหตกุั�ริณที์�ไมค่�ดัคิดัข่�นดัังกัล่ิ�วใหน้อ้็ยี่ที�สดุั

(คั) คัว�มปลิอ็ดัภัยี่จำ�กับริริจำุภัณิฑ์์

เนื�อ็งจำ�กับริริจุำภัณฑ์์ขอ็งบริษัิัทฯ คือ็ ถังก๊ั�ซ ซ่�งภ�ยี่ในบริริจุำก๊ั�ซ LPG 
ไว้ ถือ็เปิน็วัตถไุวไฟิ แลิะอ็�จำมีอั็นตริ�ยี่ห�กัมกีั�ริใชง้�นไมถ่ก่ัต้อ็ง 
ดัังนั�น เพีื�อ็ปิ้อ็งกัันเหตุกั�ริณ์ดัังกัล่ิ�ว บริิษััทฯ ได้ันำ�ม�ตริฐ�น
ที�กัริะทริวงอุ็ตส�หกัริริมได้ัมีกั�ริกัำ�หนดัม�ตริฐ�นขอ็งถังบริริจุำ 
ก๊ั�ซ LPG ไว้ แลิะได้ักัำ�หนดัริะยี่ะเวลิ�เพีื�อ็กั�ริตริวจำสอ็บคณุภ�พี 
ขอ็งถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG เป็ินริะยี่ะกัริณีที�ถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG เป็ิน 
ม่ลิเหตุที� ก่ัอ็ให้เกิัดัคว�มเสียี่ห�ยี่ข่�น บริิษััทฯ ในฐ�นะผู้่้ค้� 
ก๊ั�ซปิโิตริเลีิยี่มเหลิวจำะเป็ินผู้่รั้ิบผิู้ดัชอ็บต่อ็คว�มเสียี่ห�ยี่ที�เกิัดัข่�น 
ในเบื�อ็งต้น ซ่�งอ็�จำส่งผู้ลิกัริะทบต่อ็ชื�อ็เสียี่งแลิะกั�ริดัำ�เนินง�น
ขอ็งบริิษััทฯ แต่โดัยี่ปิกัติทั�วไปินั�นกั�ริริะเบิดัขอ็งก๊ั�ซ LPG มักั
จำะเกิัดัจำ�กัอุ็ปิกัริณ์ส่วนอื็�นที�ไม่ใช่ถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG เนื�อ็งจำ�กั 
ผู้่ผู้้ลิิตถังบริริจุำก๊ั�ซ LPG มกีัริะบวนกั�ริทดัสอ็บคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ขอ็ง 
ถังบริริจุำแลิะว�ล์ิว ตั�งแต่ขั�นตอ็นกั�ริผู้ลิิตใหถ้ก่ัต้อ็งต�มม�ตริฐ�น
ขอ็งกัริะทริวงอุ็ตส�หกัริริม (มอ็กั.) ที�กัำ�หนดัข่�นโดัยี่สำ�นักัง�น
ม�ตริฐ�นผู้ลิิตภัณฑ์์อุ็ตส�หกัริริม นอ็กัจำ�กันี�กัริมธุิริกิัจำพีลัิงง�น 
กัริะทริวงพีลัิงง�น ยี่งัได้ักัำ�หนดัใหม้กีั�ริตริวจำสอ็บถังก๊ั�ซ LPG ที�
ผู้�่นกั�ริใชง้�นม�แล้ิว 5 ปิ ีด้ัวยี่กั�ริทดัสอ็บสภ�พีกั�ริริบัแริงดัันขอ็ง
ถัง (Hydro Test) แลิะตริวจำสอ็บถังที�ผู้�่นกั�ริใชง้�นม�แล้ิว 10 ปิ ี

ด้ัวยี่กั�ริทดัสอ็บสภ�พีกั�ริรัิบแริงดัันขอ็งถัง (Hydro Test) แลิะ
ทดัสอ็บสภ�พีกั�ริยืี่ดัตัวขอ็งเนื�อ็เหล็ิกัขอ็งถัง (Expansion Test) 
ซ่�งห�กัถังก๊ั�ซ LPG ดัังกัล่ิ�ว ไม่ผู้่�นกั�ริทดัสอ็บจำะไม่ส�ม�ริถ 
นำ�ไปิบริริจุำก๊ั�ซ LPG ได้ัอี็กั แลิะจำะต้อ็งทำ�ลิ�ยี่ทิ�งต่อ็ไปิ

ในด้ั�นอุ็ปิกัริณเ์พีิ�มเติมอื็�นๆ ที�นำ�ม�ใชร้ิว่มกัับถังบริริจุำก๊ั�ซ ได้ัแก่ั
หัวเต� ส�ยี่ส่งก๊ั�ซ ทั�งหมดัจำะไม่ใช่ผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ จ่ำง 
ไม่ต้อ็งริับผู้ิดัชอ็บต่อ็คว�มปิลิอ็ดัภัยี่ท�งกัฎหม�ยี่ แต่ถ้�เกิัดั
อุ็บติัเหตรุิะเบดิัข่�นจำ�กัอุ็ปิกัริณดั์ังกัล่ิ�ว อ็�จำสง่ผู้ลิกัริะทบท�งอ้็อ็ม
ต่อ็ชื�อ็เสยีี่งขอ็งบริษัิัทฯได้ั 

แต่เนื�อ็งจำ�กัผู้ลิิตภัณฑ์์ขอ็งบริิษััทฯ มีม�ตริฐ�นคว�มปิลิอ็ดัภัยี่
ต�มหลัิกัส�กัลิ แลิะที�ผู้�่นม�ผู้ลิิตภัณฑ์์ภ�ยี่ใต้เคริื�อ็งหม�ยี่กั�ริค้� 
บริิษััทฯ ไม่เคยี่ปิริะสบปัิญห�อุ็บัติเหตุกั�ริริะเบิดัแต่อ็ยี่่�งใดั 
แต่เพืี�อ็สริ้�งคว�มมั�นใจำในม�ตริฐ�นขอ็งบริิษััทฯ จ่ำงได้ักัำ�หนดั
นโยี่บ�ยี่เพิี�มศ่นย์ี่ปิฏิบัติกั�ริเพืี�อ็กั�ริตริวจำสอ็บคุณภ�พี แลิะซ่อ็ม
ถังก๊ั�ซทั�งในส่วนขอ็งสีถัง คว�มสมบ่ริณ์ขอ็งถังก๊ั�ซ เพีื�อ็ให้ได้ั
ม�ตริฐ�นขอ็งอุ็ตส�หกัริริมม�กัยิี่�งข่�น ทำ�ให้บริิษััท มั�นใจำได้ัว่�
บริิษััทฯส�ม�ริถควบคุมคว�มเสี�ยี่งที�เกีั�ยี่วกัับคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ใน
ผู้ลิิตภัณฑ์์

(ง) คัว�มเสำี�ยี่งด้ั�นคัว�มปลิอ็ดัภัยี่แลิะสิำ�งแวดัล้ิอ็ม

ลัิกัษัณะกั�ริดัำ�เนินง�นท�งธุิริกิัจำขอ็งบริษัิัทฯ เกีั�ยี่วข้อ็งกัับกิัจำกัริริม
ที�อ็�จำก่ัอ็ให้เกิัดัอั็นตริ�ยี่ต่อ็สุขภ�พีแลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม ซ่�งห�กัเกิัดั
อุ็บติัเหตุ เหตุสดุัวิสยัี่ หรืิอ็คว�มผิู้ดัพีลิ�ดัในกั�ริดัำ�เนินง�น อ็�จำสง่
ผู้ลิกัริะทบต่อ็ผู้่้มีสว่นได้ัสว่นเสียี่ แผู้นกั�ริลิงทุนขอ็งบริิษััทฯ แลิะ
ผู้ลิกั�ริดัำ�เนินง�น ริวมถ่งภ�พีลัิกัษัณ์ขอ็งบริิษััทฯ ทั�งในริะยี่ะสั�น
แลิะในริะยี่ะยี่�วได้ัอ็ยี่�่งมนียัี่สำ�คัญ

อ็ยี่่�งไริก็ัดีั บริิษััทฯ จำะกัำ�หนดันโยี่บ�ยี่ด้ั�นอ็�ชีวอ็น�มัยี่ คว�ม
ปิลิอ็ดัภัยี่ แลิะสิ�งแวดัล้ิอ็ม เปิ็นกัริอ็บภ�ริกิัจำตั�งแต่เริิ�มต้นใน
กั�ริว�งแผู้นกั�ริลิงทุน กั�ริกัำ�หนดัวิธิีกั�ริปิฏิบัติง�น กั�ริสร้ิ�ง
วัฒนธิริริมคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ กั�ริป้ิอ็งกัันแลิะลิดัผู้ลิกัริะทบด้ั�น 
สิ�งแวดัล้ิอ็มต่อ็ผู้่้มีส่วนได้ัส่วนเสียี่ แลิะกั�ริเพีิ�มปิริะสิทธิิภ�พีกั�ริ 
ใช้พีลัิงง�น โดัยี่กั�ริใช้พีลัิงง�นอ็ยี่่�งคุ้มค่�เพีื�อ็ให้เกิัดักั�ริเติบโต
อ็ยี่่�งยี่ั�งยี่ืน ริวมถ่งกั�ริสื�อ็ส�ริให้ผู้่้เกีั�ยี่วข้อ็งทริ�บอ็ยี่่�งทั�วถ่ง 
เพีื�อ็ให้เกิัดัคว�มเข้�ใจำที�ถ่กัต้อ็งในลัิกัษัณะขอ็งคว�มเสี�ยี่งที�ได้ั
มีกั�ริบริิห�ริจัำดักั�ริ ริวมถ่งม�ตริกั�ริปิ้อ็งกัันเพืี�อ็ควบคุมด้ั�น
กัริะบวนกั�ริผู้ลิิตต่�งๆ ที�บริษัิัทฯ จำะดัำ�เนนิกั�ริในอ็น�คต พีริอ้็ม
ทั�งกั�ริจัำดักั�ริภ�ยี่ในอ็งค์กัริได้ัจัำดัทำ�แผู้นส่งเสริิมแลิะปิ้อ็งกััน 
โดัยี่จัำดัทำ�ริะบบบริหิ�ริคว�มปิลิอ็ดัภัยี่ นโยี่บ�ยี่ วิธิปีิฏิบติั แลิะค่่มือ็
เพืี�อ็ให้คว�มร่ิ้แลิะทบทวนแนวท�งปิฏิบัติอ็ยี่่�งต่อ็เนื�อ็ง พีร้ิอ็มทั�ง
กัำ�หนดัผู้่้ริับผิู้ดัชอ็บในแต่ลิะพีื�นที� แลิะกัำ�หนดัม�ตริกั�ริควบคุม 
แลิะลิงโทษัห�กัมกีั�ริลิะเลิยี่ไมป่ิฏิบติัต�มนโยี่บ�ยี่คว�มปิลิอ็ดัภัยี่
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หลัักทรััพย์์ของบรัิษััทฯ

ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม 2562 บริษัิัที่ มท่ี่นุจดที่ะเบย่นเท่ี่ากัับ  518,500,000 บาที่ ปริะกัอบด้วัย หุุ้น้สามญัจำานวันทัี่�งสิ�น 518,500,000 หุุ้้น 
มลูค่าท่ี่�ตริาไว้ั หุุ้น้ละ 1 บาที่ จำานวันที่นุท่ี่�ชำำาริะแล้วัคือ  518,500,000 บาที่

ผู้้�ถืือห้�น

ริายชำื�อผูู้ถื้ือหุุ้น้ริายใหุ้ญ ่10 ริายแริกั ณ วัันท่ี่� 30 ธันัวัาคม 2562 มดั่งน่�

ชื่อผู้ถือหุ้น จำำ�นวนหุน้ชำ�ระแล้้ว รอ้ยล้ะของทนุชำ�ระแล้้ว

1 นางสาวัชำมกัมล พุม่พันธั์มว่ัง 93,088,847 17.95%

2. นายอัยยวััฒน์ ศริ่วััฒนปริะภา 84,998,404 16.39%

3. นายชำัชำวัาลย์ เจ่ยริวันนท์ี่ 37,312,408 7.19%

4. พล.ต.อ. สมยศ พุม่พนัธุัม์ว่ัง*  36,451,514 7.03%

5. นายริชำต  พุม่พันธุั์มว่ัง 31,783,417 6.13%

6. นายไพศาล พาณิชำย์ชำะวังศ์ 24,213,366 4.67%

7. นางสาวัอภิริด่ โอภาสเอ่�ยมลิขิต 22,000,000 4.24%

8. VERWALTUNGS - UND PRIVAT - BANK AKTIENGESELLSCHAFT 17,281,471 3.33%

9. นางริาณ่ เอื�อที่ว่ักัุล 9,800,000 1.89%

10. นายสมชำาย เบญจริงคกัุล 9,661,486 1.86%

*  พล.ต.อ. สมยศ พุม่พนัธุัม์ว่ัง ในฐานะผูู้้จัดกัาริมริดกัของคุณพิศาล พุม่พนัธุัม์ว่ัง ได้เข้ามาถืือหุุ้้นของบริษัิัฯ จำานวัน 36,451,514 หุุ้้น เพื�อดำาเนนิกัาริ 
จัดกัาริมริดกั และจะโอนหุุ้น้ดังกัล่าวัใหุ้แ้ก่ัที่ายาที่ตามกัฎหุ้มายของคณุพิศาล พุม่พนัธุัม์ว่ัง ต่อไป

ข�อมู้ลัหลัักทรััพย์์แลัะผู้้�ถืือห้�น
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โครังสรั�างการัถืือห้�นของบริัษััทแลัะบริัษััทย่์อย์

 (ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562)
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99.99% 99.99% 99.99%

99.98% 99.99%79.99%
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LOGISTIC
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บรษัิัท ลั้กษัณะธุุรกิจำ
ทนุจำด

ทะเบยีน
(ล้้�นบ�ท)

ทนุจำด
ทะเบยีน

ชำ�ระแล้้ว
(ล้้�นบ�ท)

สัดัสัว่นก�ร
ถือหุน้ของ
บรษัิัท (%)

บรษัิัทยอ่ย

EAGLE บริษัิัที่ อ่เกิั�ล อินเตอริท์ี่ริานส์
 จำากััด

ธุัริกิัจบริกิัาริขนสง่ 
ก๊ัาซปโิตริเล่ยมเหุ้ลวัที่างบกั

84 84 99.99

WP GAS บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่แก๊ัส จำากััด ธุัริกิัจสถืานบ่ริกิัาริ 171 171 99.99

LOGISTIC 
ENTERPRISE 

บริษัิัที่ โลจ่สติค
 เอ็นเตอริไ์พริซ ์จำากััด

ธุัริกิัจใหุ้เ้ชำา่ริถืขนสง่ขนาดเล็กั 1 1 99.98

WP SOLLAR บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลล่าริ์
จำากััด

ธุัริกิัจปริะกัอบกิัจกัาริผู้ลิตและ
จำาหุ้นา่ยไฟฟ้า 

1 1 99.99

WP  
SOLUTIONS

บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลชูำั�นส์
 จำากััด 

เพื�อลงที่นุในกิัจกัาริอื�น  
(Holding company)

1 1 99.99

THAIGAS 
CORPORATION

บริษัิัที่ ไที่ยแก๊ัส คอร์ิปอเริชำั�น
 จำากััด

ธุัริกิัจค้าก๊ัาซปิโตริเล่ยมเหุ้ลวั
 (LPG)

136.8 136.8 79.99

PREMIER 
CARRIER

บริษัิัที่ พริเ่มย่ริ ์แคร์ิริเิออริ
จำากััด

ธุัริกิัจบริกิัาริขนสง่ก๊ัาซ
ปโิตริเล่ยมเหุ้ลวัที่างบกั

35 35 99.99
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บริิษััที่และบริิษััที่ยอ่ยมร่ิายได้หุ้ลักัมาจากักัาริขายก๊ัาซปโิตริเล่ยมเหุ้ลวัใหุ้แ้ก่ัลกูัค้าปริะเภที่ต่างๆ และมร่ิายได้ค่าบริกิัาริขนสง่และริายได้อื�น  
โดยในป ี2562 บริษัิัที่และบริษัิัที่ยอ่ยมโ่คริงสริา้งริายได้และสดัสว่ันของริายได้แยกัตามปริะเภที่ดังต่อไปน่�

 

(หน่วย : ล้้�นบ�ท)

ปี ี2562 ปี ี2561 ปี ี2560

ร�ยได้ (%) ร�ยได้ (%) ร�ยได้ (%)

ริายได้จากักัาริขายก๊ัาซ LPG 14,127 97.66 14,684 98.04 15,448 98.1

ริายได้ค่าบริกิัาริขนสง่ 27 0.19 42 0.28 65 0.41

ริายได้อื�น 311 2.15 251 1.68 235 1.49

รวมร�ยได้ 14,465 100 14,978 100 15,748 100

ทัี่�งน่� ริายได้อื�นปริะกัอบด้วัย

(หน่วย : ล้้�นบ�ท) ปี ี2562 ปี ี2561 ปี ี2560

ริายได้ค่าขนสง่ 125 129 141

ดอกัเบ่�ยรัิบ 8 8 7

ริายได้ค่าเชำา่ 12 11 12

ริายได้ค่าซอ่มถัืง 21 16 29

ริายได้จากักัาริรัิบโอนท่ี่�ดินตามคำาสั�งศาล - - 17

กัำาไริจากักัาริจำาหุ้นา่ยอสงัหุ้าริมิที่ริพัยเ์พื�อกัาริลงที่นุ 103 - -

กัำาไริจากักัาริจำาหุ้นา่ยอุปกัริณ์ 12 22 11

ริายได้อื�น 30 66 18

รวมร�ยได้อ่ืน 311 252 235

โครังสรั�างรัาย์ได้�ของบรัิษััทแลัะ

บรัิษััทย์่อย์แย์กตามูปรัะเภทของรัาย์ได้�
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ต�ร�งแสัดงสััดสั่วนปีรมิ�ณข�ยของบรษัิัท ดับบลิ้วพี ี เอ็นเนอรย์ี ่ จำำ�กัด (มห�ชน) แยกต�มปีระเภทลู้กค้้� สัำ�หรบัปีี 2562 2561 
แล้ะ 2560

กลุ้่มล้กูค้้� สัดัสัว่นปี ี2562
(%)

สัดัสัว่นปี ี2561  
(%)

สัดัสัว่นปี ี2560 
(%)

โริงบริริจุก๊ัาซ 44.83 43.48 40.06

สถืานบ่ริกิัาริก๊ัาซ 24.29 26.42 36.32

โริงงานอุตสาหุ้กัริริม 9.39 9.23 8.85

ลกูัค้าพาณชิำย ์(Commercial Customers) 5.32 4.85 4.35

ริา้นค้าก๊ัาซ 4.15 4.31 4.04

Supply Sale และอื�นๆ 12.02 11.71 6.38

รวม 100.00 100.00 100.00

ต�ร�งแสัดงสัดัส่ัวนร�ยได้จำ�กก�รจำำ�หน่�ยของบรษัิัท ดับบลิ้วพี ีเอ็นเนอรย์ี ่จำำ�กัด (มห�ชน) แยกต�มปีระเภทล้กูค้้� สัำ�หรบัปีี 2562,  
2561 แล้ะ 2560

ปีระเภทล้กูค้้� ร�ยได้ 
(ล้้�นบ�ท)

2562

สัดัสัว่น (%) ร�ยได้ 
(ล้้�นบ�ท)

2561

สัดัสัว่น (%) ร�ยได้ 
(ล้้�นบ�ท)

2560

สัดัสัว่น (%)

โริงบริริจุก๊ัาซ 6,376 45.13 6,422 43.73 6,169 39.94

สถืานบ่ริกิัาริก๊ัาซ 3,337 23.62 3,809 25.94 5,548 35.91

โริงงานอุตสาหุ้กัริริม 1,378 9.76 1,412 9.62 1,406 9.1

ลกูัค้าพาณชิำย ์ 842 5.96 806 5.49 763 4.94

ริา้นค้าก๊ัาซ 609 4.31 658 4.48 641 4.15

Supply Sale และอื�นๆ 1,585 11.22 1,577 10.74 921 5.96

รวม 14,127 100 14,684 100 15,448 100
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นโย์บาย์การัจ่่าย์เงินปันผู้ลั

จ่่าย์เงินปันผู้ลั

ไมู่น�อย์กว่่า

ของกำาไรัส้ทธิิ 

ภาย์หลัังจ่ากการัหักภาษัี 

แลัะท้นสำารัองต่าง

รั�อย์ลัะ 30 

บรัิษััท ด้ับบลัิว่พี เอ็นเนอรั์ย์ี� จ่ำากัด้ (มูหาชน) 

บริิษััที่ฯ ม่นโยบายกัาริจ่ายเงินปันผู้ล โดยกัำาหุ้นดใหุ้้จ่ายได้ 
ไม่น้อยกัว่ัาร้ิอยละ 30 ของกัำาไริสุที่ธิัภายหุ้ลังจากักัาริหัุ้กัภาษ่ั 
และทีุ่นสำาริองต่างๆ ทัี่�งหุ้มดของบริิษััที่ฯ ตามท่ี่�กัฎหุ้มายและ 
บริิษััที่ฯ กัำาหุ้นดไว้ั อย่างไริก็ัตาม กัาริจ่ายเงินปันผู้ลดังกัล่าวัจะ 
ข้�นอยู่กัับแผู้นกัาริลงทีุ่น ควัามจำาเป็นและควัามเหุ้มาะสมอื�นๆ 
ในอนาคตซ้�งบริิษััที่ฯ อาจกัำาหุ้นดใหุ้้กัาริจ่ายเงินปันผู้ลม่อัตริา 
น้อยกัว่ัาอัตริาท่ี่�กัำาหุ้นดข้างต้นได้ หุ้ากับริิษััที่ฯ ม่ควัามจำาเป็นท่ี่� 
จะต้องนำาเงินกัำาไริสุที่ธัิจำานวันดังกัล่าวัมาใชำ้เพื�อขยายกัาริดำาเนิน
งานของบริษัิัที่ฯ ต่อไป

นโย์บาย์การัจ่่าย์เงินปันผู้ลัของบรัิษััทย์่อย์

นโยบายกัาริจ่ายเงินปนัผู้ลของบริษัิัที่ยอ่ยของบริษัิัที่ฯ คณะกัริริมกัาริ 
บริิษััที่ย่อยจะพิจาริณาใหุ้้ควัามเห็ุ้นชำอบและเสนอใหุ้้ท่ี่�ปริะชุำม 
ผูู้้ถืือหุุ้้นของแต่ละบริิษััที่ฯ พิจาริณาอนุมัติในแต่ละปีโดยกัาริจ่าย 
เงินปันผู้ลจะพิจาริณา จากัแผู้นกัาริลงทีุ่นตามควัามจำาเป็นและ 
ควัามเหุ้มาะสมอื�นๆ เชำ่น ควัามเพ่ยงพอของกัริะแสเงินสดของ 
บริษัิัที่ยอ่ย หุ้ลังจากัหุ้กััสำาริองเงินตามท่ี่�กัฎหุ้มายกัำาหุ้นดแล้วั
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โครังสรั�างการัจ่ัด้การั

โครังสรั�างองค์กรั (ณ ว่ันที� 8 สิงหาคมู 2562)

เพื�อเปน็กัาริผู้ลักัดันองค์กัริใหุ้ม้ก่ัาริบริหิุ้าริงานได้อยา่งมป่ริะสทิี่ธัภิาพและบริริลผุู้ลสำาเริจ็ตามทิี่ศที่างท่ี่�ได้ตั�งเปา้หุ้มายในกัาริดำาเนนิธุัริกิัจ
ในอนาคตและสามาริถืริองริบักัาริพฒันาองค์กัริได้เต็มท่ี่� บริษัิัที่จ้งได้ปริบัปรุิงโคริงสริา้งกัาริบริหิุ้าริองค์กัริ โดยมผู่้ลใชำบ้งัคับตั�งแต่วัันท่ี่� 8 
สงิหุ้าคม 2562 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

น.ส. ชนกมล พุมพันธุมวง

คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

สายงานขายและปฏิบัติการ

น.ส. ชนกมล พุมพันธุมวง (รก.)

ฝายปฏิบัติการ

นายณธพล เพิ่มผล

แผนกบริหารจัดการ

โรงบรรจุ

แผนกบริหารจัดการ

คลังกาซ

แผนกวิศวกรรม

แผนกความปลอดภัย

ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

ฝายขาย

แผนกบริหารงานขาย

แผนกบริหารงานขนสง

แผนกลูกคาสัมพันธ

แผนกบริหารจัดการถัง

แผนกทรัพยากรมนุษย

แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนกจัดซื้อ

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

แผนกนักลงทุนสัมพันธ

แผนกธุรการ

และบริหารงานทั่วไป

แผนกบริหาร

ระบบคุณภาพ
แผนกการตลาด

ฝายวางแผน

และจัดหา

นายชุมพล ลิลิตสุวรรณ

ฝายกลยุทธและ

พัฒนาธุรกิจ

นายสุทัศน นิติกรไชยรัตน

ฝายบริหารองคกร ฝายกฎหมาย

และเลขานุการบริษัท

ฝายบัญชี

และการเงิน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

สายงานการเงินและบริหารองคกร

นายนพวงศ โอมาธิกุล

คณะกรรมการตรวจสอบ
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1. คณะกรัรัมูการับรัิษััทฯ 

1.1 คณะกรัรัมูการับรัิษััทที�ด้ำารังตำาแหน่ง ณ ว่ันที� 31 ธิันว่าคมู 2562  มูีรัาย์ช่อด้ังนี�

ชื่อ ตำ�แหน่ง วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง

จำำ�นวน
เข�้รว่ม

ก�รปีระชุม  
(ค้รั�ง)

1. นายจุลจิตต์ บุณยเกัตุ ปริะธัานกัริริมกัาริ / กัริริมกัาริอิสริะ 24 พฤศจิกัายน 2557 12/12

2. นางนิศกัริ ทัี่ดเท่ี่ยมริมย์ ปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ / 
กัริริมกัาริอิสริะ / 

24 พฤศจิกัายน 2557 11/12

3. นายกันกัศกััดิ� ปิ� นแสง กัริริมกัาริ / ปริะธัานกัริริมกัาริบริหิุ้าริ 24 พฤศจิกัายน 2557 11/12

4. นางสร้ิอยทิี่พย ์ไตริสทุี่ธัิ� ปริะธัานกัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นด
ค่าตอบแที่น / กัริริมกัาริตริวัจสอบ / 
กัริริมกัาริอิสริะ

27 ตุลาคม 2558 9/12

5. นายบวัริ วังศส์นิอุดม กัริริมกัาริ / กัริริมกัาริบริหิุ้าริ 27 ตุลาคม 2558 9/12

6. นางสาวัชำมกัมล พุม่พนัธุัม์ว่ัง กัริริมกัาริ / กัริริมกัาริบริหิุ้าริ / 
กัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น /
ปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ 

24 พฤศจิกัายน 2557 11/12

7. นายชัำชำวัาลย ์เจ่ยริวันนท์ี่ ปริะธัานกัริริมกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยง / 
กัริริมกัาริ / กัริริมกัาริบริหิุ้าริ

24 พฤศจิกัายน 2557 6/12

8. นายสง่า ริตันชำาติชูำชำยั กัริริมกัาริ / กัริริมกัาริบริหิุ้าริ / 
กัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น

24 พฤศจิกัายน 2557 10/12

9. นางลัขณานนัท์ี่ ลักัษัมธ่ันานนัต์* กัริริมกัาริตริวัจสอบ / กัริริมกัาริอิสริะ 1 สิงหุ้าคม 2559 9/12

10. นายสมชำาย คูวิัจิตริสวุัริริณ กัริริมกัาริอิสริะ / 
กัริริมกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยง 

20 ตุลาคม 2559 11/12

11. นายรัิงสริริค์ ศริว่ัริศาสตริ์ กัริริมกัาริอิสริะ/กัริริมกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยง 21 มิถืนุายน 2560 9/12

12. นายเกัษัมสทิี่ธัิ� ปฐมศกััดิ� กัริริมกัาริ 11 พฤษัภาคม 2561 9/12

* กัริริมกัาริตริวัจสอบท่ี่�มค่วัามรูิแ้ละปริะสบกัาริณ์เพย่งพอท่ี่�จะสามาริถืที่ำาหุ้นา้ท่ี่�ในกัาริสอบที่านควัามนา่เชำื�อถืือของงบกัาริเงิน

ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม 2562 คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่มก่ัาริปริะชุำมทัี่�งสิ�น 12  คริั�ง เพื�อปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�ตามท่ี่�ได้ริบัมอบหุ้มาย

1.2  กรัรัมูการัผู้้�มูีอำานาจ่ลังลัาย์มูือช่อผู้้กพันบรัิษััท

กัริริมกัาริผูู้้มอ่ำานาจลงลายมือชำื�อผูู้กัพนับริษัิัที่ฯ ตามขอ้บงัคับบริษัิัที่ฯ และหุ้นงัสอืริบัริองกัาริจดที่ะเบย่นนติิบุคคลตามกัฎหุ้มายว่ัาด้วัย
บริษัิัที่มหุ้าชำนจำากััด กัริมพฒันาธุัริกิัจกัาริค้า กัริะที่ริวังพาณชิำย์ ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม 2562 ได้แก่ั นายเกัษัมสทิี่ธัิ� ปฐมศกััดิ� หุ้ริอื นายสง่า 
ริตันชำาติชูำชำยั หุ้ริอื นายชัำชำวัาลย ์เจ่ยริวันนท์ี่ คนใดคนหุ้น้�งลงลายมอืชำื�อริว่ัมกัับ นายกันกัศักัดิ� ปิ� นแสง หุ้ริอื นางสาวัชำมกัมล พุม่พนัธุัม์ว่ัง 
คนใดคนหุ้น้�งริวัมเป็นสองคน
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1.3 องค์ปรัะกอบแลัะค้ณสมูบัติของคณะกรัรัมูการั 

บรัิษััท 

(1) ข้อบังคับบริิษััที่ฯ และกัฎบัตริคณะกัริริมกัาริกัำาหุ้นดใหุ้ ้
คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ ปริะกัอบด้วัยกัริริมกัาริจำานวันไมน่อ้ย
กัว่ัา 5 คน  โดยต้องปริะกัอบด้วัยกัริริมกัาริอิสริะอยา่งนอ้ย  
1 ใน 3 ของจำานวันกัริริมกัาริทัี่�งหุ้มด แต่ต้องไมน่อ้ยกัว่ัา  3 คน   
โดยกัริริมกัาริอิสริะจะต้องมค่วัามเปน็อิสริะจากักัาริควับคมุ 
ของผูู้้บริิหุ้าริ ผูู้้ถืือหุุ้้นริายใหุ้ญ่ และต้องไม่ม่ส่วันเก่ั�ยวัข้อง 
หุ้ริอืมส่ว่ันได้เสย่ในที่างกัาริเงินและกัาริบริหิุ้าริกิัจกัาริ อ่กัทัี่�ง 
มค่ณุสมบัติคริบถ้ืวันตามหุ้ลักัเกัณฑ์์คณุสมบัติกัริริมกัาริอิสริะ 
ตามท่ี่�กัำาหุ้นดในปริะกัาศคณะกัริริมกัาริกัำากัับตลาดทีุ่น  
และกัริริมกัาริไมน่อ้ยกัว่ัาก้ั�งหุ้น้�ง (1/2) ของจำานวันกัริริมกัาริ 
ทัี่�งหุ้มดจะต้องมถิ่ื�นฐานอยูใ่นปริะเที่ศไที่ย

(2) กัริริมกัาริบริษัิัที่จะเป็นผูู้ถื้ือหุุ้น้ของบริษัิัที่ฯ หุ้ริอืไมก็่ัได้

(3) คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ ปริะกัอบด้วัยกัริริมกัาริตริวัจสอบไมน่อ้ย 
กัว่ัา 3 คน โดยคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบน่�ต้องม่คุณสมบัติ 
คริบถ้ืวันตามปริะกัาศ ที่จ. 28/2551 อ่กัทัี่�งมข่อบเขตหุ้นา้ท่ี่�
และควัามริบัผู้ดิชำอบตามท่ี่�ตลาดหุ้ลักัที่ริพัยแ์หุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย 
(“ตลาดหุ้ลักัที่ริพัยฯ์”) ปริะกัาศกัำาหุ้นด

(4) คณะกัริริมกัาริจะเลือกัตั�ง กัริริมกัาริคนหุ้น้�งเปน็ปริะธัานกัริริมกัาริ 
และอาจเลือกัตั�งริองปริะธัานกัริริมกัาริ และตำาแหุ้นง่อื�นตาม
ท่ี่�เหุ้็นสมควัริก็ัได้ โดยริองปริะธัานกัริริมกัาริม่หุ้น้าท่ี่�ตาม 
ขอ้บงัคับของบริษัิัที่ฯและตามท่ี่�ปริะธัานกัริริมกัาริมอบหุ้มาย

องค์ปริะกัอบและคุณสมบัติของกัริริมกัาริเป็นไปตามกัฎบัตริ 
ข้อบังคับบริิษััที่ฯ และตามท่ี่�กัฎหุ้มายกัำาหุ้นด ตลอดจนเป็นผูู้้ม ่
ควัามรูิแ้ละม่ปริะสบกัาริณ์ท่ี่�เป็นปริะโยชำน์แก่ับริิษััที่ฯ ในปี 2562 
คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ ม่จำานวันทัี่�งสิ�น 12 คน ซ้�งเป็นจำานวันท่ี่� 
เหุ้มาะสมกัับขนาดและปริะเภที่ของธุัริกิัจ 

1) กัริริมกัาริท่ี่�ไมเ่ปน็ผูู้บ้ริหิุ้าริ 11 คน
2) กัริริมกัาริท่ี่�เป็นผูู้บ้ริิหุ้าริ 1 คน คือ ปริะธัานเจ้าหุ้น้าท่ี่�บริหิุ้าริ 
3) กัริริมกัาริอิสริะ 6 คน (ซ้�งมจ่ำานวันเกิันกัว่ัาหุ้น้�งในสามของ 

กัริริมกัาริทัี่�งคณะตามขอ้บงัคับของบริษัิัที่ได้กัำาหุ้นดไว้ั)

1.4 การัแต่งตั�งแลัะพ�นตำาแหน่งกรัรัมูการับรัิษััท 

ตามกัฎบตัริคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ และข้อบงัคับบริษัิัที่ฯ ได้กัำาหุ้นด 
กัาริแต่งตั�ง และกัาริพ้นตำาแหุ้นง่กัริริมกัาริบริษัิัที่สรุิปได้ ดังน่� 

การัแต่งตั�งกรัรัมูการับรัิษััท 

1.  ผูู้ถื้ือหุุ้้นจะเลือกัตั�งกัริริมกัาริใหุ้เ้ปน็ไปตามขอ้บงัคับบริษัิัที่ฯ 
และกัฎหุ้มายท่ี่�เก่ั�ยวัข้อง ทัี่�งน่�จะต้องม่ควัามโปร่ิงใสและ 
ชำัดเจนในกัาริสริริหุ้ากัริริมกัาริ โดยต้องพิจาริณาปริะวััติ 
กัาริศก้ัษัาและปริะสบกัาริณก์ัาริปริะกัอบวิัชำาชำพ่ของบุคคลนั�นๆ  
ริวัมถ้ืงคุณสมบัติและกัาริไม่ม่ลักัษัณะต้องหุ้้าม โดยม ่
ริายละเอ่ยดปริะกัอบกัาริพิจาริณาท่ี่�เพย่งพอ เพื�อปริะโยชำน์
ในกัาริตัดสนิใจของคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่และผูู้ถื้ือหุุ้น้

2.  กัริณ่ท่ี่�กัริริมกัาริพ้นจากัตำาแหุ้น่งตามวัาริะใหุ้้ท่ี่�ปริะชุำม 
ผูู้ถื้ือหุุ้น้ พจิาริณาแต่งตั�งกัริริมกัาริโดยมติกัาริแต่งตั�ง กัริริมกัาริ 
ต้องได้ริับคะแนนเส่ยงข้างมากัของผูู้้ถืือหุุ้้นซ้�งมาปริะชุำม 
และออกัเสย่งลงคะแนน ถ้ืามค่ะแนนเสย่งเท่ี่ากััน ใหุ้ป้ริะธัาน 
ในท่ี่�ปริะชุำมออกัเสย่งเพิ�มข้�นอ่กัเสย่งหุ้น้�งเปน็เสย่งชำ่�ขาด

3.  ในกัาริปริะชุำมสามญัปริะจำาป ีที่กุัคริั�ง ใหุ้้กัริริมกัาริออกัจากั 
ตำาแหุ้น่งอย่างน้อยจำานวันหุ้น้�งในสาม (1/3) โดยอัตริา  
ถ้ืาจำานวันกัริริมกัาริจะแบง่ออกัใหุ้ต้ริงเปน็สามสว่ันไมไ่ด้ก็ัใหุ้้
ออกัโดยจำานวันท่ี่�ใกัล้ท่ี่�สุดกัับหุ้น้�งในสาม (1/3) กัริริมกัาริ 
ท่ี่�จะต้องออกัจากัตำาแหุ้น่งในปีแริกัและปีท่ี่�สองภายหุ้ลัง 
จดที่ะเบ่ยนบริิษััที่ฯ นั�นใหุ้้ใชำ้วิัธั่จับสลากัว่ัาผูู้้ใดจะออกั 
สว่ันปหีุ้ลังๆ ต่อไปใหุ้ก้ัริริมกัาริคนท่ี่�อยูใ่นตำาแหุ้นง่นานท่ี่�สดุ 
เปน็ผูู้อ้อกัจากัตำาแหุ้นง่และกัริริมกัาริท่ี่�พน้จากัตำาแหุ้นง่ตาม
วัาริะอาจถืกูัเลือกัเขา้มาดำาริงตำาแหุ้นง่ใหุ้มอ่่กัได้

4. ในกัริณ่ท่ี่�ตำาแหุ้น่งกัริริมกัาริว่ัางลงเพริาะเหุ้ตุอื�นนอกัจากั 
ถ้ืงคริาวัออกัตามวัาริะ ใหุ้้คณะกัริริมกัาริเลือกับุคคลท่ี่�ม่ 
คุณสมบัติ และไม่ม่ลักัษัณะต้องหุ้้ามตามกัฎหุ้มายว่ัาด้วัย 
บริิษััที่มหุ้าชำนจำากััด และกัฎหุ้มายว่ัาด้วัยตลาดหุ้ลักัที่ริัพย ์
เข้าเปน็กัริริมกัาริในกัาริปริะชุำมคริาวัต่อไป  เว้ันแต่วัาริะของ 
กัริริมกัาริผูู้น้ั�นจะเหุ้ลือนอ้ยกัว่ัาสองเดือน โดยบุคคลผูู้เ้ขา้เปน็ 
กัริริมกัาริแที่นดังกัล่าวัจะอยู่ในตำาแหุ้น่งกัริริมกัาริได้เพ่ยง 
เท่ี่าวัาริะท่ี่�เหุ้ลืออยูข่องกัริริมกัาริท่ี่�ตนเขา้มาแที่น 

5.  นอกัจากักัาริพ้นจากัตำาแหุ้น่งตามวัาริะแล้วักัริริมกัาริอาจ 
พน้ตำาแหุ้นง่เมื�อ
5.1) ตาย
5.2)  ลาออกั
5.3) ขาดคณุสมบัติ หุ้ริอืมลั่กัษัณะต้องหุ้า้มตามกัฎหุ้มายว่ัา 

ด้วัยบริิษััที่มหุ้าชำนจำากััด กัฎหุ้มายว่ัาด้วัยหุ้ลักัที่ริัพย ์
และตลาดหุ้ลักัที่ริพัย์และกัฎหุ้มายอื�นท่ี่�เก่ั�ยวัขอ้ง

5.4)  ท่ี่�ปริะชุำมผูู้ถื้ือหุุ้น้ลงมติใหุ้อ้อกั
5.5) ศาลมค่ำาสั�งใหุ้อ้อกั

6.  กัริริมกัาริคนใดจะลาออกัจากัตำาแหุ้น่งใหุ้้ยื�นใบลาออกัต่อ 
บริิษััที่ฯ กัาริลาออกัใหุ้ม้ผู่้ลตั�งแต่วัันท่ี่�ใบลาออกัไปถ้ืงบริษัิัที่ 
กัริริมกัาริซ้�งลาออกัจะแจ้งกัาริลาออกัของตนใหุ้น้ายที่ะเบย่น 
บริษัิัที่มหุ้าชำนที่ริาบด้วัยก็ัได้

7.  ท่ี่�ปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้นอาจลงมติใหุ้้กัริริมกัาริคนใดออกัจากั 
ตำาแหุ้น่งก่ัอนถ้ืงคริาวัออกัตามวัาริะได้ด้วัยคะแนนเส่ยง 
ไมน่อ้ยกัว่ัา 3/4 ของจำานวันผูู้้ถืือหุุ้้นซ้�งมาปริะชุำมและมส่ทิี่ธิั 
ออกัเส่ยงลงคะแนน และม่หุุ้้นนับริวัมกััน ได้ไม่น้อยกัว่ัาก้ั�ง
หุ้น้�งของจำานวันหุุ้้นท่ี่�ถืือโดยผูู้้ถืือหุุ้้นท่ี่�มาปริะชุำมและม่สิที่ธัิ
ออกัเสย่งลงคะแนน
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1.5  บทบาทหน�าที�แลัะคว่ามูรัับผู้ิด้ชอบของ 

คณะกรัรัมูการั

คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ม่หุ้น้าท่ี่�ปฏิิบัติใหุ้้เป็นไปตามกัฎหุ้มาย
วััตถืุปริะสงค์ ข้อบังคับของบริิษััที่ฯ และมติท่ี่�ปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้น  
โดยปฏิิบัติหุ้น้าท่ี่�ด้วัยควัามซื�อสัตย์สุจริิต และริะมัดริะวัังริักัษัา 
ผู้ลปริะโยชำน์ของผูู้้ถืือหุุ้้นและ ผูู้้ม่ส่วันได้เส่ยทัี่�งในริะยะสั�นและ 
ริะยะยาวั และเพื�อใหุ้้มั�นใจว่ัากัาริดำาเนนิงานของบริิษััที่ฯ เป็นไปใน 
ทิี่ศที่างท่ี่�ก่ัอใหุ้้เกิัดปริะโยชำน์สูงสุดต่อผูู้้ถืือหุุ้้นและผูู้้ม่ส่วันได้เส่ย 
คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ จะดูแลใหุ้้ม่กัาริจัดที่ำาวิัสัยทัี่ศน์ พันธักิัจ 
เปา้หุ้มาย นโยบาย ทิี่ศที่างกัาริดำาเนินงาน แผู้นกัลยุที่ธั ์แผู้นงาน 
และงบปริะมาณปริะจำาปีของบริิษััที่ฯ โดยคณะกัริริมกัาริบริิษััที่ 
จะริ่วัมแสดงควัามคิดเห็ุ้น เพื�อใหุ้้เกิัดควัามเข้าใจในภาพริวัมของ
ธุัริกิัจริว่ัมกัันก่ัอนท่ี่�จะพจิาริณาอนมุติั และติดตามใหุ้ม้ก่ัาริบริหิุ้าริ 
งานเพื�อใหุ้เ้ปน็ไปตามเปา้หุ้มายท่ี่�วัางไว้ั โดยจะยด้ถืือแนวัที่างของ 
ตลาดหุ้ลักัที่ริัพย์แหุ้่งปริะเที่ศไที่ยและสำานักังานคณะกัริริมกัาริ 
กัำากัับหุ้ลักัที่รัิพยแ์ละตลาดหุ้ลักัที่รัิพยส์รุิปได้ดังน่� 

(1) จัดใหุ้้ม่กัาริปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้นเป็นกัาริปริะชุำมสามัญปริะจำาป ี
ภายใน 4 เดือน นบัแต่วัันสิ�นสดุริอบริะยะเวัลาบญัชำข่องบริษัิัที่ฯ 
โดยบริษัิัที่ฯ ควัริจัดสง่หุ้นงัสอืนดัปริะชุำมคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ 
และหุ้นังสือนัดปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้น ริวัมทัี่�งวัาริะกัาริปริะชุำมและ 
เอกัสาริปริะกัอบกัาริพจิาริณาเปน็กัาริล่วังหุ้นา้ด้วัยริะยะเวัลา 
พอสมควัริ และต้องไม่น้อยไปกัว่ัาริะยะเวัลาท่ี่�กัำาหุ้นดใน 
ขอ้บงัคับของบริษัิัที่ฯ

(2) จัดใหุ้ม้ร่ิะบบบญัชำ ่กัาริริายงานที่างกัาริเงิน และกัาริสอบบญัช่ำ 
ท่ี่�มค่วัามนา่เชืำ�อถืือ ริวัมทัี่�งดแูลใหุ้ม้ก่ัริะบวันกัาริตริวัจสอบภายใน 
ท่ี่�มป่ริะสทิี่ธัภิาพและปริะสทิี่ธิัผู้ล

(3) พจิาริณาถ้ืงปัจจัยเส่�ยงสำาคัญท่ี่�อาจเกิัดข้�นและกัำาหุ้นดแนวัที่าง 
กัาริบริิหุ้าริจัดกัาริควัามเส่�ยงอย่างคริบถ้ืวันและคริอบคลุม
ดูแลใหุ้้ผูู้้บริิหุ้าริม่ริะบบหุ้รืิอกัริะบวันกัาริท่ี่�ม่ปริะสิที่ธัิภาพ
ในกัาริบริิหุ้าริจัดกัาริควัามเส่�ยง ริวัมถ้ืงกัาริแสวังหุ้าโอกัาส
ที่างธุัริกิัจท่ี่�อาจจะเกิัดข้�นจากัควัามเส่�ยงดังกัล่าวั ตลอดจน 
จัดใหุ้้ม่กัาริควับคมุภายในท่ี่�เพย่งพอและมป่ริะสทิี่ธัผิู้ล  และ 
จัดใหุ้้ม่กัริะบวันกัาริในกัาริปริะเมินควัามเหุ้มาะสมของกัาริ 
ควับคมุภายใน

(4) จัดใหุ้ม้ก่ัาริที่ำางบกัาริเงิน ณ วัันสิ�นสดุริอบปบีญัชำข่องบริษัิัที่ฯ 
และลงลายมือชำื�อเพื�อรัิบริองงบกัาริเงินดังกัล่าวั เพื�อนำาเสนอต่อ 
ท่ี่�ปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้นในกัาริปริะชุำมสามัญปริะจำาปีเพื�อพิจาริณา
อนมุติั

(5) พิจาริณาใหุ้้ควัามเห็ุ้นชำอบกัาริคัดเลือกัและเสนอแต่งตั�ง 
ผูู้้สอบบัญชำ่ และพิจาริณาค่าตอบแที่นท่ี่�เหุ้มาะสม ตามท่ี่� 
คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบนำาเสนอ ก่ัอนนำาเสนอต่อท่ี่�ปริะชุำม 
ผูู้ถื้ือหุุ้น้ในกัาริปริะชุำมสามญัปริะจำาป ีเพื�อพจิาริณาอนมุติั

(6) สอดส่องดูแลและจัดกัาริแก้ัไขปัญหุ้าควัามขัดแย้งที่าง 
ผู้ลปริะโยชำน์ท่ี่�อาจจะเกิัดข้�น ริวัมถ้ืงริายกัาริท่ี่�เก่ั�ยวัโยงกััน 
ใหุ้ค้วัามสำาคัญในกัาริพิจาริณาธุัริกัริริมหุ้ลักัท่ี่�ม่ควัามสำาคัญ 
โดยมุ่งเน้นใหุ้้เกิัดปริะโยชำน์สูงสุดต่อผูู้้ถืือหุุ้้นและผูู้้ม่ส่วัน 
ได้เสย่โดยริวัม

(7) กัำาหุ้นดเป้าหุ้มาย แนวัที่าง นโยบาย แผู้นงานกัาริดำาเนนิธุัริกิัจ 
และงบปริะมาณของบริษัิัที่ฯ ควับคมุกัำากัับดูแล (Monitoring 
and Supervision) กัาริบริิหุ้าริและกัาริจัดกัาริของฝ่่าย 
บริิหุ้าริใหุ้้เป็นไปตามนโยบายแผู้นงาน และงบปริะมาณท่ี่� 
กัำาหุ้นดไว้ัอยา่งมป่ริะสทิี่ธัภิาพและปริะสทิี่ธัผิู้ล

(8) มอ่ำานาจพิจาริณาอนุมติักัาริเข้าที่ำาสญัญา กัาริลงทุี่น และ/หุ้รืิอ 
ธุัริกัริริมใดๆ ท่ี่�เก่ั�ยวัข้องกัับกัาริดำาเนินธุัริกิัจปกัติตลอดจน 
กัาริดำาเนนิงานท่ี่�เปน็ริายกัาริสนบัสนนุธุัริกิัจปกัติของบริษัิัที่ฯ 
ซ้�งมเ่งื�อนไขที่างกัาริค้าทัี่�วัไป ตามงบปริะมาณท่ี่�ได้ริบัอนุมติั 
จากัท่ี่�ปริะชุำมคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ หุ้ริอืภายใต้วังเงินท่ี่�กัำาหุ้นด 
ในริะเบย่บอำานาจอนมุติัและกัาริดำาเนนิกัาริ

(9) ม่อำานาจพิจาริณาอนุมัติกัาริใชำ้จ่ายเงินเพื�อกัาริลงทีุ่น หุ้ริือ 
กัาริดำาเนนิงานต่างๆ กัาริกัู้ยมื หุ้ริอืกัาริขอสนิเชำื�อใดๆ จากั 
สถืาบนักัาริเงิน กัาริใหุ้ก้ัูย้มืเงิน ตลอดจนกัาริเข้าเปน็ผูู้ค้ำาปริะกััน 
เพื�อกัาริที่ำาธุัริกิัจตามปกัติของบริิษััที่ โดยไม่จำากััดวังเงิน  
ทัี่�งน่� ภายใต้ริะเบย่บของบริษัิัที่ และกัฎริะเบย่บ กัฎหุ้มายท่ี่� 
เก่ั�ยวัขอ้งของตลาดหุ้ลักัที่ริพัยแ์หุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย และสำานกัังาน 
คณะกัริริมกัาริกัำากัับหุ้ลักัที่ริพัย์และตลาดหุ้ลักัที่ริพัย์

(10) จัดใหุ้้ม่ริะบบกัาริคัดสริริบุคลากัริท่ี่�จะเข้ามาริับผู้ิดชำอบใน 
ตำาแหุ้น่งบริิหุ้าริท่ี่�สำาคัญทีุ่กัริะดับอย่างเหุ้มาะสมและม ่
กัริะบวันกัาริสริริหุ้าท่ี่�โปริง่ใส เปน็ธัริริม

(11) พจิาริณากัำาหุ้นดโคริงสร้ิางกัาริบริหิุ้าริงานมอ่ำานาจในกัาริแต่งตั�ง 
คณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริกัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริ และคณะอนกุัริริมกัาริ 
อื�นตามควัามเหุ้มาะสม เช่ำน คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ  
คณะกัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น คณะกัริริมกัาริ 
บริิหุ้าริควัามเส่�ยง เป็นต้น ริวัมถ้ืงกัาริกัำาหุ้นดขอบเขต 
อำานาจหุ้นา้ท่ี่� ตลอดจนค่าตอบแที่นของคณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริ 
กัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริ และคณะอนุกัริริมกัาริชุำดต่างๆ ท่ี่�แต่งตั�ง

(12) คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ฯ สามาริถืมอบอำานาจ และ/หุ้ริือ 
มอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอื� นปฏิิบัติงานเฉพาะอย่างแที่นได้  
โดยกัาริมอบอำานาจ หุ้ริอืกัาริมอบอำานาจชำว่ังดังกัล่าวัใหุ้อ้ยู ่
ภายในขอบเขตแหุ้ง่กัาริมอบอำานาจตามหุ้นงัสอื  มอบอำานาจ 
ท่ี่�ใหุ้้ไว้ั และ/หุ้รืิอใหุ้้เป็นไปตามริะเบ่ยบ ข้อกัำาหุ้นด หุ้รืิอ 
คำาสั�งท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ฯ และ/หุ้ริอืบริษัิัที่ฯ กัำาหุ้นดไว้ั 
ทัี่�งน่� กัาริมอบหุ้มายอำานาจหุ้นา้ท่ี่�และควัามริบัผู้ดิชำอบของ 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่นั�น จะไมม่ลั่กัษัณะเปน็กัาริมอบอำานาจ 
หุ้ริือมอบอำานาจช่ำวังท่ี่�ที่ำาใหุ้้คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ หุ้ริือ 
ผูู้้ริับมอบอำานาจจากัคณะกัริริมกัาริบริิษััที่ สามาริถือนุมัติ 
ริายกัาริท่ี่�ตนหุ้ริอืบุคคลท่ี่�อาจม่ควัามขัดแย้ง (ตามท่ี่�นยิามไว้ั 
ในปริะกัาศคณะกัริริมกัาริ กัลต. หุ้ริอืปริะกัาศคณะกัริริมกัาริ 
กัำากัับตลาดทุี่น) อาจมส่่วันได้เสย่หุ้รืิออาจได้ริบัปริะโยชำน์ใน
ลักัษัณะใดๆ หุ้ริอือาจมค่วัามขัดแย้งที่างผู้ลปริะโยชำน์อื�นใด 
กัับบริษัิัที่ฯ หุ้ริอืบริษัิัที่ยอ่ยของบริษัิัที่ฯ ยกัเว้ันเปน็กัาริอนมุติั 
ริายกัาริท่ี่�เป็นไปตามนโยบาย และหุ้ลักัเกัณฑ์์ท่ี่�ท่ี่�ปริะชุำม 
ผูู้ถื้ือหุุ้น้หุ้ริอืคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่พจิาริณาอนมุติัไว้ั
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(13) กัริริมกัาริและผูู้้บริิหุ้าริต้องริายงานใหุ้้บริิษััที่ที่ริาบถ้ืงกัาริ 
มส่ว่ันได้เสย่ของตนหุ้รืิอของบุคคลท่ี่�มค่วัามเก่ั�ยวัขอ้ง ซ้�งเปน็ 
สว่ันได้เสย่ท่ี่�เก่ั�ยวัข้องกัับกัาริบริหิุ้าริจัดกัาริกิัจกัาริของบริษัิัที่ฯ  
หุ้ริือบริิษััที่ย่อย ทัี่�งน่� ตามหุ้ลักัเกัณฑ์์ เงื�อนไขและวิัธั่กัาริท่ี่� 
คณะกัริริมกัาริกัำากัับตลาดที่นุปริะกัาศกัำาหุ้นด

(14) กัริริมกัาริและผูู้บ้ริหิุ้าริต้องริว่ัมกัันริบัผู้ดิต่อบุคคลท่ี่�ซื�อขาย 
หุ้ลักัที่รัิพยข์องบริษัิัที่ในควัามเสย่หุ้ายใดๆ อันเกิัดข้�นเนื�องจากั 
กัาริเปดิเผู้ยขอ้มลูต่อผูู้้ถืือหุุ้้นหุ้ริอืปริะชำาชำนทัี่�วัไปโดยแสดง 
ข้อควัามท่ี่�เป็นเท็ี่จในสาริะสำาคัญหุ้ริือปกัปิดข้อควัามจริิง
ท่ี่�ควัริบอกัใหุ้้แจ้งในสาริะสำาคัญตามท่ี่�กัำาหุ้นดในกัฎหุ้มาย 
หุ้ลักัที่ริัพย์และตลาดหุ้ลักัที่ริัพย์ เว้ันแต่กัริริมกัาริและ 
ผูู้บ้ริิหุ้าริดังกัล่าวัจะพิสจูน์ได้ว่ัาโดยตำาแหุ้นง่หุ้น้าท่ี่�ตนไม่อาจ 
ล่วังรู้ิถ้ืงควัามแท้ี่จริิงของข้อมูลหุ้รืิอกัาริขาดข้อมูลท่ี่�ควัริ 
ต้องแจ้งนั�น

(15) ใหุ้้ควัามสำาคัญกัับกัาริดำาเนินธุัริกิัจด้วัยควัามรัิบผิู้ดชำอบต่อ 
สงัคมและสิ�งแวัดล้อม สง่เสริมิควัามเป็นอยูท่่ี่�ด่ข้�นอยา่งยั�งยืน 
ของสังคมไที่ย

(16) จัดใหุ้ม้เ่ลขานกุัาริบริษัิัที่ฯ เพื�อชำว่ัยดูแลกิัจกัริริมต่างๆ ของ 
คณะกัริริมกัาริ และชำว่ัยใหุ้ค้ณะกัริริมกัาริและบริิษััที่ฯ ปฏิิบติั 
ใหุ้เ้ปน็ไปตามกัฎหุ้มายและขอ้กัำาหุ้นดท่ี่�เก่ั�ยวัขอ้ง

(17) จัดใหุ้ม้ก่ัาริที่บที่วันและแก้ัไขกัฎบตัริคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ฯ 
ใหุ้ส้อดคล้องกัับสภาวัะกัาริณ์

นอกัจากัน่� กัาริดำาเนนิกัาริของคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ ท่ี่�ต้องได้ริบัอนมุติั 
จากัท่ี่�ปริะชุำมผูู้ถื้ือหุุ้น้ก่ัอนดำาเนินกัาริในเริื�องต่างๆ มดั่งต่อไปน่�

• กัาริเขา้ที่ำาริายกัาริท่ี่�เก่ั�ยวัโยงกััน และกัาริได้มาหุ้รืิอจำาหุ้นา่ยไปซ้�ง  
สนิที่รัิพยท่์ี่�สำาคัญของบริษัิัที่ที่ฯ    ตามท่ี่�กัฎหุ้มายและคณะกัริริมกัาริ 
กัำากัับตลาดที่นุปริะกัาศกัำาหุ้นด

• กัาริขายหุ้รืิอโอนกิัจกัาริของบริิษััที่ฯทัี่�งหุ้มดหุ้รืิอบางสว่ันท่ี่�สำาคัญ 
ใหุ้แ้ก่ับุคคลอื�น ตามท่ี่�กัฎหุ้มาย และคณะกัริริมกัาริกัำากัับตลาดทุี่น 
ปริะกัาศกัำาหุ้นด

• กัาริซื�อหุ้ริือริับโอนกิัจกัาริของบริิษััที่อื�นมาเป็นของบริิษััที่ฯ 
ตามท่ี่�กัฎหุ้มาย และคณะกัริริมกัาริกัำากัับตลาดที่นุปริะกัาศกัำาหุ้นด

• กัาริที่ำา แก้ัไข หุ้ริอืเลิกัสญัญาเก่ั�ยวักัับกัาริใหุ้้เชำา่กิัจกัาริของบริษัิัที่ฯ  
ทัี่�งหุ้มดหุ้ริอืบางสว่ันท่ี่�สำาคัญ กัาริมอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอื�นเขา้จัดกัาริ 
ธุัริกิัจของบริิษััที่ฯ หุ้ริอืกัาริริวัมกิัจกัาริกัับบุคคลอื�นโดยมวั่ัตถืปุริะสงค์ 
จะแบง่กัำาไริขาดที่นุกััน

• กัาริเพิ�มเติม หุ้รืิอแก้ัไขเปล่�ยนแปลงหุ้นังสือบริิคณหุ้์สนธัิหุ้ริือ 
ขอ้บงัคับของบริษัิัที่ฯ

• กัาริเพิ�มทีุ่น/ลดทีุ่นจดที่ะเบ่ยน
• กัาริออกัหุุ้้นกัู้เพื�อเสนอขายต่อปริะชำาชำน
• กัาริเลิกับริิษััที่/กัาริควับเข้ากัับบริิษััที่อื�น
• กัาริปริะกัาศจ่ายเงินปันผู้ลปริะจำาปี
• กิัจกัาริอื�นใดท่ี่�กัฎหุ้มาย/ข้อบังคับบริิษััที่ฯ กัำาหุ้นดใหุ้้ต้องได้ริับ

ควัามเหุ้็นชำอบจากัท่ี่�ปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้น

1.6 กรัรัมูการัอิสรัะ

ข้อบังคับของบริษัิัที่ฯ กัำาหุ้นดใหุ้้คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ ต้องปริะกัอบ 
ด้วัยกัริริมกัาริอิสริะไม่นอ้ยกัว่ัาหุ้น้�งในสาม (1/3) ของกัริริมกัาริทัี่�ง 
คณะแต่ต้องมไ่มน่อ้ยกัว่ัาสาม (3) คน ซ้�งเปน็กัริริมกัาริท่ี่�มค่วัามรูิ ้
ควัามสามาริถื และม่คุณสมบัติควัามเป็นอิสริะตามปริะกัาศ 
คณะกัริริมกัาริกัำากัับตลาดทีุ่น และตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ 
กัำาหุ้นดนยิามของกัริริมกัาริอิสริะ ดังน่� 

กัริริมกัาริอิสริะ หุ้มายถ้ืง กัริริมกัาริท่ี่�ม่ควัามอิสริะจากัผูู้้ถืือหุุ้้น 
ริายใหุ้ญ่ หุ้รืิอกัลุ่มของผูู้้ถืือหุุ้้นริายใหุ้ญ่ และผูู้้บริิหุ้าริของบริิษััที่  
มอ่ำานาจหุ้นา้ท่ี่�แสดงควัามเหุ้น็อยา่งเสริต่ามภาริกิัจท่ี่�ได้ริบัมอบหุ้มาย 
ในกัาริปกัป้องผู้ลปริะโยชำน์ของผูู้้ถืือหุุ้้นและผูู้้ม่ส่วันได้ส่วันเส่ย 
ที่กุัฝ่า่ยอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกััน 

1.7  คณะกรัรัมูการัช้ด้ย์่อย์

เพื�อใหุ้เ้ปน็ตามหุ้ลักักัาริกัำากัับดแูลกิัจกัาริท่ี่�ด่ คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ได้แต่งตั�ง 
คณะกัริริมกัาริชุำดยอ่ย จำานวัน 4 ชุำด ได้แก่ั คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ 
คณะกัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น คณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริ 
และคณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยง ทัี่�งน่� เพื�อที่ำาหุ้นา้ท่ี่�พจิาริณา 
กัลั�นกัริองกัาริดำาเนนิงานท่ี่�สำาคัญเปน็กัาริเฉพาะเริื�องด้วัยควัามริอบคอบ 
และมป่ริะสทิี่ธัภิาพ  และนำาเสนอควัามเห็ุ้นต่อคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ 
โดยริายชืำ�อและบที่บาที่หุ้น้าท่ี่�ของคณะกัริริมกัาริเฉพาะเริื� อง 
แต่ละคณะ ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม 2562 มดั่งต่อไปน่� 

คณะกรัรัมูการัตรัว่จ่สอบ 

ช่ือ ตำ�แหน่ง

จำำ�นวน
เข�้รว่ม

ก�รปีระชุม 
(ค้รั�ง)

1. นางนศิกัริ ทัี่ดเท่ี่ยมริมย์ ปริะธัานกัริริมกัาริ 
ตริวัจสอบ

5/5

2. นางสริอ้ยทิี่พย ์ ไตริสุที่ธัิ� กัริริมกัาริตริวัจสอบ 4/5

3. นางลัขณานนัท์ี่  
ลักัษัมธ่ันานนัต์            

กัริริมกัาริตริวัจสอบ 4/5

ขอ้บังคับบริษัิัที่ฯ ได้กัำาหุ้นดองค์ปริะกัอบของคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ  
ปริะกัอบด้วัยกัริริมกัาริอิสริะอย่างน้อย 3 คน ซ้�งกัริริมกัาริทัี่�ง 3 ท่ี่าน 
ขา้งต้นนั�น เปน็กัริริมกัาริอิสริะท่ี่�มค่ณุสมบติัตามปริะกัาศคณะกัริริมกัาริ 
ตลาดทีุ่น และม่กัริริมกัาริตริวัจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ี่�ม่ควัามรู้ิ 
ด้านบญัชำแ่ละกัาริเงิน

นอกัจากัน่� คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ ได้ใหุ้้ควัามเห็ุ้นชำอบกัฎบัตริ 
คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ ซ้�งได้กัำาหุ้นดองค์ปริะกัอบ คุณสมบัติ 
วัาริะกัาริดำาริงตำาแหุ้นง่ และขอบเขตหุ้นา้ท่ี่� โดยมร่ิายละเอ่ยดดังน่� 

คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ กัำาหุ้นดใหุ้ม้ว่ัาริะกัาริดำาริงตำาแหุ้นง่ตาม 
วัาริะคริาวัละ 3 ป ีโดย 1 ป ีหุ้มายถ้ืงเวัลาริะหุ้ว่ัางกัาริปริะชุำมสามญั 
ผูู้้ถืือหุุ้้นของปีท่ี่�ได้ริับกัาริแต่งตั�งถ้ืงกัาริปริะชุำมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น 
ปีถัืดไป กัริริมกัาริท่ี่�พ้นตำาแหุ้น่งตามวัาริะอาจได้ริับกัาริแต่งตั�งใหุ้้
กัลับเขา้ริบัตำาแหุ้นง่ได้อ่กั 
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ขอบเขตอำ�น�จำหน้�ทีข่องค้ณะกรรมก�รตรวจำสัอบ 

(1) สอบที่านใหุ้บ้ริษัิัที่ฯ มก่ัาริริายงานที่างกัาริเงินอยา่งถืกูัต้อง
และเพย่งพอ

(2) สอบที่านใหุ้้บริิษััที่ฯ ม่ริะบบกัาริควับคุมภายใน (Internal 
Control) และริะบบกัาริตริวัจสอบภายใน (Internal Audit) 
ท่ี่�เหุ้มาะสม ม่ปริะสิที่ธัิภาพและปริะสิที่ธัิผู้ล และพิจาริณา 
ควัามเป็นอิสริะของหุ้น่วัยงานตริวัจสอบภายใน ตลอดจน 
ใหุ้้ควัามเห็ุ้นชำอบในกัาริพิจาริณาแต่งตั�ง โยกัย้าย เลิกัจ้าง 
หุ้วััหุ้นา้งานตริวัจสอบภายใน หุ้ริอืหุ้นว่ัยงานอื�นใดท่ี่�ริบัผู้ดิชำอบ 
เก่ั�ยวักัับกัาริตริวัจสอบภายใน

(3)  สอบที่านใหุ้้บริิษััที่ฯ ปฏิิบัติตามกัฎหุ้มายว่ัาด้วัยหุ้ลักัที่ริัพย ์
และตลาดหุ้ลักัที่รัิพย์ฯ ข้อกัำาหุ้นดของตลาดหุ้ลักัที่ริัพย์ฯ  
หุ้ริอืกัฎหุ้มายท่ี่�เก่ั�ยวัขอ้งกัับธุัริกิัจของบริษัิัที่ฯ

(4)  พิจาริณาคัดเลือกั เสนอแต่งตั�งบุคคลซ้�งม่ควัามเป็นอิสริะ 
เพื�อที่ำาหุ้น้าท่ี่�เป็นผูู้้สอบบัญชำข่องบริษัิัที่ฯ  และเสนอค่าตอบแที่น 
ของบุคคลดังกัล่าวั ริวัมทัี่�งเข้าริ่วัมปริะชุำมกัับผูู้้สอบบัญชำ่ 
โดยไมม่ฝ่่า่ยจัดกัาริเขา้ริว่ัมปริะชุำมด้วัยอยา่งนอ้ยปลีะ 1 คริั�ง

(5)  พจิาริณากัาริเปิดเผู้ยข้อมูลของบริษัิัที่ฯ ในกัริณท่่ี่�เกิัดริายกัาริ 
ท่ี่�เก่ั�ยวัโยงกัันหุ้ริอืริายกัาริท่ี่�อาจมค่วัามขดัแย้งที่างผู้ลปริะโยชำน์ 
ใหุ้เ้ป็นไปตามกัฎหุ้มายและข้อกัำาหุ้นดของตลาดหุ้ลักัที่รัิพย์ฯ  
ทัี่�งน่� เพื�อใหุ้้มั�นใจว่ัาริายกัาริดังกัล่าวัสมเหุ้ตุสมผู้ลและ 
เปน็ปริะโยชำน์สงูสดุต่อบริษัิัที่ฯ

(6)  จัดที่ำาริายงานของคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบโดยเปดิเผู้ยไว้ัใน 
ริายงานปริะจำาปขีองบริษัิัที่ฯ ซ้�งริายงานดังกัล่าวัต้องลงนาม 
โดยปริะธัานคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ และต้องปริะกัอบด้วัย 
ขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังต่อไปน่�

(กั) ควัามเหุ้น็เก่ั�ยวักัับควัามถืกูัต้อง คริบถ้ืวัน เปน็ท่ี่�เชำื�อถืือได้ 
ของริายงานที่างกัาริเงินของบบริษัิัที่ฯ

(ข) ควัามเหุ้น็เก่ั�ยวักัับควัามเพย่งพอของริะบบควับคมุภายใน 
ของบริษัิัที่ฯ

(ค) ควัามเหุ้็นเก่ั�ยวักัับกัาริปฏิิบัติตามกัฎหุ้มายว่ัาด้วัย 
หุ้ลักัที่ริัพย์และตลาดหุ้ลักัที่ริัพย์ฯ ข้อกัำาหุ้นดของ 
ตลาดหุ้ลักัที่รัิพยฯ์ หุ้ริอืกัฎหุ้มายท่ี่�เก่ั�ยวัขอ้งกัับธุัริกิัจ 
ของบริษัิัที่ฯ

(ง) ควัามเหุ้น็เก่ั�ยวักัับควัามเหุ้มาะสมของผูู้้สอบบญัชำ่

(จ) ควัามเห็ุ้นเก่ั�ยวักัับริายกัาริท่ี่�อาจม่ควัามขัดแย้งที่าง 
ผู้ลปริะโยชำนท่์ี่�เก่ั�ยวัโยงกััน

(ฉ) จำานวันกัาริปริะชุำมคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ และกัาริ
เขา้ริว่ัมปริะชุำมของกัริริมกัาริตริวัจสอบแต่ละท่ี่าน

(ชำ) ควัามเหุ้็นหุ้ริือข้อสังเกัตโดยริวัมท่ี่�คณะกัริริมกัาริ 
ตริวัจสอบได้ริับจากักัาริปฏิิบัติหุ้น้าท่ี่�ตามมกัฎบัตริ 
(Charter)

(ซ) ริายกัาริอื�นท่ี่�เหุ้น็ว่ัาผูู้้ถืือหุุ้้นและผูู้้ลงที่นุทัี่�วัไปควัริที่ริาบ 
ภายใต้ขอบเขตหุ้น้าท่ี่�และควัามรัิบผู้ิดชำอบท่ี่�ได้ริับ 
มอบหุ้มายจากัคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่

(7) สอบที่านกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยงท่ี่�สำาคัญของบริษัิัที่ฯ เพื�อใหุ้้
เกิัดควัามเชำื�อมโยงกัับกัาริควับคุมภายใน

(8) ที่บที่วันและเสนอข้อแก้ัไข ขอบเขต หุ้น้าท่ี่� และควัามรัิบผิู้ดชำอบ 
ของคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบใหุ้ส้อดคล้องกัับภาวักัาริณ์

(9) ปฏิิบติักัาริอื�นใดตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ มอบหุ้มายด้วัย 
ควัามเหุ้็นชำอบจากัคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ ทัี่�งน่�ในกัาริ 
ปฏิิบติักัาริดังกัล่าวั คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบมค่วัามรัิบผู้ดิชำอบ 
ต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััที่ฯ โดยตริงและคณะกัริริมกัาริของ 
บริิษััที่ฯ ยังคงม่ควัามริับผู้ิดชำอบในกัาริดำาเนินงานของ 
บริษัิัที่ ต่อบุคคลภายนอกั

(10) หุ้ากัคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบพบหุ้รืิอมข้่อสงสัยว่ัามร่ิายกัาริ 
หุ้ริอืกัาริกัริะที่ำาดังต่อไปน่� ซ้�งอาจมผู่้ลกัริะที่บอย่างมนั่ยสำาคัญ 
ต่อฐานะกัาริเงิน และผู้ลกัาริดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ ใหุ้้ 
คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบริายงานต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััที่ฯ 
เพื�อดำาเนินกัาริปรัิบปรุิงแก้ัไขภายในเวัลาท่ี่�คณะกัริริมกัาริ
ตริวัจสอบเหุ้น็สมควัริ

(1)  ริายกัาริท่ี่�เกิัดควัามขดัแยง้ที่างผู้ลปริะโยชำน์

(2) กัาริทุี่จริติหุ้รืิอมส่ิ�งผู้ดิปกัติหุ้ริอืมค่วัามบกัพริอ่งท่ี่�สำาคัญ 
ในริะบบควับคมุภายใน

(3) กัาริฝ่า่ฝ่นืกัฎหุ้มายว่ัาด้วัยหุ้ลักัที่ริพัยแ์ละตลาดหุ้ลักัที่ริพัยฯ์  
ขอ้กัำาหุ้นดของตลาดหุ้ลักัที่ริพัยฯ์ หุ้ริอืกัฎหุ้มายท่ี่�เก่ั�ยวัขอ้ง 
กัับธุัริกิัจของบริษัิัที่ฯ

ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม 2562 คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบมก่ัาริปริะชุำม 
ริวัมทัี่�งสิ�น 5 คริั�ง เพื�อปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�ตามขอบเขตอำานาจหุ้นา้ท่ี่�และ 
ควัามรัิบผู้ดิชำอบท่ี่�ริะบุไว้ัในกัฎบตัริฯ   และตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ฯ  
มอบหุ้มาย 

คณะกรัรัมูการัสรัรัหาแลัะกำาหนด้ค่าตอบแทน

ช่ือ ตำ�แหน่ง

จำำ�นวน
เข�้รว่ม

ก�รปีระชุม 
(ค้รั�ง)

1. นางสริอ้ยทิี่พย ์ ไตริสทุี่ธัิ� ปริะธัานกัริริมกัาริ 
สริริหุ้าและ
กัำาหุ้นดค่าตอบแที่น

4/4

2. นางสาวัชำมกัมล 
พุม่พนัธุัม์ว่ัง

กัริริมกัาริสริริหุ้าและ
กัำาหุ้นดค่าตอบแที่น

4/4

3. นายสง่า ริตันชำาติชูำชำยั            กัริริมกัาริสริริหุ้าและ
กัำาหุ้นดค่าตอบแที่น

4/4



50

คณะกัริริมกัาริบริิษััที่กัำาหุ้นดองค์ปริะกัอบของคณะกัริริมกัาริสริริหุ้า 
และกัำาหุ้นดค่าตอบแที่นปริะกัอบด้วัยกัริริมกัาริอย่างน้อย 3 คน 
นอกัจากัน่� คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ใหุ้ค้ณะกัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นด 
ค่าตอบแที่น ม่วัาริะกัาริดำาริงตำาแหุ้น่งตามวัาริะคริาวัละ 3 ป ี 
โดย 1 ปี หุ้มายถ้ืงเวัลาริะหุ้ว่ัางกัาริปริะชุำมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นของ 
ปท่ีี่�ได้ริบักัาริแต่งตั�งถ้ืงกัาริปริะชุำมสามญัผูู้ถื้ือหุุ้น้ปถัีืดไป กัริริมกัาริ 
ท่ี่�พน้ตำาแหุ้นง่ตามวัาริะอาจได้ริบักัาริแต่งตั�งใหุ้ก้ัลับเขา้ริบัตำาแหุ้นง่ 
ได้อ่กั อ่กัทัี่�งได้กัำาหุ้นดขอบเขตอำานาจหุ้นา้ท่ี่�ตามกัฎบตัริ ดังน่�

(1) สริริหุ้าบุคคลท่ี่�สมควัริได้ริับกัาริเสนอชำื�อเป็นกัริริมกัาริหุ้รืิอ 
ปริะธัานเจ้าหุ้น้าท่ี่�บริหิุ้าริ หุ้รืิอผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงู เมื�อมต่ำาแหุ้น่ง 
ว่ัางลง หุ้รืิอท่ี่�คริบวัาริะเพื�อเสนอใหุ้้คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ 
พจิาริณาเลือกัตั�ง หุ้ริอืเสนอต่อท่ี่�ปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้น้เพื�อเลือกัตั�ง  
แล้วัแต่กัริณ่ โดยคำาน้งถ้ืงองค์ปริะกัอบของคณะกัริริมกัาริ 
ควัามรู้ิควัามสามาริถื และปริะสบกัาริณ์ท่ี่�เป็นปริะโยชำนต่์อ
บริิษััที่ฯ จำานวันบริิษััที่ท่ี่�บุคคลนั�นดำาริงตำาแหุ้นง่ และกัาริม่
ผู้ลปริะโยชำนข์ดัแยง้กัันด้วัย

(2) จัดเตร่ิยมบัญช่ำริายชำื�อผูู้้ท่ี่�สมควัริได้ริบักัาริเสนอชำื�อเป็นกัริริมกัาริ 
หุ้ริอืปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริิหุ้าริไว้ัเปน็กัาริล่วังหุ้นา้ และ/หุ้ริอื 
ในกัริณท่่ี่�มต่ำาแหุ้นง่กัริริมกัาริหุ้ริอืปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริิหุ้าริ
ว่ัางลง

(3) ขอริบัขอ้คิดเหุ้น็ต่าง ๆ จากัคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ และ/หุ้รืิอ 
ปริะธัานเจ้าหุ้น้าท่ี่�บริิหุ้าริ (ถ้ืาม่) เพื�อปริะกัอบพิจาริณา 
คัดเลือกัสริริหุ้าด้วัย ก่ัอนนำาเสนอใหุ้้คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ 
หุ้ริอืท่ี่�ปริะชุำมผูู้ถื้ือหุุ้น้ แล้วัแต่กัริณ ่พจิาริณาเลือกัตั�งต่อไป

(4) พิจาริณากัำาหุ้นดแบบปริะเมินผู้ลกัาริปฏิิบัติงานของ 
ปริะธัานกัริริมกัาริ กัริริมกัาริ คณะกัริริมกัาริเฉพาะเริื�อง 
และปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ

(5) พิจาริณาเสนอริายชำื�อกัริริมกัาริท่ี่�ม่คุณสมบัติเหุ้มาะสมเป็น
กัริริมกัาริเฉพาะเริื�องและปริะธัานกัริริมกัาริเฉพาะเริื�องต่อ
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ เพื�อแต่งตั�งเมื�อมต่ำาแหุ้นง่ว่ัางลง หุ้ริอื
เสนอปรัิบปรุิงกัริริมกัาริเฉพาะเริื�องต่อคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ 
ตามควัามเหุ้มาะสม

(6) พจิาริณาค่าตอบแที่นใหุ้้แก่ัคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ คณะกัริริมกัาริ 
เฉพาะเริื�อง โดยม่หุ้ลักัเกัณฑ์์หุ้ริือวิัธั่กัาริและโคริงสร้ิางท่ี่� 
เปน็ธัริริมและสมเหุ้ตสุมผู้ลซ้�งพจิาริณาตามผู้ลกัาริปฏิิบติังาน  
ผู้ลกัาริดำาเนนิงานของบริษัิัที่ แนวัปฏิิบติัในอุตสาหุ้กัริริมเด่ยวักััน 
และขอบเขตหุ้น้าท่ี่�ควัามรัิบผิู้ดชำอบ และเสนอท่ี่�ปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้น 
เพื�อพจิาริณาอนุมติั

(7)  พิจาริณาค่าตอบแที่นใหุ้้แก่ัปริะธัานเจ้าหุ้น้าท่ี่�บริิหุ้าริ และ 
พจิาริณาโคริงสร้ิางเงินเดือนของผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงู โดยกัาริ 
พิจาริณาต้องม่หุ้ลักัเกัณฑ์์หุ้ริือวิัธั่กัาริและโคริงสริ้างท่ี่� 
เป็นธัริริมและสมเหุ้ตุสมผู้ล และในกัริณ่ค่าตอบแที่นของ 
ปริะธัานเจ้าหุ้น้าท่ี่�บริิหุ้าริ ใหุ้ค้ำานง้ถ้ืงหุ้น้าท่ี่�ควัามรัิบผู้ดิชำอบ 
และผู้ลกัาริปฏิิบัติงานปริะจำาปีด้วัย และเสนอท่ี่�ปริะชุำม 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ เพื�อพจิาริณาอนมุติั

(8) พจิาริณาที่บที่วันเก่ั�ยวักัับริะเบย่บว่ัาด้วัยคณะกัริริมกัาริสริริหุ้า 
และกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น เพื�อใหุ้้ม่ควัามเหุ้มาะสมอยู่เสมอ 
ริวัมทัี่�งนโยบายและหุ้ลักัเกัณฑ์์ท่ี่�เก่ั�ยวักัับกัาริกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น 
และผู้ลปริะโยชำนข์องกัริริมกัาริบริษัิัที่ ปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ  
และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงูของบริษัิัที่

(9) สนนัสนนุใหุ้บ้ริษัิัที่ฯ เปดิโอกัาสใหุ้ผูู้้้ถืือหุุ้น้ริายยอ่ยเสนอริายชำื�อ 
บุคคลเขา้ริบักัาริสริริหุ้าเปน็กัริริมกัาริบริษัิัที่ฯ

(10) ปฏิิบัติกัาริอื�นใดตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ มอบหุ้มายอัน 
เก่ั�ยวัเนื�องกัับกัาริสริริหุ้ากัริริมกัาริและปริะธัานเจา้หุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562 คณะกัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นด 
ค่าตอบแที่นมก่ัาริปริะชุำมทัี่�งสิ�น 4 คริั�งเพื�อปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�ตามท่ี่�ได้ริบั 
มอบหุ้มาย 

คณะกรัรัมูการับรัิหารั

ช่ือ ตำ�แหน่ง

จำำ�นวน
เข�้รว่ม

ก�รปีระชุม 
(ค้รั�ง)

1. นายกันกัศกััดิ�  ปิ� นแสง ปริะธัานกัริริมกัาริ
บริหิุ้าริ
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2. นายชำชัำวัาลย ์ เจ่ยริวันนท์ี่ กัริริมกัาริบริหิุ้าริ 8/11

3. นางสาวัชำมกัมล 
พุม่พนัธุัม์ว่ัง            

กัริริมกัาริบริหิุ้าริ 10/11

4. นายสง่า ริตันชำาติชูำชำยั กัริริมกัาริบริหิุ้าริ 9/11

5. นายบวัริ วังศส์นิอุดม กัริริมกัาริบริหิุ้าริ 11/11

เพื�อใหุ้้กัาริดำาเนินกิัจกัาริของบริิษััที่ฯ ดำาเนินกัาริได้อยา่งคล่องตัวั 
มผู่้ลกัาริดำาเนนิงานท่ี่�มป่ริะสทิี่ธัภิาพ คณะกัริริมกัาริของบริษัิัที่เปน็ 
ผูู้พิ้จาริณาแต่งตั�งคณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริ ซ้�งปริะกัอบด้วัยกัริริมกัาริ 
และผูู้้บริหิุ้าริจำานวันหุ้น้�งท่ี่�มค่ณุสมบติัเหุ้มาะสม เพื�อที่ำาหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ 
จัดกัาริและควับคมุกิัจกัาริของบริษัิัที่ฯ ตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ 
มอบหุ้มาย เพื�อสนับสนุนกัาริปฏิิบัติงาน สริ้างควัามเชืำ�อมั�นใหุ้้แก่ั 
ผูู้้ม่ส่วันได้เส่ย และเพื�อใหุ้้บริิษััที่ฯ เติบโตอย่างยั�งยืน ริวัมทัี่�ง 
ก่ัอใหุ้เ้กิัดควัามชัำดเจนในเริื�ององค์ปริะกัอบ วัาริะกัาริดำาริงตำาแหุ้นง่ 
หุ้นา้ท่ี่�ควัามริบัผู้ดิชำอบ และกัาริปริะชุำมของคณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริ 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่จ้งเห็ุ้นชำอบใหุ้จั้ดที่ำากัฎบตัริคณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริ
ข้�น เพื�อใช้ำเป็นแนวัที่างในกัาริปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�ใหุ้้ถืกูัต้องตามกัฎหุ้มาย 
และสอดคล้องกัับหุ้ลักักัาริกัำากัับดแูลกิัจกัาริท่ี่�ด่

ทัี่�งน่�ใหุ้ป้ริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ เป็นกัริริมกัาริบริหิุ้าริโดยตำาแหุ้นง่  
โดยกัำาหุ้นดใหุ้้คณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริมว่ัาริะกัาริดำาริงตำาแหุ้นง่ตามวัาริะ  
คริาวัละ 3 ป ี โดย 1 ป ีหุ้มายถ้ืงเวัลาริะหุ้ว่ัางกัาริปริะชุำมสามญัผูู้ถื้ือหุุ้้น 
ของปีท่ี่�ได้ริับกัาริแต่งตั�งถ้ืงกัาริปริะชุำมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น ปีถัืดไป  
กัริริมกัาริท่ี่�พ้นตำาแหุ้น่งตามวัาริะอาจได้ริับกัาริแต่งตั�งใหุ้้กัลับ 
เขา้ริบัตำาแหุ้นง่ได้อ่กั 
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ขอบเขตอำ�น�จำหน้�ทีข่องค้ณะกรรมก�รบรหิ�ร

(1) พิจาริณากัลั�นกัริองกัลยุที่ธ์ัในกัาริปริะกัอบธุัริกิัจ  เป้าหุ้มายที่าง 
กัาริเงิน และแผู้นงาน (ทัี่�งริะยะสั�น ริะยะกัลาง และริะยะยาวั)  
ริวัมถ้ืงงบปริะมาณปริะจำาปเีพื�อนำาเสนอต่อคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ 

(2) กัำาหุ้นดนโยบายกัาริเงินกัาริลงทีุ่นของบริิษััที่ และกัำาหุ้นด
ทิี่ศที่างนโยบายกัาริลงทีุ่นใหุ้้สอดคล้องกัับนโยบายบริิษััที่ฯ 

(3) พิจาริณาริายกัาริเก่ั�ยวักัับกัาริลงทีุ่นและจำาหุ้น่ายที่ริัพย์สิน 
กัาริบริิหุ้าริที่ริัพยากัริบุคคล กัาริเงินและกัาริบริิหุ้าริเงิน 
กัาริบริิหุ้าริงานทัี่�วัไป และริายกัาริอื�นใดท่ี่�เก่ั�ยวักัับธุัริกิัจ 
ของบริิษััที่ฯ ภายในขอบเขตอำานาจท่ี่�ได้ริับอนุมัติจากั 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ 

(4) กัำากัับและติดตามผู้ลกัาริดำาเนินงานและฐานะกัาริเงินของ 
บริิษััที่ฯ และริายงานผู้ลกัาริดำาเนินงานและฐานะกัาริเงิน 
ใหุ้แ้ก่ักัริริมกัาริบริษัิัที่รัิบที่ริาบเป็นปริะจำาที่กุัเดือน

(5) แสวังหุ้าและปริะเมนิโอกัาสในกัาริลงทุี่นในธุัริกิัจใหุ้ม่ๆ  ศ้กัษัา 
ควัามเป็นไปได้สำาหุ้ริบัโคริงกัาริใหุ้ม่ๆ และมอ่ำานาจพิจาริณา 
อนุมัติเข้าริ่วัมปริะมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำาเนินงาน 
โคริงกัาริต่างๆ ตามท่ี่�เห็ุ้นสมควัริ ริวัมถ้ืงกัาริที่ำานิติกัริริม 
ท่ี่�เก่ั�ยวัขอ้งกัับเริื�องดังกัล่าวัจนเสริจ็กัาริ

(6) คณะกัริริมกัาริบริิหุ้าริอาจมอบอำานาจใหุ้้ผูู้้บริิหุ้าริหุ้ริือ 
บุคคลใดบุคคลหุ้น้�งมอ่ำานาจในกัาริดำาเนนิกัาริในเริื�องใดเริื�อง
หุ้น้�งหุ้รืิอหุ้ลายเริื�องตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริิหุ้าริพิจาริณา
เหุ้น็สมควัริได้ กัาริอนุมติัริายกัาริของคณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริ 
และ/หุ้ริือกัาริมอบอำานาจต้องไม่เป็นกัาริอนุมัติริายกัาริ 
ท่ี่�เก่ั�ยวัโยงกัันหุ้รืิอริายกัาริท่ี่�อาจม่ควัามขัดแย้งที่างผู้ล
ปริะโยชำน ์หุ้ริอืริายกัาริท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริมส่ว่ันได้เสย่ 
ตามท่ี่�กัำาหุ้นดในข้อบังคับของบริิษััที่และตามท่ี่�กัำาหุ้นด 
โดยคณะกัริริมกัาริบริิษััที่และหุ้น่วัยงานกัำากัับดูแลท่ี่�
เก่ั�ยวัขอ้ง

(7) ใหุ้้แนวันโยบาย แต่งตั�ง กัำาหุ้นดอำานาจ หุ้น้าท่ี่� กัำากัับ ดแูล 
ปริะสานงาน และกัำาหุ้นดอำานาจหุ้น้าท่ี่�ของคณะที่ำางานพเิศษั  
หุ้รืิอคณะบริหิุ้าริงานพริอ้มทัี่�งพจิาริณาและอนมุติัขอ้เสนอต่างๆ 
ซ้�งเสนอโดยคณะบริหิุ้าริงาน หุ้ริอืคณะที่ำางานพเิศษั

(8) พิจาริณาและใหุ้้ควัามเหุ้็นแก่ัคณะกัริริมกัาริบริิษััที่เก่ั�ยวักัับ
นโยบายกัาริจ่ายเงินปันผู้ลของบริิษััที่ 

(9) พจิาริณาและดำาเนนิกัาริในปริะเด็นท่ี่�สำาคัญ ซ้�งเก่ั�ยวัข้องกัับ
กัาริดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ

(10) พิจาริณากัลั�นกัริองและใหุ้้ข้อเสนอแนะงานทีุ่กัปริะเภที่ท่ี่� 
เสนอต่อคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ยกัเว้ัน   งานท่ี่�อยูภ่ายใต้หุ้น้าท่ี่� 
ควัามริับผู้ิดชำอบ และ/หุ้ริือเป็นอำานาจของคณะกัริริมกัาริ 
ชุำดย่อยอื�นของบริิษััที่ท่ี่�จะเป็นผูู้้พิจาริณากัลั�นกัริองเพ่�อ 
นำาเสนอคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่โดยตริง

(11) ดำาเนินกัาริอื�นๆ ในขอบเขตอำานาจและควัามรัิบผู้ดิชำอบ ตามท่ี่� 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่มอบหุ้มายหุ้น้าท่ี่�ใหุ้้เป็นคริาวัๆ ไป

(12) ริบัที่ริาบเริื�องอื�น  ๆทัี่�งท่ี่�เก่ั�ยวักัับกัาริบริหิุ้าริกิัจกัาริและไมเ่ก่ั�ยวักัับ 
กัาริบริิหุ้าริกิัจกัาริของบริิษััที่ เชำน่ คด่ควัามท่ี่�บริิษััที่ตกัเป็น 
จำาเลย เป็นต้น ท่ี่�กัริริมกัาริบริหิุ้าริเหุ้น็ว่ัาจำาเปน็หุ้ริอืสมควัริ
ท่ี่�จะใหุ้เ้สนอเพื�อริบัที่ริาบ

โดยท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริิหุ้าริม่อำานาจในกัาริอนุมัติริายจ่ายทัี่�วัไป 
ภายใต้งบปริะมาณท่ี่�ได้ริบักัาริอนมุติัแล้วั สำาหุ้ริบัค่าใชำจ่้ายในกัาริ 
ดำาเนนิงาน (Operating Expense) ในวังเงินไมเ่กิัน 20,000,000 บาที่  

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562  คณะกัริริมกัาริบริิหุ้าริม่กัาริปริะชุำม 
ทัี่�งสิ�น 11 คริั�ง เพื�อปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�ตามท่ี่�ได้ริบัมอบหุ้มาย

คณะกรัรัมูการับรัิหารัคว่ามูเสี�ย์ง

ช่ือ ตำ�แหน่ง

จำำ�นวน
เข�้รว่ม

ก�รปีระชุม 
(ค้รั�ง)

1. นายชำชัำวัาลย ์เจ่ยริวันนท์ี่ ปริะธัานกัริริมกัาริ
บริหิุ้าริควัามเส่�ยง

1/1

2. นายริงัสริริค์  ศริว่ัริศาสตริ์ กัริริมกัาริบริหิุ้าริ
ควัามเส่�ยง

0/1

3. นายสมชำาย ควิูัจิตริสุวัริริณ          กัริริมกัาริบริหิุ้าริ
ควัามเส่�ยง

1/1

คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่กัำาหุ้นดองค์ปริะกัอบของคณะกัริริมกัาริบริิหุ้าริ 
ควัามเส่�ยง ปริะกัอบด้วัยกัริริมกัาริอย่างน้อย 3 คน นอกัจากัน่�  
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ใหุ้ค้ณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยง มว่ัาริะกัาริ 
ดำาริงตำาแหุ้นง่ตามวัาริะคริาวัละ 3 ป ีโดย 1 ป ีหุ้มายถ้ืงเวัลาริะหุ้ว่ัาง 
กัาริปริะชุำมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นของปีท่ี่�ได้ริับกัาริแต่งตั�งถ้ืงกัาริปริะชุำม
สามญัผูู้ถื้ือหุุ้น้ปถัีืดไป กัริริมกัาริท่ี่�พน้ตำาแหุ้นง่ตามวัาริะอาจได้ริบั 
กัาริแต่งตั�งใหุ้้กัลับเข้าริับตำาแหุ้น่งได้อ่กั อ่กัทัี่�งได้กัำาหุ้นดขอบเขต
อำานาจหุ้นา้ท่ี่� ดังน่�

(1) พิจาริณาและอนุมัตินโยบาย วััตถุืปริะสงค์และกัริอบกัาริ 
บริหิุ้าริควัามเส่�ยง สำาหุ้ริบัเปน็กัริอบกัาริปฏิิบติังานในกัริะบวัน 
กัาริบริิหุ้าริควัามเส่�ยงของพนักังานในองค์กัริใหุ้้เป็นไปใน 
ทิี่ศที่างเด่ยวักััน และสอดคล้องกัับเป้าหุ้มายและกัลยุที่ธั ์
ของธุัริกิัจ ทัี่�งน่� นโยบาย วััตถืปุริะสงค์ และกัริอบกัาริบริหิุ้าริ 
ควัามเส่�ยงจะได้ริับกัาริที่บที่วันเป็นปริะจำาทีุ่กัปี และใหุ้ ้
ควัามสำาคัญกัับสญัญาณเตือนภัยล่วังหุ้นา้

(2) จัดตั�งคณะที่ำางานบริหิุ้าริควัามเส่�ยงและกัำาหุ้นดอำานาจหุ้นา้ท่ี่� 
ของคณะที่ำางานฯ โดยมหุ่้น้าท่ี่�จัดที่ำานโยบายและแผู้นบริิหุ้าริ 
ควัามเส่�ยงในแต่ละหุ้นว่ัยงาน เสนอต่อท่ี่�ปริะชุำมคณะกัริริมกัาริ 
บริหิุ้าริควัามเส่�ยง เพื�อพจิาริณา

(3) กัำากัับดแูลใหุ้ม่้กัาริริะบุควัามเส่�ยง โดยพิจาริณาปจัจัย ทัี่�งภายนอกั 
และภายในองค์กัริ ท่ี่�อาจสง่ผู้ลใหุ้้บริษัิัที่ฯ ไมส่ามาริถืบริริลุ 
วััตถืปุริะสงค์ท่ี่�กัำาหุ้นดไว้ั และมก่ัาริปริะเมินผู้ลกัริะที่บและ 
โอกัาสท่ี่�เกิัดข้�นของควัามเส่�ยงท่ี่�ได้ริะบุไว้ั เพื�อจัดลำาดับควัาม
เส่�ยงและเลือกัใชำวิ้ัธัก่ัาริจัดกัาริควัามเส่�ยงได้อยา่งเหุ้มาะสม
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(4) ใหุ้้คำาแนะนำาและกัาริสนับสนุนแก่ัคณะที่ำางานบริิหุ้าริ 
ควัามเส่�ยงในเริื�องกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยงริะดับองค์กัริ ริวัมถ้ืง 
ส่งเสริิมและสนับสนุนใหุ้้ม่กัาริปรัิบปรุิงและพัฒนาริะบบ 
บริหิุ้าริควัามเส่�ยงภายในองค์กัริอยา่งต่อเนื�อง

(5) กัำากัับดแูลใหุ้ก้ัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยงเป็นไปอยา่งมป่ริะสทิี่ธัผิู้ล  
และปริะเมนิผู้ลของกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยง

(6) ปฏิิบัติหุ้น้าท่ี่�อื�นใด ตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ มอบหุ้มาย 
และตามท่ี่�กัำาหุ้นดไว้ัในข้อบังคับ

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562  คณะกัริริมกัาริบริิหุ้าริควัามเส่�ยง 
ม่กัาริปริะชุำมทัี่�งสิ�น 1 คริั�ง เพื�อปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�ตามท่ี่�ได้ริบัมอบหุ้มาย

2.  รัาย์ช่อผู้้�บรัิหารับรัิษััทตามูแผู้นผู้ัง 

โครังสรั�างองค์กรั ณ ว่ันที� 8 สิงหาคมู 

2562

ชื่อ ตำ�แหน่ง

1. นางสาวัชำมกัมล พุม่พนัธุัม์ว่ัง ปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ 
(แต่งตั�งเมื�อวัันท่ี่� 8/8/2562) / 
ริกััษัากัาริผูู้้อำานวัยกัาริ
ฝ่า่ยขาย**

2. นายนพวังศ์  โอมาธิักัลุ ริองปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�
บริหิุ้าริสายกัาริเงินและ
บริหิุ้าริองค์กัริ /
ริกััษัากัาริผูู้อ้ำานวัยกัาริ
ฝ่า่ยบัญชำแ่ละกัาริเงิน/
ริกััษัากัาริผูู้้อำานวัยกัาริ
ฝ่า่ยกัฏิหุ้มายและ
เลขานุกัาริบริษัิัที่/ 
ริกััษัากัาริผูู้้อำานวัย
กัาริฝ่า่ยบริหิุ้าริองค์กัริ **

3. นายชุำมพล  ลิลิตสวุัริริณ          ผูู้อ้ำานวัยกัาริฝ่า่ยวัางแผู้น
และจัดหุ้า 

4. นายสุทัี่ศน ์นติิกัริไชำยรัิตน์ ผูู้อ้ำานวัยกัาริฝ่า่ยกัลยุที่ธั์
และพฒันาธุัริกิัจ

5. นายณธัพล เพิ�มพล ผูู้อ้ำานวัยกัาริฝ่า่ยปฏิิบติักัาริ

** บริิษััที่ฯ กัำาลังพิจาริณาสริริหุ้าผูู้้บริิหุ้าริมาดำาริงตำาแหุ้น่งในอนาคต 
หุ้ริอืที่ำากัาริริวัมแผู้นกัต่างๆ เพื�อใหุ้้องค์กัริมค่วัามกัริะชัำบและสามาริถื 
บริหิุ้าริได้อยา่งมป่ริะสทิี่ธัภิาพมากัข้�น

เพื�อใหุ้้กัาริบริิหุ้าริจัดกัาริองค์กัริดำาเนินไปได้อย่างม่ปริะสิที่ธัิภาพ  
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ ได้แต่งตั�งผูู้บ้ริหิุ้าริในฝ่า่ยงานต่างๆ อันปริะกัอบ 
ไปด้วัย ปริะธัานเจ้าหุ้น้าท่ี่�บริหิุ้าริมอ่ำานาจและหุ้น้าท่ี่�บริหิุ้าริกิัจกัาริ
ของบริษัิัที่ฯ ตามนโยบาย แผู้นงาน และงบปริะมาณท่ี่�ได้ริบัอนมุติั 
จากัคณะกัริริมกัาริฯ และเป็นผูู้้บังคับบัญชำาสูงสุดของพนักังาน  
ริองปริะธัานเจ้าหุ้น้าท่ี่�บริิหุ้าริสายปฏิิบัติกัาริ และริองปริะธัาน 
เจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริสายกัาริเงินและบริหิุ้าริองค์กัริ มหุ่้น้าท่ี่�ในกัาริบริหิุ้าริ 
จัดกัาริงานของบริษัิัที่ใหุ้เ้ปน็ไปตามกัลยุที่ธัแ์ละเป้าหุ้มายท่ี่�กัำาหุ้นด 
      
ทัี่�งน่� ผูู้้อำานวัยกัาริฝ่่ายต่างๆ ม่หุ้น้าท่ี่�ในกัาริปฏิิบัติงานใหุ้้บริิษััที่ 
ดำาเนินตามเป้าหุ้มายท่ี่�ตั�งไว้ั และต้องมคุ่ณสมบัติและไม่มลั่กัษัณะ 
ต้องหุ้้ามตามกัฎหุ้มายว่ัาด้วัยบริิษััที่มหุ้าชำนจำากััดและกัฎหุ้มาย 
ว่ัาด้วัยหุ้ลักัที่ริพัย์และตลาดหุ้ลักัที่ริพัย์ ริวัมถ้ืงต้องเปน็ผูู้ม้ค่วัามรูิ ้
ควัามสามาริถื ควัามเชำ่�ยวัชำาญและปริะสบกัาริณ์ท่ี่�หุ้ลากัหุ้ลาย ม่
วิัสยัทัี่ศน ์ริวัมทัี่�งมค่ณุธัริริมและจริยิธัริริม สามาริถือุทิี่ศเวัลาใหุ้ไ้ด้
อยา่งเพย่งพออันเปน็ปริะโยชำนต่์อกัาริดำาเนนิกิัจกัาริของบริษัิัที่ฯ

ปีระธุ�นเจ้ำ�หน้�ทีบ่รหิ�รมขีอบเขตอำ�น�จำหน้�ที ่ดังนี�

(1) ดำาเนินกัาริตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริบริิษััที่ ได้มอบหุ้มายซ้�งอยู ่
ภายใต้กัฎริะเบย่บและขอ้บงัคับของบริษัิัที่ฯ

(2) มอ่ำานาจออกัคำาสั�ง ริะเบย่บ ปริะกัาศ บนัท้ี่กั เพื�อใหุ้ก้ัาริปฏิิบติังาน 
เปน็ไปตามนโยบายและผู้ลปริะโยชำนบ์ริษัิัที่ฯ และเพื�อรัิกัษัา 
ริะเบย่บวิันยักัาริที่ำางานภายในองค์กัริ

(3) มอ่ำานาจกัริะที่ำากัาริและแสดงตนเปน็ตัวัแที่นของบริิษััที่ฯ ต่อ 
บุคคลภายนอกัในกิัจกัาริท่ี่�เก่ั�ยวัข้องและเปน็ปริะโยชำนต่์อบริษัิัที่ฯ

(4) อนมุติักัาริแต่งตั�งท่ี่�ปริก้ัษัาด้านต่าง  ๆท่ี่�จำาเปน็ต่อกัาริดำาเนนิงาน 
ของบริษัิัที่ฯ

(5) เปน็ผูู้ร้ิบัมอบอำานาจของบริษัิัที่ฯ    ในกัาริบริหิุ้าริกิัจกัาริของบริษัิัที่ 
ใหุ้เ้ปน็ไปตามวััตถุืปริะสงค์ ขอ้บงัคับ นโยบาย ริะเบย่บ ขอ้กัำาหุ้นด  
คำาสั�ง มติท่ี่�ปริะชุำมผูู้ถื้ือหุุ้น้ มติท่ี่�ปริะชุำมคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ 
ที่กุัปริะกัาริ

(6) เปน็ผูู้ม้อ่ำานาจในกัาริบงัคับบัญชำา ติดต่อ สั�งกัาริ ดำาเนินกัาริ 
ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกัริริมสัญญา เอกัสาริคำาสั�งหุ้นังสือแจ้ง 
หุ้ริอืหุ้นงัสอืใดๆ ท่ี่�ใชำติ้ดต่อกัับหุ้นว่ัยงานริาชำกัาริ ริฐัวิัสาหุ้กิัจ 
และบุคคลอื�น ตลอดจนใหุ้ม้อ่ำานาจกัริะที่ำากัาริใดๆ ท่ี่�จำาเปน็ 
และสมควัริ เพื�อใหุ้ก้ัาริดำาเนนิกัาริขา้งต้นสำาเริจ็ลลุ่วังไป

(7) มอ่ำานาจในกัาริมอบอำานาจชำว่ัง และ/หุ้ริอืมอบหุ้มายใหุ้บุ้คคลอื�น 
ปฏิิบติังานเฉพาะอยา่งแที่นได้โดยกัาริมอบอำานาจชำว่ัง และ/หุ้รืิอ  
กัาริมอบหุ้มายดังกัล่าวัใหุ้้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแหุ้ง่กัาริมอบอำานาจ 
ตามหุ้นังสือมอบอำานาจดังกัล่าวั และ/หุ้รืิอใหุ้้เป็นไปตาม 
ริะเบ่ยบ ข้อกัำาหุ้นด หุ้ริือคำาสั�งท่ี่�คณะกัริริมกัาริของบริิษััที่ 
และ/หุ้ริอืบริษัิัที่ฯ กัำาหุ้นดไว้ั
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(8) ม่อำานาจอนุมัติค่าใชำ้จ่ายในกัาริดำาเนินกัาริตามปกัติธุัริกิัจ 
ของบริิษััที่ฯ เชำ่น ค่าใชำ้จ่ายเก่ั�ยวักัับกัาริจัดซื�อที่ริัพย์สิน  
กัาริใชำ้จ่ายเงินลงทีุ่นท่ี่�สำาคัญเพื�อปริะโยชำน์บริิษััที่ฯ และ  
กัาริที่ำาริายกัาริอื�นเพื�อปริะโยชำน์ของบริษัิัที่ฯ ซ้�งอำานาจกัาริ 
อนมุติัดังกัล่าวัจะเปน็กัาริอนมุติัริายกัาริปกัติทัี่�วัไปที่างกัาริค้า 
โดยมว่ังเงินในแต่ละริายกัาริตามตาริางกัำาหุ้นดอำานาจอนุมติั 
ในและดำาเนนิกัาริ (Corporate Authority Index : “CAI”) 
และกัาริเข้าที่ำาธุัริกัริริมต่างๆ ของบริิษััที่ฯ แต่ไม่เกิัน 
งบปริะมาณท่ี่�ได้ริบัอนมุติัจากัคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่

(9) ปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�อื�นๆ ตามท่ี่�ได้ริบัมอบหุ้มายจากัคณะกัริริมกัาริ
บริิหุ้าริหุ้ริือคณะกัริริมกัาริบริิษััที่  เป็นคริาวัๆ ไป

ทัี่�งน่� ปริะธัานเจ้าหุ้น้าท่ี่�บริหิุ้าริมอ่ำานาจในกัาริอนุมติัริายจ่ายทัี่�วัไป 
ภายใต้งบปริะมาณท่ี่�ได้ริบักัาริอนมุติัแล้วั สำาหุ้ริบัค่าใชำจ่้ายในกัาริ 
ดำาเนนิงาน (Operating Expense) ในวังเงินไมเ่กิัน 10,000,000  บาที่   
กัาริจัดซื� อสินค้าและวััตถืุดิบหุ้ลักั (ต่อคริั�ง) ในวังเงินไม่เกิัน 
50,000,000 บาที่ กัริณอ่นุมติัค่าใชำจ่้ายหุ้ลักัในกัาริปริะกัอบธุัริกิัจ  
(ต่อคริั�ง) ในวังเงินไม่เกิัน 25,000,000 บาที่  และกัริณ่ กัาริออกั 
 L/C / LG / BG หุ้ริอื หุ้นงัสือคำาปริะกััน สำาหุ้รัิบกัาริจัดซื�อสินค้าและ 
วััตถืดิุบหุ้ลักั (ต่อคริั�ง) ในวังเงินไมเ่กิัน 400,000,000 บาที่  

3. เลัขาน้การับรัิษััทฯ 

เพื� อใหุ้้เป็นไปตาม พ.ริ.บ. พริะริาชำบัญญัติหุ้ลักัที่รัิพย์และ 
ตลาดหุ้ลักัที่ริัพย์ (ฉบับท่ี่� 4) พ.ศ. 2551 มาตริา 89/15 และ 
มาตริา 89/16 ในกัาริปริะชุำมคณะกัริริมกัาริบริิษััที่ เมื�อวัันท่ี่� 10 
พฤศจิกัายน 2559 ได้มม่ติแต่งตั�ง นางสาวัดาริาพริ อัญญะมณต่ริะกูัล  
ดำาริงตำาแหุ้นง่เปน็เลขานุกัาริบริษัิัที่ฯ 

ทัี่�งน่�ได้กัำาหุ้นดขอบเขตหุ้นา้ท่ี่�ควัามรัิบผู้ดิชำอบ ดังน่� 

(1) จัดที่ำาและเก็ับริักัษัาเอกัสาริ ดังต่อไปน่�

(1) ที่ะเบย่นกัริริมกัาริ
(2) หุ้นังสือนัดปริะชุำมคณะกัริริมกัาริริายงานกัาริปริะชุำม 

คณะกัริริมกัาริ และริายงานปริะจำาปขีองบริษัิัที่ฯ
(3) หุ้นงัสอืนดัปริะชุำมผูู้ถื้ือหุุ้น้และริายงานกัาริปริะชุำมผูู้ถื้ือหุุ้น้
(4) เอกัสาริสำาคัญอื�นๆ ของบริษัิัที่ฯ

(2) เก็ับรัิกัษัาริายงานกัาริม่ส่วันได้เส่ยท่ี่�ริายงานโดยกัริริมกัาริ
หุ้ริือผูู้้บริิหุ้าริ

(3) จัดส่งสำาเนาริายงานกัาริม่ส่วันได้เส่ยตามมาตริา 89/14 
ของพริะริาชำบัญญัติหุ้ลักัที่รัิพย์และตลาดหุ้ลักัที่ริัพย์ 
พ.ศ. 2535 (ริวัมทัี่�งท่ี่�ได้ม่กัาริแก้ัไขเพิ�มเติม) ซ้�งจัดที่ำาโดย 
กัริริมกัาริผูู้บ้ริหิุ้าริบุคคลท่ี่�เก่ั�ยวัข้องใหุ้กั้ับปริะธัานกัริริมกัาริ 
และปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบที่ริาบภายใน 7 วัันที่ำากัาริ 
นบัแต่วัันท่ี่�บริษัิัที่ ได้ริบัริายงานนั�น

(4) ดูแลกัาริเปิดเผู้ยข้อมูลและริายงานสาริสนเที่ศในส่วันท่ี่� 
ริบัผิู้ดชำอบตามริะเบย่บและข้อกัำาหุ้นดของตลาดหุ้ลักัที่รัิพย์ 
แหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ยและสำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหุ้ลักัที่ริพัย ์
และตลาดหุ้ลักัที่ริพัย์

(5) สง่เสริิมและสนบัสนุนกัาริกัำากัับดแูลกัาริดำาเนินธุัริกิัจริวัมถ้ืง 
กัาริปฏิิบัติงานของผูู้้บริิหุ้าริและพนักังานของบริิษััที่ฯ และ
บริษัิัที่ในเคริอืใหุ้เ้ปน็ไปตามกัฎหุ้มาย กัฎริะเบย่บท่ี่�บริิษััที่ฯ
ได้เขา้ไปลงที่นุด้วัย

(6) ปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�จัดกัาริปริะชุำมคณะกัริริมกัาริบริษัิัที่ คณะผูู้บ้ริหิุ้าริ 
และปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้นใหุ้้เป็นไปตามข้อบังคับของบริิษััที่ฯ

(7) ที่ำาหุ้นา้ท่ี่�กัำากัับดแูลใหุ้้บริษัิัที่ฯ  และคณะกัริริมกัาริม่กัาริปฏิิบติั 
ท่ี่�สอดคล้อง และเปน็ไปตามกัฎหุ้มาย ขอ้บงัคับท่ี่�เก่ั�ยวัขอ้ง 
ตลอดจนมติท่ี่�ปริะชุำมคณะกัริริมกัาริ ท่ี่�ปริะชุำมผูู้้ถืือหุุ้้น 
และหุ้ลักักัาริกัำากัับดแูลกิัจกัาริท่ี่�ด่

(8) สนบัสนนุกัาริจัดใหุ้ก้ัริริมกัาริ และ/หุ้รืิอผูู้บ้ริหิุ้าริได้ริบัควัามรูิ ้
และเข้าอบริมหุ้ลักัสตูริต่างๆท่ี่�เก่ั�ยวัขอ้งกัับกัาริปฏิิบติัหุ้นา้ท่ี่�
กัริริมกัาริและกัริริมกัาริเฉพาะเริื�อง

(9) ริายงานใหุ้ก้ัริริมกัาริ และ/หุ้ริอืผูู้บ้ริหิุ้าริได้ที่ริาบถ้ืงกัาริแก้ัไข 
เปล่�ยนแปลงขอ้กัำาหุ้นดกัฎเกัณฑ์์ต่างๆ

(10) จัดใหุ้ม้ก่ัาริปริะเมนิผู้ลกัาริปฏิิบติังานของคณะกัริริมกัาริบริิษััที่

(11) ปฏิิบติักัาริอื�นใดตามท่ี่�ได้ริบัมอบหุ้มายจากับริษัิัที่ฯ หุ้รืิอจากั 
คณะกัริริมกัาริบริษัิัที่และดำาเนินกัาริอื�นๆ ตามท่ี่�คณะกัริริมกัาริ 
กัำากัับตลาดที่นุกัำาหุ้นด

4.  ค่าตอบแทนกรัรัมูการัแลัะผู้้�บรัิหารั

4.1 ค่าตอบแทนกรัรัมูการั

คณะกัริริมกัาริฯ ได้กัำาหุ้นดนโยบายกัาริจ่ายค่าตอบแที่นกัริริมกัาริบริษัิัที่ 
อยา่งเป็นธัริริม โดยคณะกัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น 
ที่ำาหุ้นา้ท่ี่�พจิาริณาที่บที่วันควัามเหุ้มาะสมและสอดคล้องกัับสถืานกัาริณ ์
ของบริิษััที่ฯ โดย ณ ปัจจุบันกัริริมกัาริในคณะกัริริมกัาริชุำดย่อย 
ได้แก่ั คณะกัริริมกัาริตริวัจสอบคณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริ คณะกัริริมกัาริ 
สริริหุ้าและกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น และคณะกัริริมกัาริบริหิุ้าริควัามเส่�ยง 
ไมไ่ด้กัำาหุ้นดใหุ้ม้ก่ัาริจ่ายค่าตอบแที่น

ทัี่�งน่� ค่าตอบแที่นท่ี่�จ่ายใหุ้แ้ก่ักัริริมกัาริต้องได้ริบัอนมุติัจากัท่ี่�ปริะชุำม 
ผูู้ถื้ือหุุ้น้ โดยท่ี่�ปริะชุำมสามญัปริะจำาป ี2562 เมื�อวัันท่ี่� 30 เมษัายน 
2562 มม่ติอนมุติัค่าตอบแที่นกัริริมกัาริบริษัิัที่ฯ ดังน่�
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ค่าตอบแทนกรัรัมูการั ปี 2562

ค้ณะกรรมก�รบรษัิัท ค่้�ตอบแทนร�ยเดือน

ปริะธัานกัริริมกัาริ 73,500

ปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ 73,500

กัริริมกัาริ 42,000

กัริริมกัาริดำาริงตำาแหุ้นง่ผูู้บ้ริหิุ้าริ 21,000

หม�ยเหตุ: ค่าตอบแที่นกัริริมกัาริมเ่ฉพาะค่าตอบแที่นริายเดือน เท่ี่านั�นและกัริริมกัาริไมไ่ด้ริบัค่าเบ่�ยปริะชุำม

สรั้ปค่าตอบแทนที�กรัรัมูการัได้�รัับเป็นรัาย์บ้คคลัในปี  2562

ร�ยชื่อกรรมก�ร  ค่้�ตอบแทน (บ�ท)  

 บรษัิัทยอ่ย

WP  EAGLE LOGISTIC WP 
GAS

WP  
SOLUTION

WP  
SOLLAR

THAI
GAS

PREMIER

1. นายจุลจิตต์  บุณยเกัตุ 882,000     

2. นางนิศกัริ  ทัี่ดเท่ี่ยมริมย์ 882,000     

3. นายกันกัศักัดิ�  ปิ� นแสง 462,000 - - -

4. นางสริ้อยทิี่พย์  ไตริสุที่ธัิ� 504,000

5. นายชำัชำวัาลย์  เจ่ยริวันนท์ี่ 504,000 - - -

6. นายบวัริ  วังศ์สินอุดม 504,000 - -

7. นายสง่า  ริัตนชำาติชูำชำัย** 504,000 600,000 - - - -

8. นางสาวัชำมกัมล พุม่พันธุั์มว่ัง* 252,000 -

9. นางลัขณานนัท์ี่ ลักัษัมธ่ันานนัต์          504,000 - - - -

10. นายสมชำาย คูวิัจิตริสุวัริริณ 504,000

11. นายริังสริริค์ ศริ่วัริศาสตริ์ 504,000     

12. นายเกัษัมสิที่ธัิ� ปฐมศักัดิ�** 504,000     

รวม ทั�งสัิ�น 6,510,000 600,000    

หม�ยเหต:ุ  * แสดงค่าตอบแที่นเฉพาะตำาแหุ้นง่กัริริมกัาริไมร่ิวัมค่าตอบแที่นในตำาแหุ้นง่ผูู้้บริหิุ้าริ
 ** นายสง่า ริตันชำาติชูำชำยั ได้ริบัค่าตอบแที่นจากั Eagle ในฐานะปริะธัานกัริริมกัาริบริษัิัที่ฯ สำาหุ้ริบักัริริมกัาริคนอื�นท่ี่�ดำาริงตำาแหุ้นง่ใน 

บริษัิัที่ยอ่ย ไมไ่ด้ริบัค่าตอบแที่น

4.2 ค่าตอบแทนผู้้�บรัิหารั

ในเดือนมกัริาคม – ธันัวัาคม 2562 บริษัิัที่ฯ จ่ายค่าตอบแที่นใหุ้ผูู้้บ้ริหิุ้าริ จำานวันริวัมเปน็เงิน 20,323,610 บาที่
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5. บ้คลัากรั 

5.1 จ่ำานว่นพนักงาน 

ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม 2562 บริษัิัที่ฯ มพ่นกัังานจำานวันทัี่�งสิ�น 376 คน ปริะกัอบด้วัยผูู้บ้ริหิุ้าริจำานวัน 14 คน และ พนักังานอ่กั 362 คน 
(พนกัังานปริะจำาและพนกัังานริายวััน) 

5.3  นโย์บาย์บรัิหารัพนักงาน

บริิษััที่ฯ มน่โยบายในกัาริสร้ิางควัามพร้ิอมด้านบุคลากัริ โดยมุง่เนน้ 
พัฒนาริะบบกัาริบริิหุ้าริที่รัิพยากัริบุคคล เพื�อนำาพาใหุ้้องค์กัริ 
พัฒนา และเติบโตได้อยา่งยั�งยนื ผู้า่นกัาริที่บที่วันโคริงสร้ิางองค์กัริ 
กัริะบวันกัาริที่ำางาน เพื�อเตริย่มควัามพร้ิอมของบุคลากัริในด้านอัตริา 
กัำาลังใหุ้้เหุ้มาะสม  และสอดคล้องกัับแผู้นกัาริเติบโตของบริิษััที่ฯ 
และกัาริขยายธุัริกิัจ  อ่กัทัี่�งมก่ัาริมุง่เน้นกัาริสร้ิางริากัฐานของริะบบ
งานบริิหุ้าริที่ริพัยากัริบุคคลใหุ้ม้น่โยบาย และกัริะบวันกัาริท่ี่�ชำดัเจน 
สามาริถืบูริณากัาริควัามต้องกัาริของบริิษััที่ฯ ได้อย่างต่อเนื�อง  
ริวัมทัี่�งสามาริถืสร้ิางแริงจูงใจใหุ้้พนักังานสามาริถืสร้ิางสริริค์ 
ผู้ลงานเพื�อนำาองค์กัริมุ่งสู่ควัามเป็นเลิศ และเป้าหุ้มายองค์กัริ 
ในที่กุัๆ ด้าน 

โดยตั�งแต่ป ี2562 เป็นต้นมา บริษัิัที่ฯ มก่ัาริใชำก้ัลยุที่ธ์ัในด้านต่างๆ 
เชำน่           

• กัาริสริริหุ้า กัาริคัดเลือกับุคลากัริเชำิงรุิกัเพื�อสริริหุ้าบุคลากัริท่ี่�ม่ 
ควัามรู้ิ ควัามสามาริถื มศ่กััยภาพและปริะสบกัาริณท่์ี่�หุ้ลากัหุ้ลาย  

• มุง่เน้นกัาริพัฒนาศกััยภาพของบุคลากัริเพื�อเพิ�มขด่ควัามสามาริถื 
ใหุ้้ม่ควัามเช่ำ�ยวัชำาญในงาน พร้ิอมท่ี่�จะเร่ิยนรูิ้ ริิเริิ�มสิ�งใหุ้ม่ๆ 
ท่ี่�ท้ี่าที่าย

• เสริิมสริ้างควัามพริ้อมของบุคลากัริท่ี่�ม่ศักัยภาพสูง เพื�อใหุ้้ 
ม่โอกัาสก้ัาวัข้�นสู่ริะดับผูู้้บริิหุ้าริและเป็นผูู้้นำาในกัาริขับเคลื�อน
ธุัริกิัจในอนาคตได้  โดยผู้า่นขั�นตอนกัาริปริะเมนิ กัาริคัดเลือกั 
กัาริพฒันา ตลอดจนกัาริบริหิุ้าริตามสายอาชำพ่ 

• กัาริบริิหุ้าริค่าตอบแที่นท่ี่�ม่ควัามเหุ้มาะสม กัารินำารูิปแบบ 
กัาริบริิหุ้าริผู้ลกัาริปฏิิบัติงาน (Performance Management 
System :PMS) ผู้่านกัาริกัำาหุ้นดตัวัช่ำ�วััดกัาริปฏิิบัติงาน (Key 
Performance Indicators :KPIs)  เพื�อสะท้ี่อนผู้ลกัาริปฏิิบติังาน 
ตั�งแต่ริะดับองค์กัริ ถ้ืงริะดับบุคคล เพื�อติดตามและบริิหุ้าริ 
ผู้ลกัาริปฏิิบติังานใหุ้ม้ป่ริะสทิี่ธัภิาพ

• กัาริสริา้งบริริยากัาศกัาริที่ำางานและสภาพแวัดล้อมกัาริที่ำางานท่ี่�ด่ 
มค่วัามปลอดภัย ใหุ้ค้วัามสำาคัญกัับกัาริสื�อสาริภายใน (Internal 
Communication) อ่กัทัี่�งยังสนับสนุนใหุ้้พนักังานม่ Work-Life 
Balance เพื�อสริ้างควัามสมดุลในกัาริที่ำางานและชำ่วิัตสว่ันตัวั

• กัาริสริ้างควัามผูู้กัพันในองค์กัริ โดยมุ่งหุ้วัังในกัาริปลูกัฝ่ังใหุ้้ 
พนักังานทีุ่กัส่วันม่จิตสำาน้กัในกัาริที่ำางานริ่วัมกัันเพื�อกัริะตุ้น 
ใหุ้้เกิัดสังคมกัาริที่ำางานริ่วัมกัันอย่างม่ควัามสุขซ้�งจะส่งผู้ลใหุ้ ้
บริษัิัที่เติบโตต่อไป

5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไมู่รัว่มูผู้้�บรัิหารั) 

ในเดือนมกัริาคม – ธัันวัาคม 2562 บริิษััที่ฯ จ่ายค่าตอบแที่น 
พนกัังาน (ไม่ริวัมผูู้้บริหิุ้าริ) ริวัมเป็นเงินจำานวัน 94,031,435  บาที่ 
(เก้ัาสบิส่�ล้านสามหุ้มื�นหุ้น้�งพนัส่�ริอ้ยสามสิบหุ้า้บาที่ถ้ืวัน)

คน

14 คน

362 คน

ผู้้�บรัิหารั

พนักงาน
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รัาย์ลัะเอีย์ด้เกี�ย์ว่กับกรัรัมูการัแลัะผู้้�บรัิหารั

นาย์จ่้ลัจ่ิตต์ บ้ณย์เกต้ 

ปรัะธิานกรัรัมูการั / กรัรัมูการัอิสรัะ 

อ�ยุ 77 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 24 พีฤศจิำก�ยน 2557

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• นติิศาสตริบณัฑิ์ต คณะริฐัศาสตริ ์จุฬาลงกัริณม์หุ้าวิัที่ยาลัย

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

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

• วิัที่ยาลัยปอ้งกัันริาชำอาณาจักัริ หุ้ลักัสตูริภาคริฐัริว่ัมเอกัชำน 
รุิน่ 335

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบนั
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ Director Accreditation Program (DAP)  
รุิน่ 38/2005

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
6 แหุ้ง่

• ปริะธัานกัริริมกัาริกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น กัริริมกัาริตริวัจสอบ 
บริษัิัที่ โที่เทิี่�ล แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชำั�น จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริกัำากัับดแูลกิัจกัาริ บริษัิัที่ โที่เทิี่�ล แอ็คเซส็ 
คอมมนูเิคชำั�น จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริสริริหุ้า บริษัิัที่ โที่เทิี่�ล แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชำั�น 
จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริตริวัจสอบ บริษัิัที่ โที่เทิี่�ล แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชำั�น 
จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริอิสริะ บริษัิัที่ โที่เทิี่�ล แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชำั�น  
จำากััด (มหุ้าชำน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัีย์แหง่ปีระเทศไทย : 
9 แหุ้ง่

• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ ด่แที่ค ไตริเน็ต จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ คิง เพาเวัอริ ์ดิวัต่� ฟริ ่จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ คิง เพาเวัอริ ์เอ็นเตอริเ์ที่นเมน้ท์ี่ จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ คิง เพาเวัอริ ์มาเก็ัตติ�ง แอนด์  
เมเนจเมนท์ี่ จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ คิง เพาเวัอริ ์สวุัริริณภมู ิจำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ คิง เพาเวัอริ ์โฮเที่ล เมเนจเมนท์ี่ จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ คิง เพาเวัอริ ์ด่เวัลลอปเมนท์ี่ จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ คิง เพาเวัอริ ์คลิกั จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ สยาม โปโล ปาริค์ จำากััด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
1 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริ สมาคมข่�มา้โปโลแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2543 - ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริอิสริะ บริษัิัที่ โที่เทิี่�ล แอ็คเซท็ี่คอมมนูเิคชำั�น 

จำากััด (มหุ้าชำน)

2559 - ปัีจำจุำบนั
• ท่ี่�ปริก้ัษัา กัลุ่มบริษัิัที่ คิง เพาเวัอริ์

2555 - ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ สยาม โปโล ปาริค์ จำากััด

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นางนิศกรั ทัด้เทีย์มูรัมูย์์   

ปรัะธิานกรัรัมูการัตรัว่จ่สอบ / กรัรัมูการัอิสรัะ

อ�ยุ 72 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 24 พีฤศจิำก�ยน 2557

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• Master of Business Administration, University of  
Wisconsin, USA.

• ปริญิญาตริ ่คณะเศริษัฐศาสตร์ิ จุฬาลงกัริณม์หุ้าวิัที่ยาลัย  
(ศศบ. เก่ัยริตินยิมอันดับ2)

• ปริญิญาบตัริ วิัที่ยาลัยปอ้งกัันริาชำอาณาจักัริ หุ้ลักัสตูริ 
ภาครัิฐริว่ัมเอกัชำน รุิน่ 14

• หุ้ลักัสูตริกัาริบริหิุ้าริงานภาครัิฐและกัฎหุ้มายมหุ้าชำน  
(ปริม.6) สถืาบนักัริะปกัเกัล้า

• หุ้ลักัสูตริผูู้บ้ริหิุ้าริวััฒนธัริริมริะดับสงู กัริะที่ริวังวััฒนธัริริม

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

• หุ้ลักัสูตรินกัับริกิัาริริะดับสงู (นบส.35) สำานกัังาน 
คณะกัริริมกัาริขา้ริาชำกัาริพลเรืิอน (กั.พ.)

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

• หุ้ลักัสูตริ Budgeting and Accounting DSE

• หุ้ลักัสูตริ Supply and Materials Management Crown 
Agents, UK

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบัน
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ Director Certificate Program (DCP) 
รุิน่ 120/2009

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

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

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัีย์แหง่ปีระเทศไทย :  
1 แหุ้ง่

• ปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบและกัริริมกัาริ บริษัิัที่ บุริรั่ิมย์ 
ยูไนเต็ด จำากััด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2553 – 2561
• กัริริมกัาริตริวัจสอบ มหุ้าวิัที่ยาลัยพะเยา

2557
• ปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ บริษัิัที่ ปคินคิ คอริป์อเริชำั�น 

จำากััด(มหุ้าชำน)
2556 – 2557
• กัริริมกัาริบริษัิัที่ ปคินคิ คอริป์อเริชำั�น จำากััด(มหุ้าชำน)

2554 – 2555
• คณะอนกุัริริมกัาริ กัวัพ. ธันาคาริออมสนิ

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์กนกศักด้ิ� ป่�นแสง 

ปรัะธิานกรัรัมูการัตรัว่จ่สอบ / กรัรัมูการัอิสรัะ

อ�ยุ 64  ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 24 พีฤศจิำก�ยน 2557

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ปริญิญาโที่ริฐัปริะสานศาสตริ ์มหุ้าวิัที่ยาลัยศริป่ที่มุ 

• ปริญิญาตริศิ่ลปศาสตริ ์สาขาวิัชำารัิฐศาสตริ ์ 
มหุ้าวิัที่ยาลัยริามคำาแหุ้ง

• วิัที่ยาลัยปอ้งกัันริาชำอาณาจักัริภาครัิฐริว่ัมเอกัชำน รุิน่ 14

• วิัที่ยากัาริตลาดทุี่น รุิน่ 9

• บริหิุ้าริกัริะบวันกัาริยุติธัริริมริะดับสงู รุิน่ 16

• วิัที่ยากัาริพลังงาน รุิน่ 4

• วิัที่ยาลัยศาลริฐัธัริริมนญู หุ้ลักัสตูริ หุ้ลักัธัริริมนติิธัริริม 
เพื�อปริะชำาธัปิไตย รุิน่ 5

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบนั
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ Director Accreditation Program (DAP) รุิน่ 73

• หุ้ลักัสูตริ Director Certification Program (DCP) รุิน่ 106

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
6 แหุ้ง่

• ปริะธัานกัริริมกัาริบริหิุ้าริ บริษัิัที่ บูริร่ิมัย ์ยูไนเต็ด จำากััด

• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ บิ�กัเคริน แอนด์ อิควิัปเมน้ท์ี่ 
เริน้ทัี่ลส ์จำากััด

• ท่ี่�ปริก้ัษัา บริษัิัที่ในเคริอื NOK’S GROUP 

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลชูำั�นส ์จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลล่าริ ์จำากััด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพิีเศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
2 แหุ้ง่

• นายกัสมาคม สมาคมก่ัฬาข่�มา้โปโลแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย

• เลขานกุัาริมูลนธิัวัิัดสวุัริริณภมูพิทุี่ธัชำยันต่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2545 – 2561
• ท่ี่�ปริก้ัษัา บริษัิัที่ เชำย่งใหุ้ม ่คอนสตริคัชำั�น จำากััด

2549 – ปัีจำจุำบนั
• ท่ี่�ปริก้ัษัา บริษัิัที่ในเคริอื NOK’S GROUP

2555 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริ บริษัิัที่ บูริร่ิมัย ์ยูไนเต็ด จำากััด

2554 – 2557
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ปคินคิ คอริป์อเริชำั�น จำากััด (มหุ้าชำน)

2557
• กัริริมกัาริตริวัจสอบ บริษัิัที่ ปคินคิ คอริป์อเริชำั�น จำากััด 

(มหุ้าชำน)

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์ชัชว่าลัย์์ เจ่ีย์รัว่นนท์   

กรัรัมูการั / กรัรัมูการับรัิหารั /  

ปรัะธิานกรัรัมูการับรัิหารัคว่ามูเสี�ย์ง

อ�ยุ 58 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 24 พีฤศจิำก�ยน 2557

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ปริญิญาตริบ่ริหิุ้าริธุัริกิัจ University Of Southern  
California, USA

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบัน
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ Director Accreditation Program (DAP) 
รุิน่ 71/2008

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

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
4 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริและผูู้อ้ำานวัยกัาริบริหิุ้าริ บริษัิัที่ ที่รูิ คอริป์อเริชำั�น 
จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ อิออน ธันสนิที่ริพัย ์(ไที่ยแลนด์) จำากััด 
(มหุ้าชำน)

• ปริะธัานกัริริมกัาริคณะกัริริมกัาริสริริหุ้า / กัริริมกัาริ /
กัริริมกัาริตริวัจสอบ / กัริริมกัาริกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น  
บริษัิัที่ ไที่คอน อินดัสเที่ริย่ล คอนเน็คชำั�น จำากััด(มหุ้าชำน)

• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ หุ้ลักัที่รัิพย ์ฟนินัเซย่ ไซรัิส  
จำากััด (มหุ้าชำน) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัีย์แหง่ปีระเทศไทย :  
8 แหุ้ง่

• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ ไที่ยโคโพล่อุตสาหุ้กัริริมพลาสติกั
จำากััด

• ปริะธัานคณะผูู้บ้ริหิุ้าริ บริษัิัที่ ที่รูิ มัลติมเ่ด่ย จำากััด

• กัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริใหุ้ญแ่ละปริะธัานคณะผูู้บ้ริหิุ้าริ 
บริษัิัที่ เที่เลคอม โฮลดิ�ง จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ เอคโค ออโต้พาริท์ี่ (ไที่ยแลนด์) จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ซพ่พ่ซ่ ่จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่แก๊ัส จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลูชำั�นส ์จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลล่าริ ์จำากััด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
1 แหุ้ง่

• Member of Corporate Advisory Board Marshall School 
Business, University of Southern California

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2556 – 2557
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ปคินคิ คอริป์อเริชำั�น จำากััด (มหุ้าชำน)

2553 – 2556
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ฮะมานะฮ์ ลิสซิ�ง จำากััด (มหุ้าชำน)

2552 – 2556
• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ หุ้ลักัที่ริพัย์ สนิเอเช่ำย จำากััด

จำำ�นวนก�รถือหุน้  
: 37,312,408 หุุ้้น (คิดเปน็สดัสว่ันกัาริถืือหุุ้้นริอ้ยละ 7.196)

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นางสรั�อย์ทิพย์์ ไตรัส้ทธิิ�  

กรัรัมูการัตรัว่จ่สอบ / ปรัะธิานกรัรัมูการัสรัรัหาแลัะกำาหนด้

ค่าตอบแทน / กรัรัมูการัอิสรัะ

อ�ยุ 65 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 27 ตลุ้�ค้ม 2558

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ศลิปศาสตริบ์ณัฑิ์ต มหุ้าวิัที่ยาลัยธัริริมศาสตริ์

• นติิศาสตริบ์ณัฑิ์ต มหุ้าวิัที่ยาลัยธัริริมศาสตริ์

• วัาริสาริศาสตริมหุ้าบณัฑิ์ต มหุ้าวิัที่ยาลัยธัริริมศาสตริ์

• ปริะกัาศนย่บัตริ หุ้ลักัสตูริปริะกัาศนย่บตัริบณัฑิ์ตที่าง
กัฎหุ้มายมหุ้าชำน รุิน่ 6 มหุ้าวิัที่ยาลัยธัริริมศาสตริ์

• หุ้ลักัสตูรินกัับริิหุ้าริริะดับสงู รุิน่ 28 สำานกัังาน กัพ. (นบส.28)

• หุ้ลักัสูตริวิัที่ยาลัยปอ้งกัันอาณาจักัริ รุิน่ 45 (วัปอ.45)

• หุ้ลักัสตูริผูู้บ้ริิหุ้าริกัริะบวันกัาริยุติธัริริมริะดับสงู รุิน่ 9 (บยส.9)

• หุ้ลักัสูตริกัาริเมืองกัาริปกัคริองในริะบอบปริะชำาธิัปไตย
สำาหุ้ริบันกัับริหิุ้าริริะดับสงู รุิน่ 10 (ปปริ.10)

• หุ้ลักัสตูริผูู้บ้ริิหุ้าริริะดับสงู สถืาบนัวิัที่ยากัาริตลาดที่นุ รุิน่ 15

• หุ้ลักัสูตริผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงู ด้านสภาพฒันาธุัริกิัจ
อุตสาหุ้กัริริมและกัาริลงที่นุ (วัธัอ.1)

• หุ้ลักัสตูรินกัับริหิุ้าริกัาริยุติธัริริมกัาริปกัคริองริะดับสงู (บยป.5)

• หุ้ลักัสูตริกัาริกัำากัับดแูลกิัจกัาริสำาหุ้ริบักัริริมกัาริ และผูู้้
บริหิุ้าริริะดับสงูของริฐัวิัสาหุ้กิัจ และองค์กัริ มหุ้าชำน (PDI) 
รุิน่ 1 จัดโดยสถืาบนัพริะปกัเกัล้า (สถืานบนัพฒันากัริริมกัาริ
และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงูภาคริฐั

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบนั
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ Director Certificate Program (DCP) รุิน่ 88/2007

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

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัีย์แหง่ปีระเทศไทย :  
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
1 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริ มลูนธิัปิริะเที่ศไที่ยใสสะอาด

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2557 – กันย�ยน 2558
• ปลัดกัริะที่ริวังคมนาคม

2558
• กัริริมกัาริ กัาริท่ี่องเท่ี่�ยวัแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย

2558
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ กัาริบนิไที่ย จำากััด (มหุ้าชำน)

2557
• กัริริมกัาริ กัารินคิมอุตสาหุ้กัริริมแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย

2555 – 2557
• ริองปลัดกัริะที่ริวังคมนาคม

2554 – 2556
• ปริะธัานกัริริมกัาริ กัาริริถืไฟแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย (ริฟที่.)

2551 – 2555
• ผูู้อ้ำานวัยกัาริสำานกัังานนโยบายและแผู้นกัาริขนสง่จริาจริ

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์บว่รั ว่งศ์สินอ้ด้มู 

กรัรัมูการั / กรัรัมูการับรัิหารั

อ�ยุ 65 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง :  27 ตุล้�ค้ม 2558

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ปริญิญาโที่ กัาริจัดกัาริ สถืาบนับณัฑิ์ตบริหิุ้าริธุัริกิัจศศนิที่ริ์
แหุ้ง่จุฬาลงกัริณม์หุ้าวิัที่ยาลัย

• ปริญิญาโที่ วิัศวักัริริมศาสตริ ์(วิัศวักัริริมเคม)่  
จุฬาลงกัริณม์หุ้าวิัที่ยาลัย

• ปริญิาตริ ่วิัศกัริริมศาสตริ ์(วิัศวักัริริมเคม)่  
จุฬาลงกัริณม์หุ้าวิัที่ยาลัย

• ปริญิญาบตัริ หุ้ลักัสตูริกัาริปอ้งกัันริาชำอาณาจักัริ ภาคริฐั
ริว่ัมเอกัชำน (ปริอ.) รุิน่ 17 วิัที่ยาลัยปอ้งกัันริาชำอาณาจักัริ

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบัน
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ Director Accreditation Program (DAP)  
รุิน่ 76/2008

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

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

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

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
2 แหุ้ง่

• ริองปริะธัานกัริริมกัาริ / ปริะธัานคณะกัริริมกัารินโยบาย 
สิ�งแวัดล้อม สงัคม บริหิุ้าริควัามเส่�ยง และกัาริกัำากัับกัาริ
ปฏิิบติัตามกัฎเกัณฑ์์ / ปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริและ
กัริริมกัาริผูู้้จัดกัาริ บริษัิัที่ นำามนัพชืำไที่ย จำากััด (มหุ้าชำน)

• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ พริมิา มาริน่ จำากััด (มหุ้าชำน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
4 แหุ้ง่

• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ พท่่ี่ท่ี่ ฟนีอล จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ บางกัอกัอินดัสเที่ริย่ลแก๊ัส จำากััด

• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ ยูเอซ่ แอ็ดวัานซ์ โพลิเมอริ ์แอนด์ 
เคมคัิลล์ จำากััด

• ริองปริะธัานสภาอุตสาหุ้กัริริมแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย และปริะธัาน
คณะกัริริมกัาริสถืาบนัพลังงานเพื�ออุตสาหุ้กัริริม 
สภาอุตสาหุ้กัริริมแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ :ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2558 – 2562
• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ ไที่ยบริติิชำ ซเ่ค่ยวัริต่ิ� พริิ�นติ�ง 

จำากััด (มหุ้าชำน)

2555 – 2562
• กัริริมกัาริ และปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ  

สถืาบนัพลาสติกักัริะที่ริวังอุตสาหุ้กัริริม

2559 – 2560
• กัริริมกัาริอิสริะ และกัริริมกัาริตริวัจสอบ บริษัิัที่ สธุัากััญจน์

จำากััด (มหุ้าชำน)

2557 – 2559
• ปริะธัาน คลัสเตอริป์โิตริเคม ่สภาอุตสาหุ้กัริริมแหุ้ง่

ปริะเที่ศไที่ย
• ปริะธัานคณะกัริริมกัาริ สถืาบนันำาเพื�อควัามยั�งยนื  

สภาอุตสาหุ้กัริริมแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย

2556 – 2557
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ว่ันไิที่ย จำากััด (มหุ้าชำน)
• ปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ และกัริริมกัาริผูู้้จัดกัาริใหุ้ญ ่

บริษัิัที่ พท่่ี่ท่ี่ โกัลบอล เคมค่อล จำากััด (มหุ้าชำน)

2555 – 2557
• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ เอ็นพซ่ ่เซฟต่� แอนด์ เอ็นไวัริอน

เมนที่อล เซอริวิ์ัส จำากััด
• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ พท่่ี่ท่ี่ เมนเที่นแนนซ ์แอนด์  

เอนจิเนย่ริิ�ง จำากััด
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ โกัลบอล เพาเวัอริ ์ซนิเนอริย์่� จำากััด (มหุ้าชำน) 
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ไที่ยแที่งค์เที่อมนิลั จำากััด 

2554 – 2557
• กัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริใหุ้ญ ่บริษัิัที่ พท่่ี่ท่ี่ โกัลบอล เคมค่อล 

จำากััด (มหุ้าชำน)
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ พท่่ี่ท่ี่ โกัลบอล เคมค่อล จำากััด (มหุ้าชำน)

2553 – 2554
• ปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริและกัริริมกัาริผูู้้จัดกัาริใหุ้ญแ่ละ

ริกััษัากัาริริองกัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริใหุ้ญอ่าวุัโสปฏิิบติักัาริ 
บริษัิัที่ ปตที่. อะโริเมติกัสแ์ละกัาริกัลั�น จำากััด (มหุ้าชำน)

2552 – 2553
• ริองกัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริใหุ้ญอ่าวุัโสปฏิิบติักัาริและริกััษัากัาริ

ริองกัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริใหุ้ญ ่แผู้นพาณชิำย์และพฒันาธุัริกิัจ 
บริษัิัที่ ปตที่. อะโริเมติกัสแ์ละกัาริกัลั�น จำากััด (มหุ้าชำน)

จำำ�นวนก�รถือหุน้  
: ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์สง่า  รััตนชาติช้ชัย์  

กรัรัมูการั / กรัรัมูการับรัิหารั / กรัรัมูการัสรัรัหาแลัะ

กำาหนด้ค่าตอบแทน

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ปริญิญาตริ ่คณะนิติศาสตริ ์มหุ้าวิัที่ยาลัยธัริริมศาสตริ์

ก�รอบรบหลั้กสัูตรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสั่งเสัริมสัถ�นบัน
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD) : ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
5 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ โลจ่สติค เอ็นเตอริไ์พริซ ์จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ อ่เกิั�ล อินเตอริท์ี่ริานส์ จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่แก๊ัส จำากััด

•  กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลชูำั�นส ์จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลล่าริ ์จำากััด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพิีเศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2556 – 2557
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ปคินคิ คอริป์อเริชำั�น จำากััด (มหุ้าชำน)

2552 – 2556
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ เวิัลด์แก๊ัส (ปริะเที่ศไที่ย) จำากััด 

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : 532,128 (คิดเปน็สดัสว่ันกัาริถืือหุุ้้น 
ริอ้ยละ 0.10)

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่

อ�ยุ 59 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง :  24 พีฤศจิำก�ยน 2557
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นางสาว่ชมูกมูลั พ้่มูพันธิ้์มู่ว่ง 

กรัรัมูการั / กรัรัมูการับรัิหารั / กรัรัมูการัสรัรัหาแลัะ

กำาหนด้ค่าตอบแทน/ปรัะธิานเจ่�าหน�าที�บรัิหารั

อ�ยุ 36 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 24 พีฤศจิำก�ยน 2557

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• 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

• หุ้ลักัสตูริ Energy Literacy for a Sustainable Future Class 1

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบัน
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ Director Certification Program (DCP)  
รุิน่ 193/2014

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัีย์แหง่ปีระเทศไทย :  
4 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริ  บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่แก๊ัส จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่  ดับบลิวัพ ่โซลูชำั�นส ์จำากััด 

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่โซลล่าริ ์จำากััด

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ บย่อนด์ กัริน่ จำากััด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2555 – 2557
• ริกััษัากัาริปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริ บริษัิัที่ เวิัลด์แก๊ัส  

(ปริะเที่ศไที่ย) จำากััด

จำำ�นวนก�รถือหุน้  
: 93,088,847 หุุ้้น (คิดเปน็สดัสว่ันกัาริถืือหุุ้้นริอ้ยละ 17.95)

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์รัังสรัรัค์ ศรัีว่รัศาสตรั์  

กรัรัมูการัอิสรัะ / คณะกรัรัมูการับรัิหาคว่ามูเสี�ย์ง

อ�ยุ 64 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 21 มถินุ�ยน 2560

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• บริหิุ้าริธุัริกิัจบณัฑิ์ต (สาขากัาริบญัชำ)่ มหุ้าวิัที่ยาลัยริามคำาแหุ้ง

• นติิศาสตริบ์ณัฑิ์ต มหุ้าวิัที่ยาลัยสโุขทัี่ยธัริริมาธิัริาชำ

• บริหิุ้าริธุัริกิัจมหุ้าบณัฑิ์ต มหุ้าวิัที่ยาลัยสงขลานครินิที่ริ์

• ปริญิญาบตัริหุ้ลักัสตูริปอ้งกัันริาชำอาณาจักัริ  
วิัที่ยาลัยปอ้งกัันริาชำอาณาจักัริ

• ปริะกัาศนย่บัตรินกัับริหิุ้าริริะดับสงู หุ้ลักัสตูริท่ี่� 1 รุิน่ 42  
(นบส.1 รุิน่ 42) สำานกัังาน กั.พ.

• วุัฒบิตัริผูู้บ้ริหิุ้าริกัริะบวันกัาริยุติธัริริมริะดับสงู (บยส. รุิน่ 10) 
วิัที่ยาลัยกัาริยุติธัริริม ปริะกัาศนย่บตัริชำั�นสงูกัาริเมอืง 
กัาริปกัคริองในริะบอบปริะชำาธิัปไตยสำาหุ้ริบันกัับริหิุ้าริ 
ริะดับสงู (ปปริ.รุิน่ 13) สถืาบนัพริะปกัเกัล้า

• ปริะกัาศนย่บัตริผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงูสถืาบนัวิัที่ยากัาริตลาดทุี่น 
(วัตที่.10)

• ปริะกัาศนย่บัตริหุ้ลักัสตูริสริา้งควัามเขม้แขง็ผูู้ต้ริวัจริาชำกัาริ
กัริะที่ริวัง

• ปริะกัาศนย่บตัรินกัับริหิุ้าริกัาริยุติธัริริมที่างปกัคริองริะดับสงู 
รุิน่ท่ี่� 2 (บยป.2)

• วุัฒบิตัริผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงูด้านกัาริค้าและกัาริพาณิชำย ์รุิน่ท่ี่� 6 
(TEPCOT - 6)

• วุัฒบิตัริภมูพิลังแผู้น่ดินสำาหุ้ริบัผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงู รุิน่ท่ี่� 3

• วุัฒบิตัรินกัับริหิุ้าริริะดับสงูด้านกัาริพฒันาอุตสาหุ้กัริริมและ
กัาริลงทุี่น (วัธัอ.1)

• ปริะกัาศนย่บัตริผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงูด้านวิัที่ยากัาริพลังงาน 
รุิน่ท่ี่� 7 (วัพน.7)

• ปริะกัาศนย่บัตริธัริริมาภิบาลที่างกัาริแพที่ย ์สำาหุ้ริบัผูู้บ้ริหิุ้าริ
ริะดับสงู รุิน่ท่ี่� 7 (ปธัพ.7)

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

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มส่ังเสัรมิสัถ�นบัน
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสตูริ IOD Director Certification Program (DCP)  
รุิน่ 81/2006

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

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

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

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

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

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

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

• หุ้ลักัสตูริ IOD Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) รุิน่ 14/2015
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ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
4 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริอิสริะ บริษัิัที่ เบอร์ิล่� ยุคเกัอริ ์จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริอิสริะ ปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ และปริะธัาน 
กัริริมกัาริกัำากัับดแูลกิัจกัาริ บริษัิัที่ เจริญิโภคภัณฑ์์อาหุ้าริ 
จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริอิสริะ ปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ กัริริมกัาริ
สริริหุ้าและกัำาหุ้นดค่าตอบแที่น บริษัิัที่ ยู ซต่ิ� จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริอิสริะ และปริะธัานกัริริมกัาริสริริหุ้าและกัำาหุ้นด 
ค่าตอบแที่น บริษัิัที่ แอสเสที่ เวิัริด์ คอริป์ จำากััด (มหุ้าชำน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพิีเศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2560 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริ สภามหุ้าวิัที่ยาลัยผูู้ท้ี่ริงคณุวุัฒ ิ 

มหุ้าวิัที่ยาลัยนอริท์ี่-เชำย่งใหุ้ม่

2560 – ปัีจำจุำบนั
• ปริะธัานท่ี่�ปริก้ัษัา สมาคมก่ัฬาว่ัายนำาแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย

2559 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริ พฒันามหุ้าวิัที่ยาลัยสูค่วัามเปน็มหุ้าวิัที่ยาลัย 

พริะปกัเกัล้าริำาไพพริริณ่

2558 – 2561
• ท่ี่�ปริก้ัษัานายกัริฐัมนตริ ่สำานกััเลขาธักิัารินายกัริฐัมนตร่ิ

2558 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริตริวัจสอบภายใน เนติบณัฑิ์ตยสภา

2558 – ปัีจำจุำบนั 
• กัริริมกัาริ มลูนธิัสิถืาบนัวิัจัยและพฒันาองค์กัริภาคริฐั

2558 – ปัีจำจุำบนั
• ท่ี่�ปริก้ัษัา มลูนธิัพิฒันาเคริื�องมอืแพที่ยไ์ที่ยในพริะบริม 

ริาชูำปถัืมภ์

2557 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริ สภามหุ้าวิัที่ยาลัยผูู้ท้ี่ริงคณุวุัฒ ิ

มหุ้าวิัที่ยาลัยสงขลานครินิที่ริ์

2558 – 2561
• ปริะธัานกัริริมกัาริ ธันาคาริที่หุ้าริไที่ย จำากััด (มหุ้าชำน)

2558 – 2560
• สมาชำกิัสภาขบัเคลื�อนกัาริปฏิิรูิปปริะเที่ศ (สปที่.)

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : ไมม่่

ค้ว�มสัมัพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร : 
ไมม่่
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ด้รั. ลััขณานันท์ ลัักษัมูรัธินานันต์ 

กรัรัมูการัตรัว่จ่สอบ / กรัรัมูการัอิสรัะ 

อ�ยุ 65 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 1 สังิห�ค้ม 2559

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• บริหิุ้าริธุัริกิัจบณัฑิ์ต (บญัชำ)่ มหุ้าวิัที่ยาลัยริามคำาแหุ้ง

• นติิศาสตริบ์ณัฑิ์ต มหุ้าลัยศริป่ที่มุ

• ริฐัปริะศาสนศาสตริม์หุ้าบณัฑิ์ต จุฬาลงกัริณม์หุ้าวิัที่ยาลัย

• ริฐัศาสตร์ิดษุัฎ่บณัฑิ์ต มหุ้าวิัที่ยาลัยริามคำาแหุ้ง

• สสสส.9 สถืาบนัพริะปกัเกัล้า

• หุ้ลักัสูตริผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงูด้านกัาริค้าและพาณชิำย ์ 
(TEPCoT) รุิน่ 12 สถืาบนัวิัที่ยากัาริกัาริค้า

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบนั
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ IOD Director Accreditation Program (DAP)  
รุิน่ 136/2017

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
1 แหุ้ง่

• อุปนายกับริหิุ้าริงานฝ่า่ยอำานวัยกัาริบญัชำแ่ละกัาริเงิน 
สมาคมก่ัฬาฟตุบลแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2559 – ปัีจำจุำบนั
• อุปนายกับริหิุ้าริงานฝ่า่ยอำานวัยกัาริบญัชำแ่ละกัาริเงิน  

สมาคมก่ัฬาฟุตบลแหุ้ง่ปริะเที่ศไที่ย
• กัริริมกัาริ บริิษััที่ ไที่ยล่กั จำากััด
• ริองปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริฝ่า่ยบญัชำแ่ละกัาริเงิน  

บริษัิัที่ ไที่ยล่กั จำากััด

2556 – 2558
• ผูู้อ้ำานวัยกัาริสำานกััมาตริฐานกัาริสอบบญัชำภ่าษ่ัอากัริ

2555 – 2556
• สริริพากัริพื�นท่ี่�กัรุิงเที่พมหุ้านคริ 24

2554 – 2555
• สริริพากัริพื�นท่ี่�นครินายกั

จำำ�นวนก�รถือหุน้ :ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์สมูชาย์ ค้ว่ิจ่ิตรัส้ว่รัรัณ  

กรัรัมูการัอิสรัะ / กรัรัมูการับรัิหารัคว่ามูเสี�ย์ง

อ�ยุ 69 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 20 ตุล้�ค้ม 2559

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ริฐัปริะศาสนศาสตริม์หุ้าบณัฑิ์ต สถืาบนับณัฑิ์ตพฒันา
บริหิุ้าริศาสตริ์

• นติิศาสตริบ์ณัฑิ์ต มหุ้าลัยริามคำาแพง

• เนติบณัฑิ์ตไที่ย รุิน่ท่ี่� 71 สำานกััอบริมศก้ัษัากัฎหุ้มาย 
แหุ้ง่เนติบณัฑิ์ตฑ์ยสภา

• หุ้ลักัสูตริอัยกัาริจังหุ้วััด รุิน่ 9/2530

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

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

• หุ้ลักัสตูริผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงู สถืาบนัวิัที่ยากัาริตลาดที่นุ (วัตที่.) 
รุิน่ 9

• หุ้ลักัสูตริผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงู ด้านวิัที่ยากัาริพลังงาน (วัพน.) 
รุิน่2

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบัน
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• หุ้ลักัสูตริ Director Certificate Program (DCP) รุิน่ 76

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
1 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริ และกัริริมกัาริตริวัจสอบ บริษัิัที่ พริมิา มาริน่ จำากััด 
(มหุ้าชำน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
2 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริและปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ บริษัิัที่ คิงสฟ์อริด์ 
โฮลดิ�งส์ จำากััด(มหุ้าชำน)

• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ อ่สเที่อร์ิน พาวัเวัอริ ์กัรุิป๊ จำากััด  
(มหุ้าชำน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2559 – ปัีจำจุำบนั
• ปริะธัานกัริริมกัาริ บริษัิัที่ เอคิวั เอสเตที่ จำากััด (มหุ้าชำน)

2559 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ พริมิา มาริน่ จำากััด (มหุ้าชำน)

2558 –2561
• กัริริมกัาริ และปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ  

บริษัิัที่ โริงพยาบาลธันบุริ ่เฮลท์ี่แคริ ์จำากััด (มหุ้าชำน)

2558 –2561
• กัริริมกัาริ และปริะธัานกัริริมกัาริตริวัจสอบ  

บริษัิัที่ พท่่ี่ท่ี่โกัลบอล เคมคิอล จำากััด (มหุ้าชำน)

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์เกษัมูสิทธิิ� ปฐมูศักด้ิ�   

กรัรัมูการั 

อ�ยุ 49 ปี ี
วันทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง : 11 พีฤษัภ�ค้ม 2561

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ปริญิญาโที่ สาขากัาริเงิน Bentley University สหุ้รัิฐอเมริกิัา 

• ปริญิญาตริ ่สาขากัาริจัดกัาริธุัริกิัจ 

• Northeastern University แมสซาซูเซตส ์สหุ้ริฐัอเมริกิัา

• หุ้ลักัสตูริผูู้บ้ริิหุ้าริริะดับสงู สถืาบนัวิัที่ยากัาริตลาดที่นุ (วัตที่.)  
รุิน่ 9

• หุ้ลักัสูตริ ผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงูด้านกัาริค้าและกัาริพาณชิำย ์
สถืาบนัวิัที่ยากัาริกัาริค้า (TEPCoT) รุิน่ 7

• หุ้ลักัสูตริ กัาริบริหิุ้าริกัาริท่ี่องเท่ี่�ยวัสำาหุ้ริบัผูู้้บริหิุ้าริริะดังสงู 
รุิน่ 1

• หุ้ลักัสูตริผูู้บ้ริหิุ้าริริะดับสงู ด้านกัาริบริหิุ้าริงานพฒันาเมอืง 
(มหุ้านคริ ท่ี่� 1)

ก�รอบรบหลั้กสัตูรกรรมก�รจำ�กสัม�ค้มสัง่เสัรมิสัถ�นบนั
กรรมก�รบรษัิัทไทย (IOD)

• Corporate Governance for Capital Market  
Intermediaries Program 12/2016

• Audit Committee Program 32/2010

• Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management 9/2010

• Director Accreditation Program 48/2005

• Director Certification Program 175/2003

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
2 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริอิสริะ / ปริะธัานคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ 
และกัำากัับดูแลกิัจกัาริ บริษัิัที่ คริสิเต่ยนแ่ละนล่เส็น (ไที่ย) 
จำากััด (มหุ้าชำน)

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่หุ้ลักัที่ริพัย ์ยูโอบ ่เคยเ์ฮ่ยน (ปริะเที่ศไที่ย) 
จำากััด ( มหุ้าชำน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
3 แหุ้ง่

• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ เนชำั�นแนล เพาเวัอริ ์ซพัพลาย จำากััด  
(มหุ้าชำน)

• ปริะธัานกัริริมกัาริบริหิุ้าริ บริษัิัที่ หุ้ลักัที่ริพัย์จัดกัาริกัองที่นุ  
เมอริช์ำั�น พาริท์ี่เนอริ ์จำากััด

• ปริะธัานกัริริมกัาริบริหิุ้าริ บริษัิัที่ หุ้ลักัที่ริพัย์เมอริช์ำั�น 
พาริท์ี่เนอริ ์จำากััด (มหุ้าชำน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์้กรอ่ืน/กิจำกรรมพีเิศษัทีส่ัำ�คั้ญ : 
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2556 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริอิสริะ / ปริะธัานคณะกัริริมกัาริตริวัจสอบ 

และกัำากัับดแูลกิัจกัาริ / ปริะธัานคณะกัริริมกัาริสริริหุ้า / 
ปริะธัานกัริริมกัาริพจิาริณาค่าตอบแที่น  
บริษัิัที่ คริสิเต่ยนแ่ละนล่ เสน็ (ไที่ย) จำากััด (มหุ้าชำน)

2559 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ เนชำั�นแนล พาวัเวัอริ ์ซพัพลาย จำากััด 

(มหุ้าชำน)

2553 – ปัีจำจุำบนั
• กัริริมกัาริ บริษัิัที่ หุ้ลักัที่ริพัย์ ยูโอบ ่เคยเ์ฮ่ยน (ปริะเที่ศไที่ย) 

จำากััด (มหุ้าชำน)

2557 – ปัีจำจุำบนั
• ปริะธัานกัริริมกัาริบริหิุ้าริ บริษัิัที่ หุ้ลักัที่ริพัย์จัดกัาริกัองที่นุ 

เมอริช์ำั�น พาริท์ี่เนอริ ์จำากััด

2559 – 2561
• กัริริมกัาริ และกัริริมกัาริตริวัจสอบ บริษัิัที่ เอเชำย่ เอวิัชำั�น 

จำากััด (มหุ้าชำน)

ตลุ้�ค้ม 2562
• ท่ี่�ปริก้ัษัาคณะอนกุัริริมาธักิัาริศก้ัษัาและติดตามกัาริดำาเนนิ

ยุที่ธัศาสตริค์วัามสมัพนัธัร์ิะหุ้ว่ัางปริะเที่ศ คณะกัริริมาธักิัาริ
กัาริต่างปริะเที่ศ สภาผูู้แ้ที่นริาษัฎริ

ตลุ้�ค้ม 2562

• คณะอนกุัริริมกัาริกัารินโยบายและยุที่ธัศาสตริก์ัาริขนสง่ 
ที่างอากัาศ คณะกัริริมกัาริกัาริบนิพลเริอืน  
กัริะที่ริวังคมนาคม

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์นพว่งศ์ โอมูาธิิก้ลั 

รัองปรัะธิานเจ่�าหน�าที�บรัิหารั 

อ�ยุ 41 ปี ี

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ปริญิญาตริ ่คณะพาณิชำยศาสตริแ์ละกัาริบญัชำ ่จุฬาลงกัริณ์
มหุ้าวิัที่ยาลัย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2562 – ปัีจำจุำบนั
• ริองปริะธัานเจ้าหุ้นา้ท่ี่�บริหิุ้าริสายกัาริเงินและบริหิุ้าริองค์กัริ 

บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่เอ็นเนอริย์่� จำากััด (มหุ้าชำน)

2557 – 2561
• ผูู้อ้ำานวัยกัาริฝ่า่ยบัญชำแ่ละกัาริเงิน บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่

เอ็นเนอริย์่� จำากััด (มหุ้าชำน)

2554 – 2557
• ผูู้จั้ดกัาริอาวุัโส บริษัิัที่ ไพริซ้วัอเตอริเ์ฮาสค์เูปอริส์ 

เอบเ่อเอสจำากััด

จำำ�นวนก�รถือหุน้ : ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์ช้มูพลั ลัิลัิตส้ว่รัรัณ 

ผู้้�อำานว่ย์การัฝ่่าย์ขาย์ 

อ�ยุ 52 ปีี

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ปริญิญาโที่ บริหิุ้าริธุัริกิัจมหุ้าบณัฑิ์ต สาขาวิัชำาบริหิุ้าริธุัริกิัจ 
มหุ้าวิัที่ยาลัยหุ้อกัาริค้าไที่ย

• ปริญิญาตริ ่บริหิุ้าริธุัริกิัจบณัฑิ์ต สาขาวิัชำากัาริบริหิุ้าริกัาริเงิน 
มหุ้าวิัที่ยาลัยหุ้อกัาริค้าไที่ย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2558 – ปัีจำจุำบนั
• ผูู้อ้ำานวัยกัาริฝ่า่ยวัางแผู้นและจัดหุ้า บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่

เอ็นเนอริย์่� จำากััด (มหุ้าชำน)

2547 – 2557

• ริกััษัากัาริผูู้จั้ดกัาริฝ่า่ยวัางแผู้นและจัดหุ้า บริษัิัที่ เวิัลด์แก๊ัส  
(ปริะเที่ศไที่ย) จำากััด

2555 – 2557

• ริองกัริริมกัาริผูู้จั้ดกัาริสายงานจัดหุ้าผู้ลิตภัณฑ์์และปฏิิบติั 
กัาริคลัง บริษัิัที่ ปคินคิ คอริป์อเริชำั�น จำากััด (มหุ้าชำน)

จำำ�นวนก�รถือหุน้ :ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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นาย์ส้ทัศน์  นิติกรัไชย์รััตน์   

ผู้้�อำานว่ย์การัฝ่่าย์กลัย์้ทธิ์แลัะพัฒนาธิ้รักิจ่ 

อ�ยุ 41 ปีี

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• MSc. Industrial Logistics, Birmingham City University, 
UK

• BEng. Civil Engineering,  Chulalongkorn University, 
Thailand

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2561 – ปัีจำจุำบนั

• ผูู้อ้ำานวัยกัาริฝ่า่ยกัลยุที่ธัแ์ละพฒันาธุัริกิัจ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่
เอ็นเนอริย์่� จำากััด(มหุ้าชำน)

2556 – 2560

• ผูู้จั้ดกัาริหุ้นว่ัยงานพฒันาธุัริกิัจ บริษัิัที่ โกัลบอลกัริน่
เคมคิอลจำากััด(มหุ้าชำน)

จำำ�นวนก�รถือหุน้ :ไมม่่

ค้ว�มสัมัพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร
: ไมม่่
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นาย์ณธิพลั เพิ�มูพลั 

ผู้้�อำานว่ย์การัฝ่่าย์ปฎิิบัติการั

อ�ยุ 49 ปี ี

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• ปริิญญาโที่ บริิหุ้าริธุัริกิัจมหุ้าบณัฑิ์ต สาขาวิัชำากัาริบริหิุ้าริ 
กัาริเงิน มหุ้าวิัที่ยาลัยริามคำาแหุ้ง

• ปริิญญาโที่ บริิหุ้าริธุัริกิัจมหุ้าบณัฑิ์ต สาขาวิัชำากัาริบริหิุ้าริ 
กัาริตลาด มหุ้าวิัที่ยาลัยริามคำาแหุ้ง

• ปริิญญาตร่ิ วิัศวักัริริมอุตสาหุ้กัาริ มหุ้าวิัที่ยาลัยพริะจอมเกัล้า
พริะนคริเหุ้นอื

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2561 – ปัีจำจุำบนั
• ผูู้อ้ำานวัยกัาริฝ่า่ยปฎิบติักัาริ บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่เอ็นเนอริย์่�

 จำากััด(มหุ้าชำน)

2559 – 2560
• ผูู้จั้ดกัาริอาวุัโสฝ่า่ยกัาริตลาด บริษัิัที่ ลินเด้ (ปริะเที่ศไที่ย) 

จำากััด (มหุ้าชำน)

2556 – 2558
• ผูู้จั้ดกัาริฝ่า่ยปฏิิบติักัาริ บริษัิัที่ ลินเด้ (ปริะเที่ศไที่ย)  

จำากััด (มหุ้าชำน)

2552 – 2555
• ผูู้จั้ดกัาริฝ่า่ยควัามปลอดภัยชำว่ัอนามยัและสิ�งแวัดล้อม 

บริษัิัที่ ลินเด้ (ปริะเที่ศไที่ย) จำากััด (มหุ้าชำน)

จำำ�นวนก�รถือหุน้ :ไมม่่

ค้ว�มสัมัพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร
: ไมม่่
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นางสาว่ด้ารัาพรั อัญญะมูณีตรัะก้ลั  

ผู้้�จ่ัด้การัอาว่้โสฝ่่าย์กฎิหมูาย์แลัะเลัขาน้การับรัิษััทฯ /

เลัขาน้การับรัิษััทฯ

อ�ยุ 36 ปี ี

ค้ณุวุฒิกิ�รศกึษั� / ปีระวัติก�รฝึกึอบรบ

• นติิศาสตร์ิบณัฑิ์ต มหุ้าวิัที่ยาลัยธัริริมศาสตร์ิ

• นติิศาสตริม์หุ้าบณัฑิ์ต สาขากัฎหุ้มายเอกัชำน  
และธุัริกิัจมหุ้าวิัที่ยาลัยธุัริกิัจบณัฑิ์ตย์

• กัาริว่ัาควัามและมาริยาที่ที่นายควัาม (ตั�วัที่นาย) 
สภาที่นายควัาม

• Certificate  Company Secretary Program of Thai 
Institute of Director

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีเ่ปีน็
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย : 
ไมม่่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผูบ้รหิ�รในกิจำก�รอ่ืนทีไ่มใ่ช่
บรษัิัทจำดทะเบยีนในตล้�ดหลั้กทรพัียแ์หง่ปีระเทศไทย :  
ไมม่่

ปีระสับก�รณ์ทำ�ง�น (5 ปี)ี ย้อนหลั้ง

2557 – ปัีจำจุำบนั
• ผูู้จั้ดกัาริอาวุัโสฝ่า่ยกัฎหุ้มายและเลขานกุัาริบริษัิัที่ฯ  

บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่เอ็นเนอริย์่� จำากััด (มหุ้าชำน) 

2556 – 2557
• เจ้าหุ้นา้ท่ี่�กัฎหุ้มาย บริษัิัที่ บางกัอกัสมาริท์ี่กัาริด์ ซสิเที่ม 

จำากััด

2549 – 2556
• เจ้าหุ้นา้ท่ี่�กัฎหุ้มาย บริษัิัที่ ท่ี่พไ่อ โพล่น จำากััด (มหุ้าชำน)

จำำ�นวนก�รถือหุน้ :ไมม่่

ค้ว�มสััมพีนัธ์ุท�งค้รอบค้รวัระหว่�งกรรมก�รแล้ะผูบ้รหิ�ร: 
ไมม่่
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ค้ณว่้ฒิการัศึกษัา / ปรัะว่ัติการัอบรัมู

• ปริญิญาโที่ บริหิุ้าริธุัริกิัจมหุ้าบณัฑิ์ต ภาควิัชำากัาริเงิน สถืาบนับณัฑิ์ตพฒันบริหิุ้าริศาสตริ์

• ปริญิญาตริ ่บริหิุ้าริธุัริกิัจบณัฑิ์ต เก่ัยริตินยิมอันดับ 1 ภาควิัชำากัาริบญัชำ ่มหุ้าวิัที่ยาลัยเกัษัตริศาสตริ์

• หุ้ลักัสูตริ Strategic CFO in Capital Markets Program รุิน่ท่ี่� 8 : SET

• หุ้ลักัสูตริ Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุิน่ท่ี่� 45 : Thai Institute of Director

• หุ้ลักัสูตริ Corporate Governance for Executives รุิน่ท่ี่� 12 : Thai Institute of Director

• หุ้ลักัสูตริ The 7 Habits of Highly Effective People of FY2019 : PacRim Group

ว่้ฒิบัตรั / ปรัะกาศนีย์บัตรั

ผูู้ส้อบบญัชำร่ิบัอนญุาต (CPA) สภาวิัชำาชำพ่บญัชำพ่

การัฝ่ึกอบรัมู

หุ้ลักัสูตริด้านมาตริฐานกัาริเงินและกัาริบญัชำ ่มาตริฐานกัาริสอบบญัชำ ่และมาตริฐานกัาริตริวัจสอบภายใน

การัด้ำารังตำาแหน่งกรัรัมูการั/ผู้้�บรัิหารัในกิจ่การัอ่นที�ไมู่ใช่บรัิษััทจ่ด้ทะเบีย์นในตลัาด้หลัักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ : ไมม่่

ปรัะสบการัณ์ทำางานย์�อนหลััง 

สั.ค้. 2559 – ปีจัำจุำบนั ผูู้ช้ำว่ัยผูู้้อำานวัยกัาริฝ่า่ยตริวัจสอบภายใน บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่เอ็นเนอริย์่� จำากััด (มหุ้าชำน)

2558 – สั.ค้. 2559 ผูู้ช้ำว่ัยผูู้้อำานวัยกัาริฝ่า่ยบัญชำแ่ละกัาริเงิน บริษัิัที่ ดับบลิวัพ ่เอ็นเนอริย์่� จำากััด (มหุ้าชำน)

2557 – 2558 ผูู้จั้ดกัาริสว่ันงานสอบบญัชำ ่บริษัิัที่ ไพริซ้วัอเตอริเ์ฮาสค์เูปอริส์ เอบเ่อเอส จำากััด

2551 – 2557 ผูู้ช้ำว่ัยผูู้้สอบบญัชำ ่บริษัิัที่ ไพริซ้วัอเตอริเ์ฮาสค์เูปอริส์ เอบเ่อเอส จำากััด 

จ่ำานว่นการัถืือห้�น: ไมม่่

คว่ามูสัมูพันธิ์ทางครัอบครััว่รัะหว่่างกรัรัมูการัหรัือผู้้�บรัิหารั: ไมม่่

รัาย์ลัะเอีย์ด้เกี�ย์ว่กับหัว่หน�าผู้้�ตรัว่จ่สอบภาย์ในแลัะหัว่หน�า

งานกำากับด้้แลัการัปฏิิบัติงานของบรัิษััท

 นางสาว่นิภาทิพย์์ ศ้ภฤกษั์รััตนไชย์ 

อาย์้ 33 ปี 

หุ้วััหุ้นา้งานตริวัจสอบภายใน
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การกำากับดููแลกิจการ

การกำากับดููแลกิจการ

1.	นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการบริษััทฯ ตระหนัักถึึงความสํําคัญในัการปฏิิบัติตาม 
หลัักบรรษััทภิิบาลัในัการดํําเนิันัธุุรกิจ  เพื่่�อให้องค์กรมรีะบบการบริหาร 
จัดํการที�มคีณุธุรรม โปรง่ใสํ ตรวจสํอบได้ํ ซึึ่�งช่ว่ยสํร้างความเช่่�อมั�นั 
ต่อผู้้้ถ่ึอหุ้นั ผู้้้ลังทุนั ผู้้้มีสํ่วนัได้ํสํ่วนัเสํีย แลัะผู้้้ที�มีสํ่วนัเกี�ยวข้้อง 
ทกุกลัุม่ ภิายใต้หลัักการกํากับกิจการที�ดีํสําํหรับบริษััทฯ จดํทะเบียนั  
ป ี2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 
2017) ที�จะทําให้กลัุ่มบริษััทฯ เป็นัองค์กรที�มีประสิํทธิุภิาพื่ทั�ง 
ในัการดํําเนิันัธุุรกิจ มีการบริหารจัดํการที�ดีํ เพื่่�อประโยช่นั์ต่อ 
การดํําเนัินัธุุรกิจข้องบริษััทฯ ด้ํวยการมีความรับผู้ิดํช่อบอย่าง 
มจีรรยาบรรณ  แลัะเป็นัการเสํริมสํรา้งความโปร่งใสํแลัะประสิํทธุภิิาพื่ 
ข้องฝ่่ายจัดํการ แลัะจากการที�คณะกรรมการบริษััทฯ ให้ความ 
สํําคัญกับการบริหารจัดํการด้ํวยความรอบคอบ รัดํกุมเพื่่�อสํร้าง 
ความมั�นัใจให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัแลัะผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสีํยต่อการดํําเนัินักิจการ 
ข้องบริษััทฯ จะเป็นัไปอย่างมีประสํิทธิุภิาพื่แลัะเพื่่�อประโยช่นั ์
สํ้งสุํดํข้องบริษััทฯ จึงแต่งตั�งคณะกรรมการชุ่ดํย่อยข้ึ�นัเพื่่�อให้ 
เกิดํการกํากับด้ํแลักิจการเฉพื่าะเร่�องอย่างใกล้ัช่ิดํ จํานัวนั 4 ชุ่ดํ  
ได้ํแก่ คณะกรรมการตรวจสํอบ คณะกรรมการสํรรหาแลัะกําหนัดํ 
ค่าตอบแทนั คณะกรรมการบริหาร แลัะคณะกรรมการบริหาร 
ความเสํี�ยง  เพื่่�อทําหนัา้ที�พื่จิารณากลัั�นักรองการดํําเนันิักิจการต่างๆ 
เฉพื่าะเร่�อง ตามบทบาทแลัะหน้ัาที�ที�คณะกรรมการบริษััทฯ มอบหมาย 

คณะกรรมการชุ่ดํย่อยแต่ลัะชุ่ดํมีองค์ประกอบ คุณสํมบัติ แลัะ 
ข้อบเข้ตอํานัาจหน้ัาที� ตามกฎบัตรข้องคณะกรรมการชุ่ดํยอ่ยต่างๆ  
โดํยสํรุปได้ํดัํงนัี�

คณะกรรมการตรวจสอบ	

แต่งตั�งจากกรรมการอิสํระอย่างน้ัอย 3 ท่านั โดํยต้องมีความร้้ 
ด้ํานับัญช่ี/การเงินัอย่างนั้อย 1 ท่านั แลัะมีคุณสํมบัติตามที� 
ตลัาดํหลัักทรพัื่ยแ์ลัะคณะกรรมการกํากับหลัักทรพัื่ยแ์หง่ประเทศไทย 
กําหนัดํ คณะกรรมการตรวจสํอบมีหนั้าที�ตรวจสํอบแลัะสํอบทานั
ความน่ัาเช่่�อถ่ึอข้องงบการเงินั ตรวจสํอบแลัะกํากับดํ้แลัให้มั�นัใจ
ว่าบรษัิัทฯ มรีะบบการควบคมุภิายในั ระบบการตรวจสํอบภิายในั 
สํอบทานัระบบบริหารความเสํี�ยงเพื่่�อให้เช่่�อมโยงกับการควบคุม 
ภิายในั ใหม้คีวามเหมาะสํมแลัะมปีระสํทิธุผิู้ลั 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดูค่าตอบแทน	

แต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษััทฯ อยา่งน้ัอย 3 ท่านั แลัะอยา่งน้ัอย 
1 ท่านั ต้องเป็นักรรมการอิสํระคณะกรรมการสํรรหาแลัะกําหนัดํ 
ค่าตอบแทนัมหีนัา้ที�คัดํเล่ัอกบุคคลัที�มคีวามเหมาะสํมสํมควรได้ํรบั 
การเสํนัอช่่�อเป็นัคณะกรรมการบริษััทฯ หรอ่ประธุานัเจ้าหน้ัาที�บรหิาร 
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หร่อผู้้้บริหารระดัํบสํ้ง โดํยมีการกําหนัดํหลัักเกณฑ์์ในัการสํรรหา
ที�มีประสิํทธิุภิาพื่แลัะโปร่งใสํเพื่่�อให้ได้ํผู้้้ที�มีความร้้ความสํามารถึ  
สํามารถึสํง่เสํรมิองค์กรได้ํ แลัะมีหน้ัาที�พื่จิารณาแนัวทางการกําหนัดํ 
ค่าตอบแทนัให้แก่คณะกรรมการบริษััทฯ ประธุานัเจ้าหน้ัาที�บรหิาร 
โดํยมีการกําหนัดํหลัักเกณฑ์์ การพื่ิจารณาที�เป็นัธุรรมแลัะสํมเหต ุ
สํมผู้ลั เทียบเคียงได้ํกับอุตสําหกรรมประเภิทเดีํยวกันัหรอ่ใกล้ัเคียง 
เพื่่�อเสํนัอที�ประชุ่มคณะกรรมการบริษััทฯ หร่อที�ประชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้นั 
เพื่่�อพื่จิารณาต่อไป 

คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั�งจากคณะกรรมการบรษัิัทฯ จํานัวนั 5 ท่านั คณะกรรมการบริหาร 
มบีทบาทแลัะหนัา้ที�สําํคัญในัการดํําเนันิัการใหเ้ปน็ัไปตามกลัยุทธ์ุ  
นัโยบาย รวมถึึงระเบียบข้องบริษััท แลัะมีอํานัาจควบคุมดํ้แลั 
กิจการข้องบริษััทฯ ในัการพื่ิจารณากลัั�นักรองแผู้นัธุุรกิจแลัะ
งบประมาณประจําปีเพื่่� อนัําเสํนัอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ 
กําหนัดํนัโยบายการเงินัการลังทุนั แลัะกําหนัดํทิศทางนัโยบาย 
การลังทุนัให้สํอดํคล้ัองกับนัโยบายข้องบริษััทฯ พื่ิจารณาแลัะ 
ดํําเนิันัการในัประเด็ํนัที�สําํคัญซึ่ึ�งเกี�ยวเน่ั�องกับการดํําเนิันังานัข้อง 
บริษััทฯ พื่ิจารณากลัั�นักรองแลัะให้ข้้อเสํนัอแนัะงานัทุกประเภิท 
ที�เสํนัอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ 

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	

แต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษััทฯ อยา่งน้ัอย 3 ท่านั แลัะอยา่งน้ัอย 
1 ท่านั ต้องเป็นักรรมการอิสํระคณะกรรมการบริหารความเสํี�ยง 
มหีนัา้ที�พื่จิารณาอนัมุติันัโยบาย วัตถึปุระสํงค์ แลัะกรอบการบรหิาร 
ความเสํี�ยงสํําหรับเป็นักรอบการปฎิบัติงานัในักระบวนัการ 
บริหารความเสํี�ยงข้องพื่นัักงานัในัองค์กรให้เป็นัไปในัทิศทาง
เดีํยวกันั โดํยสํอดํคล้ัองกับเป้าหมายแลัะกลัยุทธุ์ข้องบริษััทฯ 
ทั�งนีั�นัโยบาย วัตถึุประสํงค์ แลัะกรอบการบริหารความเสํี�ยงจะ 
ได้ํรบัการทบทวนัเป็นัประจําทุกปี รวมทั�งสํง่เสํริมแลัะสํนับัสํนุันัให้มี
การพัื่ฒนัาระบบการบรหิารความเสีํ�ยงภิายในัองค์กรอยา่งต่อเนั่�อง

2.	การสรรหากรรมการและผูู้�บริหาร

กรรมการบริษััทฯ

เม่�อตําแหนัง่กรรมการบรษัิัทฯ ว่างลัง  คณะกรรมการสํรรหาแลัะ 
กําหนัดํค่าตอบแทนัมีหนั้าที�สํรรหาแลัะคัดํเล่ัอกบุคคลัที�สํมควร 
ได้ํรับการเสํนัอช่่�อเป็นักรรมการโดํยพื่ิจารณาจากผู้้้ที�มีความร้ ้
ความสํามารถึแลัะความเช่ี�ยวช่าญในัด้ํานัต่างๆ ที�จะเปน็ัประโยช่นั ์
ต่อธุุรกิจบรษัิัทฯ รวมทั�งคํานังึถึึงโอกาสํที�อาจมปัีญหาในัเร่�องความ 
ข้ดัํแย้งทางผู้ลัประโยช่น์ัข้องกรรมการ  คณะกรรมการสํรรหาแลัะ 
กําหนัดํค่าตอบแทนั ทําหน้ัาที�สํรรหากรรมการโดํยพิื่จารณาจาก 
ผู้้้ที�มีคุณสํมบัติที�เป็นัประโยช่น์ัแลัะเหมาะสํมกับบริษััทฯ ดัํงม ี
รายลัะเอียดํตามหัวข้้อข้อบเข้ตอํานัาจหน้ัาที�ข้องคณะกรรมการ 
สํรรหาแลัะกําหนัดํค่าตอบแทนั

การเล่ัอกตั�งกรรมการทดํแทนักรรมการที�ออกจากตําแหนั่งเม่�อ 
ครบวาระต้องได้ํรับอนุัมัติจากที�ประชุ่มสํามัญผู้้้ถ่ึอหุ้นัประจําปี 
ด้ํวยคะแนันัเสํียงข้้างมากข้องผู้้้ถ่ึอหุ้นัที�มาประชุ่มแลัะมีสํิทธุ ิ
ออกเสีํยงโดํยมหีลัักเกณฑ์์แลัะวิธุกีารเล่ัอกตั�งเปน็ักรรมการ ดัํงนัี�

(1) คณะกรรมการสํรรหาแลัะกําหนัดํค่าตอบแทนัจะพิื่จารณา
รายช่่�อบุคคลัที�มีคุณสํมบัติเหมาะสํมเป็นักรรมการบริษััทฯ 
แลัะเสํนัอให้คณะกรรมการบริษััทฯ พื่ิจารณาอีกครั�งหนัึ�ง 
ก่อนัเสํนัอที�ประชุ่มผู้้ถ่้ึอหุน้ัเพื่่�อเล่ัอกตั�ง ทั�งนัี� ผู้้ถ่้ึอหุน้ัทกุราย 
มสีํทิธุทีิ�จะเสํนัอช่่�อบุคคลัใดํบุคคลัหนัึ�งเปน็ักรรมการบรษัิัทฯ ได้ํ

(2) ในักรณีที�จํานัวนับุคคลัผู้้้ได้ํรับการเสํนัอช่่�อเป็นักรรมการมี 
ไมเ่กินักว่าจํานัวนักรรมการที�จะพื่งึได้ํรบัการเล่ัอกตั�งในัครั�งนัั�นั 
ให้เสํนัอที�ประชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้นัเล่ัอกตั�งบุคคลัผู้้้ได้ํรับการเสํนัอช่่�อ 
เป็นักรรมการทุกคนั โดํยออกเสํียงลังคะแนันัเล่ัอกตั�งเป็นั 
รายบุคคลั แลัะต้องได้ํรบัคะแนันัเสํยีงข้า้งมาก

(3) ในักรณีที�จํานัวนับุคคลัผู้้้ได้ํรับการเสํนัอช่่�อเป็นักรรมการ  
มีจํานัวนัเกินักว่าจํานัวนักรรมการที�พื่ึงจะได้ํรับการเล่ัอกตั�ง 
ในัครั�งนัั�นั ให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัออกเสํียงลังคะแนันัเพ่ื่�อเล่ัอกตั�งบุคคลั 
ผู้้้ได้ํรับการเสํนัอช่่�อเป็นักรรมการเป็นัรายบุคคลัได้ํไม่เกินั 
จํานัวนักรรมการที�จะพื่ึงได้ํรับการเล่ัอกตั�งในัครั�งนัั�นั แลัะให ้
บุคคลัซึึ่�งได้ํรับคะแนันัสํ้งสุํดํตามลํัาดัํบลังมาเป็นัผู้้้ได้ํรับ 
เล่ัอกตั�งเป็นักรรมการเท่ากับจํานัวนักรรมการที�จะพึื่งมีการ 
เล่ัอกตั�งกรรมการทดํแทนัตําแหน่ังที�ว่างในักรณีอ่�นัที�ไม่ใช่ ่
เนั่�องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการบริษััทฯ อาจเล่ัอก
ตั�งกรรมการแทนัตําแหนัง่ที�ว่างได้ํด้ํวยคะแนันัเสํยีงไมต่ำากว่า 
สํามในัสํี�ข้องจํานัวนักรรมการที�ยงัเหล่ัออย้ ่ ทั�งนัี� บุคคลัที�เข้า้
มาเป็นักรรมการทดํแทนัจะมีวาระการดํํารงตําแหนั่งเท่ากับ
วาระเดิํมที�เหล่ัออย้ข่้องกรรมการที�ออกไป

ประธานเจ�าหน�าท่�บริหาร

สําํหรับการสํรรหาประธุานัเจ้าหน้ัาที�บรหิาร คณะกรรมการสํรรหา
แลัะกําหนัดํค่าตอบแทนัจะพิื่จารณาจากผู้้ที้�มทัีกษัะ ประสํบการณ์ 
วิช่าช่พีื่ คณุสํมบัติเฉพื่าะในัด้ํานัต่างๆ ที�มคีวามจําเป็นัอยา่งยิ�งแลัะ 
เป็นัประโยช่น์ัสํ้งสํุดํต่อบริษััทฯ รวมทั�งคํานัึงถึึงโอกาสํที�อาจ 
มปีญัหาในัเร่�องความข้ดัํแยง้ทางผู้ลัประโยช่นัด้์ํวย แลัะต้องได้ํรบั
อนัมุติัจากคณะกรรมการบรษัิัทฯ

ผูู้�บริหาร

ประธุานัเจ้าหน้ัาที�บรหิารได้ํรบัมอบอํานัาจให้เปน็ัผู้้พิ้ื่จารณาบรรจุ 
แลัะแต่งตั�งบุคคลัที�มคีวามร้ ้ความสํามารถึ แลัะประสํบการณใ์นัธุุรกิจ 
ข้องบรษัิัทฯ ลังในัตําแหนัง่บริหารได้ํแลัะรายงานัใหค้ณะกรรมการ
บรษัิัทฯ ทราบ ยกเว้นัในัระดัํบรองประธุานัเจ้าหนัา้ที�บรหิารข้ึ�นัไป 
ต้องได้ํรบัอนัมุติัจากคณะกรรมการบริษััทฯ ทั�งนัี� สําํหรบัการแต่งตั�ง
หวัหนัา้หนัว่ยงานัระดัํบบรหิารเกี�ยวกับการตรวจสํอบจะต้องได้ํรบั
ความเหน็ัช่อบจากคณะกรรมการตรวจสํอบก่อนั

3.	การดููแลเร่องการใช้�ข้�อมูลภายใน

บริษััทฯ มีนัโยบายในัการดํําเนัินัการแจ้งให้ผู้้้บริหารฝ่่ายต่างๆ 
ใหเ้ข้้าใจถึึงภิาระหนัา้ที�ในัการรายงานัการถ่ึอหลัักทรพัื่ย์ในับรษัิัทฯ 
ข้องตนัเอง ค้ส่ํมรสํ แลัะบุตรที�ยงัไมบ่รรลุันัติิภิาวะ ตลัอดํจนัรายงานั 
การเปลีั�ยนัแปลังการถ่ึอหลัักทรัพื่ย์ต่อสํํานัักงานัคณะกรรมการ 
กํากับหลัักทรัพื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ ตามมาตรา 59 แลัะ 
บทกําหนัดํโทษัตามมาตรา 275 แห่งพื่ระราช่บัญญัติหลัักทรัพื่ย ์
แลัะตลัาดํหลัักทรพัื่ย์ พื่.ศ. 2535 ดัํงนัี� 
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(1) กําหนัดํให้กรรมการแลัะผู้้้บริหาร จัดํทําแลัะนัําสํ่งรายงานั 
การถ่ึอหลัักทรัพื่ย์ข้องตนัข้องค้่ สํมรสํ แลัะข้องบุตร 
ที�ยังไม่บรรลัุนัิติภิาวะสํ่งผู้่านัมายังเลัข้านัุการข้องบริษััทฯ  
ก่อนันํัาส่ํงสํํานัักงานัคณะกรรมการกํากับหลัักทรัพื่ย์
แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ทุกครั� ง  โดํยให้ จัดํทําแลัะนัําสํ่ง  
ภิายในั 30 วันันัับแต่วันัที�ได้ํรับการแต่งตั�งให้ดํํารงตําแหนั่ง
เป็นักรรมการ ผู้้้บริหารหร่อรายงานัการเปลีั�ยนัแปลัง 
ก า ร ถ่ึ อ ค ร อ ง ห ลัั ก ท รั พื่ ย์ ภิ า ย ใ นั 3  วั นั ทํ า ก า ร  
นัับแต่วันัที�มีการซึ่่�อ ข้าย โอนั หร่อรับโอนัหลัักทรัพื่ย์นัั�นั 
ตามมาตรา 59 แลัะบทกําหนัดํโทษัตามมาตรา 275 
แห่งพื่ระราช่บัญญัติหลัักทรัพื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์  
พื่.ศ. 2535

(2) กําหนัดํให้กรรมการ ผู้้้บริหาร แลัะผู้้้ปฏิิบัติงานัที�เกี�ยวข้้อง 
ที�ได้ํรับทราบข้้อม้ลัภิายในัที�เป็นัสําระสํําคัญ ซึึ่�งมีผู้ลัต่อ 
การเปลีั�ยนัแปลังราคาหลัักทรัพื่ย์จะต้องระงับการซึ่่�อข้าย 
หลัักทรัพื่ย์ข้องบริษััทฯ ในัช่่วงเวลัาก่อนัที�จะเผู้ยแพื่ร ่
งบการเงินัหร่อเผู้ยแพื่ร่เกี�ยวกับฐานัะการเงินัแลัะสํถึานัะ 
ข้องบริษััทฯ จนักว่าบริษััทฯ จะได้ํเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัต่อ 
สําธุารณช่นัแล้ัว  โดํยบริษััทฯ จะแจ้งให้กรรมการแลัะ 
ผู้้้บริหาร งดํการซ่ึ่�อข้ายหลัักทรัพื่ย์ข้องบริษััทฯ อย่างเป็นั 
ลัายลัักษัณ์อักษัรเป็นัเวลัาอย่างน้ัอย 30 วันัล่ัวงหน้ัาก่อนั 
การเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัต่อสําธุารณช่นั (Blackout period) 
แลัะควรรอคอยอย่างน้ัอย 24 ช่ั�วโมงภิายหลัังการเปิดํเผู้ย 
ข้้อม้ลัให้แก่สําธุารณช่นัแล้ัว รวมทั�งห้ามไม่ให้เปิดํเผู้ยข้้อม้ลั 
ที�เปน็ัสําระสําํคัญนัั�นัต่อบุคคลัอ่�นั

(3) หากมีการใช้่ข้้อม้ลัภิายในัที�ยังไม่ได้ํเปิดํเผู้ย ต่อประช่าช่นั 
ในัการซึ่่� อข้ายหลัักทรัพื่ย์โดํยเป็นัการเอาเปรียบบุคคลั 
ภิายนัอก (Insider Trading) ไม่ว่าจะอย้่ในัช่่วงระยะเวลัา 
ดัํงกล่ัาวหร่อไม่ บุคคลัที�กระทําการดัํงกล่ัาวยังคงต้องรับผู้ิดํ 
ตาม พื่.ร.บ.หลัักทรัพื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535  
โดํยสํํานัักงานัคณะกรรมการ ก.ลั.ต.  มีสํิทธิุเ รียกให้ 
สํ่งมอบผู้ลัประโยช่น์ัที�ได้ํ  รวมทั�งอาจต้องรับโทษัจําคุก 
ไม่เกินั 2 ปี หร่อปรับเป็นัเงินัไม่เกินัสํองเท่าข้องประโยช่นั์ที� 
ได้ํรับหร่อพื่ึงได้ํรับจากการกระทําฝ่่าฝ่ืนัแต่ไม่นั้อยกว่า  
500,000 บาท หรอ่ทั�ง จําทั�งปรบั

(4) กําหนัดํให้กรรมการแลัะผู้้้บริหารจะต้องนัําสํ่งรายงานั 
การมีสํว่นัได้ํเสํียข้องตนัหร่อข้องบุคคลัที�มีความเกี�ยวข้้องกันั  
ซึ่ึ�งเป็นัสํ่วนัได้ํเสํียที�เกี�ยวข้้องกับการบริหารจัดํการกิจการ 
ข้องบริษััทฯ หร่อบริษััทย่อยฯ โดํยจะต้องนัําสํ่งรายงานั 
ครั� งแรกภิายในั 30 วันัหลัังจากได้ํรับการแต่งตั� งเป็นั 
กรรมการหร่อผู้้้บรหิารตามแบบรายงานัที�กําหนัดํ แลัะรายงานั 
ทุกครั�งเม่�อมีการเปลีั�ยนัแปลังภิายในั 30 วันัหลัังจากที�ม ี
การเปลีั�ยนัแปลังตามแบบรายงานัที�กําหนัดํ

(5) หา้มมใิหก้รรมการ ผู้้บ้รหิาร พื่นักังานั แลัะลัก้จ้างข้องบริษััทฯ 
ใช่้ข้้อม้ลัภิายในัข้องบริษััทฯ ที�มีหร่ออาจมีผู้ลักระทบ 
ต่อการเปลีั�ยนัแปลังราคาข้องหลัักทรัพื่ย์ข้องบริษััทฯ 
ซึ่ึ�งยงัมไิด้ํเปดิํเผู้ยต่อสําธุารณช่นั ซึ่ึ�งตนัได้ํล่ัวงร้้มาในัตําแหนั่ง 
หร่อฐานัะเช่่นันัั�นั มาใช่้เพื่่�อการซ่ึ่�อหร่อข้ายหร่อเสํนัอซึ่่�อ 
หร่อเสํนัอข้าย หร่อช่ักช่วนัให้ บุคคลัอ่� นัซึ่่� อหร่อข้าย 

หร่อเสํนัอซึ่่�อ หร่อเสํนัอข้ายซึึ่�งหุ้นัหร่อหลัักทรัพื่ย์อ่�นั (ถ้ึามี) 
ข้องบริษััทฯ ไม่ว่าทั�งทางตรงหร่อทางอ้อม ในัประการที�นั่า 
จะเกิดํความเสํียหายแก่บริษััทฯ ไม่ ว่าทั� งทางตรงหร่อ 
ทางอ้อม แลัะไม่ว่าการกระทําดัํงกล่ัาวจะทําเพ่ื่�อประโยช่นั ์
ต่อตนัเองหร่อผู้้้อ่�นั หร่อนัําข้้อเท็จจริงเช่่นันัั�นัออกเปิดํเผู้ย 
เพื่่� อให้ผู้้้ อ่� นักระทําดัํงกล่ัาว โดํยตนัได้ํรับผู้ลัประโยช่น์ั 
ตอบแทนัหรอ่ไมก็่ตาม

4.	 การปฏิิบัติตามหลักการการกำากับดููแล 

กิจการท่�ดู่ตามหลักมาตรฐานสากล	

บริษััทฯ ได้ํปฏิิบัติตามหลัักการแลัะแนัวทางปฏิิบัติที� ดีํข้อง 
ตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ฯ ตามหลัักการกํากับดํ้แลักิจการที�ดีํสํําหรับ 
บรษัิัทฯ จดํทะเบยีนั สํรุปได้ํ ดัํงนัี� 

สิทธิข้องผูู้�ถืือห้�น	(Rights	of	Shareholders)

บรษัิัทฯ   ได้ํให้ความสําํคัญต่อสิํทธุขิ้องผู้้ถ่้ึอหุน้ัในัการได้ํรบัข้อ้มล้ัข้อง 
บรษัิัทฯ อยา่งถึก้ต้อง ครบถ้ึวนั เพื่ยีงพื่อ ทันัเวลัา แลัะเท่าเทียมกันั 
เพ่ื่�อประกอบการตัดํสํนิัใจในัทกุๆ เร่�อง ดัํงนัั�นั คณะกรรมการบรษัิัทฯ 
จึงมนีัโยบายดัํงนัี�

1. ให้บริษััทฯ จัดํสํ่งหนัังสํ่อนััดํประชุ่มพื่ร้อมทั�งข้้อม้ลัประกอบ 
การประชุ่มตามวาระต่างๆ ให้เพื่ียงพื่อโดํยระบุวัตถุึประสํงค์ 
แลัะเหตผุู้ลั ตลัอดํจนัความเหน็ัข้องคณะกรรมการในัทกุวาระ 
เพ่ื่� อเปิดํโอกาสํให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัได้ํศึกษัาข้้อม้ลัอย่างครบถ้ึวนั 
ล่ัวงหนั้าก่อนัวันัประชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้นัไม่นั้อยกว่า 14 วันั ในักรณี 
ที�ผู้้้ถ่ึอหุ้นัไม่สํามารถึเข้้าร่วมประชุ่มด้ํวยตนัเองได้ํ บริษััทฯ  
เปิดํโอกาสํให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัสํามารถึมอบฉันัทะให้กรรมการอิสํระ 
หร่อบุคคลัใดํๆ เข้้าร่วมประชุ่มแทนัตนัได้ํโดํยใช่้หนัังสํ่อ 
มอบฉนััทะที�บรษัิัทฯ ได้ํจัดํสํง่ไปพื่รอ้มกับหนังัสํอ่เช่ญิประชุ่ม

2. อํานัวยความสํะดํวกแก่ผู้้้ถ่ึอหุ้นัทุกรายอย่างเท่าเทียมกันัในั
การเข้้ารว่มประชุ่มทั�งในัเร่�องสํถึานัที� แลัะเวลัาที�เหมาะสํม

3. ในัการประชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้นั จะพื่ิจารณาแลัะลังคะแนันัเรียงตาม 
วาระที�กําหนัดํ โดํยไม่เปลีั�ยนัแปลังข้อ้ม้ลัสําํคัญ หรอ่เพื่ิ�มวาระ 
การประชุ่มในัการประชุ่มอย่างกะทันัหันั แลัะเปิดํโอกาสํให้
ผู้้้ถ่ึอหุ้นัมีสํิทธุิเท่าเทียมกันัในัการตรวจสํอบการดํําเนัินังานั 
ข้องบรษัิัทฯ สํอบถึาม แสํดํงความคิดํเหน็ัแลัะข้้อเสํนัอแนัะต่างๆ  
แลัะกรรมการแลัะผู้้้บริหารที�เกี�ยวข้้องจะเข้้าร่วมประชุ่ม 
ผู้้ถ่้ึอหุน้ัเพื่่�อตอบคําถึามในัที�ประชุ่มด้ํวย

4. ให้เพื่ิ�มช่่องทางในัการรับทราบข้่าวสํารข้องผู้้้ถ่ึอหุ้นัผู้่านัทาง  
website ข้องบรษัิัทฯ โดํยนัาํข้า่วสํารต่างๆ แลัะรายลัะเอียดํ 
เปิดํเผู้ยไว้ที�  website ข้องบริษััทฯ โดํยเฉพื่าะในักรณี 
หนัังสํ่อเช่ิญประชุ่มผู้้้ ถ่ึอหุ้นัให้เผู้ยแพื่ร่ก่อนัวันัประชุ่ม 
ล่ัวงหนัา้ เพื่่�อใหผู้้้ถ่้ึอหุน้ัสํามารถึดําวนัโ์หลัดํข้อ้มล้ัระเบยีบวาระ 
การประชุ่มได้ํอยา่งสํะดํวกแลัะครบถ้ึวนั 

5. นัโยบายใหก้รรมการทกุท่านัเข้า้รว่มประชุ่มเพ่ื่�อตอบข้อ้ซึ่กัถึาม 
จากผู้้ถ่้ึอหุน้ัโดํยพื่รอ้มเพื่รยีงกันั

6. การจดํบนััทึกรายงานัการประชุ่ม ใหบ้นััทึกใหค้รบถ้ึวนั ถึก้ต้อง  
รวดํเร็ว โปร่งใสํ แลัะบันัทึกประเด็ํนัซึ่ักถึามแลัะข้้อคิดํเห็นั 
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ที�สํําคัญไว้ในัรายงานัการประชุ่มเพื่่�อให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัสํามารถึ 
ตรวจสํอบได้ํ นัอกจากนัี�บริษััทฯ ยงัได้ํมกีารบันัทึกวีดีํทัศน์ัภิาพื่ 
การประชุ่มเพื่่�อเก็บรักษัาไว้อ้างอิง นัอกจากนีั� ให้บริษััทฯ  
นํัารายงานัการประชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้นัเผู้ยแพื่ร่ในั website ข้อง 
บริษััทฯ เพื่่�อให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัได้ํพื่ิจารณา รวมถึึงส่ํงรายงานัการ
ประชุ่มดัํงกล่ัาวไปยังตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย  
ภิายในั 14 วันั นับัแต่วันัที�มกีารประชุ่มผู้้ถ่้ึอหุน้ันัั�นั

7. เพื่ิ�มความสํะดํวกให้แก่ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัในัการได้ํรับเงินัปันัผู้ลั 
โดํยการโอนัเงินัเข้้าบัญช่ีธุนัาคาร (ถ้ึามีการจ่ายเงินัปันัผู้ลั) 
เพ่ื่� ออํานัวยความสํะดํวกให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัให้ได้ํรับเงินัปันัผู้ลั 
ตรงเวลัา ป้องกันัปัญหาเร่�อง เช่็คช่ํารุดํ  สํ้ญหาย หร่อสํ่งถึึง 
ผู้้ถ่้ึอหุน้ัล่ัาช่า้

การปฏิิบัติต่อผูู้�ถืือห้�นอย่างเท่าเท่ยมกัน

(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)

บริษััทฯ ได้ํกําหนัดํใหม้กีารปฏิิบติัต่อผู้้ถ่้ึอหุน้ัทกุรายอยา่งเท่าเทียมกันั 
ดัํงนัั�นั คณะกรรมการบริษััทฯ จึงมนีัโยบายดัํงนัี�

1. ให้บริษััทฯ จัดํสํ่งหนัังสํ่อนััดํประชุ่มพื่ร้อมทั�งข้้อม้ลัประกอบ 
การประชุ่มให้ผู้้ถ่้ึอหุน้ัทราบล่ัวงหน้ัาก่อนัการประชุ่มไมน่ัอ้ยกว่า  
14 วันั เพื่่�อเปิดํโอกาสํให้ผู้้ถ่้ึอหุน้ัได้ํศกึษัาข้อ้มล้ัอย่างครบถ้ึวนั 
ก่อนัวันัประชุ่มผู้้ถ่้ึอหุน้ั

2. ให้ศึกษัาแนัวทางเพื่่�อเปิดํโอกาสํให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัสํว่นันั้อยสํามารถึ 
เสํนัอช่่�อกรรมการ หร่อเสํนัอวาระการประชุ่มเพื่ิ�มเติมได้ํ 
ก่อนัการประชุ่มผู้้ถ่้ึอหุน้ั

3. ใหเ้พื่ิ�มการอํานัวยความสํะดํวกแก่ผู้้ถ่้ึอหุน้ัที�ไมส่ํามารถึเข้้ารว่ม 
ประชุ่มได้ํด้ํวยตนัเอง โดํยให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัสํามารถึมอบฉันัทะ 
ให้บุคคลัใดํบุคคลัหนัึ�ง หร่อให้มีกรรมการอิสํระอย่างน้ัอย  
1 คนั เข้้าร่วมประชุ่มแลัะลังมติแทนัได้ํ แลัะแจ้งรายช่่�อ 
กรรมการอิสํระดัํงกล่ัาวไว้ในัหนังัสํอ่นัดัํประชุ่มผู้้ถ่้ึอหุน้ั 

4. ให้ปฏิิบัติต่อผู้้้ถ่ึอหุ้นัทุกรายอย่างเท่าเทียมกันัไม่ว่าจะเป็นั
ผู้้้ถ่ึอหุ้นัรายใหญ่หร่อผู้้้ถ่ึอหุ้นัสํ่วนันั้อย ไม่ว่าจะเป็นัผู้้้ถ่ึอหุ้นั 
ช่าวไทยหรอ่ผู้้ถ่้ึอหุน้ัต่างช่าติ

บทบาทข้องผูู้�ม่ส่วนไดู�เส่ย	(Role	of	Stakeholders)

บริษััทฯ ตระหนัักแลัะรับร้้ถึึงสิํทธิุข้องผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสีํยทุกกลัุ่ม  
ไม่ว่าจะเป็นัผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสีํยภิายในั ได้ํแก่ ผู้้้ ถ่ึอหุ้นั พื่นัักงานั
แลัะผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสีํยภิายนัอก ได้ํแก่ ลั้กค้า ค้่ค้า เจ้าหนีั� ค้่แข้่ง
ภิาครัฐ แลัะหนั่วยงานัอ่�นัๆ รวมทั�งชุ่มช่นัใกล้ัเคียงที�เกี�ยวข้้อง  
เนั่�องจากบริษััทฯ ได้ํรับการสํนัับสํนัุนัจากผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสํียต่างๆ  
ซึ่ึ�งสํร้างความสํามารถึในัการแข้่งข้ันัแลัะสํร้างกําไรให้บริษััทฯ  
ซึ่ึ�งถ่ึอว่าเป็นัการสํร้างคุณค่าในัระยะยาวให้กับบริษััทฯ โดํยม ี
การกําหนัดํนัโยบาย ดัํงนัี�

1.	 นโยบายและแนวปฏิิบัติต่อพนักงาน

บริษััท ตระหนัักว่า พื่นัักงานัเป็นัปัจจัยแห่งความสํําเร็จข้องการ 
บรรลุัเปา้หมายข้องบริษััทฯ ที�มคีณุค่ายิ�งจึงเป็นันัโยบายข้องบริษััทฯ  
ที�จะให้การปฏิิบัติต่อพื่นัักงานัอย่างเป็นัธุรรมทั�งในัด้ํานัโอกาสํ 
ผู้ลัตอบแทนัการแต่งตั�ง โยกย้าย ตลัอดํจนัการพื่ัฒนัาศักยภิาพื่ 
เพื่่�อใหเ้ปน็ัไปตามนัโยบายดัํงกล่ัาว  บรษัิัทฯ จึงมหีลัักปฏิิบติัดัํงนัี�

• ปฏิิบัติต่อพื่นัักงานัด้ํวยความสํุภิาพื่ แลัะให้ความเคารพื่ต่อ 
ความเป็นัปัจเจกช่นัให้ผู้ลัตอบแทนัที�เป็นัธุรรมต่อพื่นัักงานั  
รวมทั�งมีการจัดํตั�งกองทุนัสํํารองเลีั�ยงชี่พื่พื่นัักงานั แลัะให ้
ความสําํคัญในัด้ํานัการดํแ้ลัสํวัสํดิํการข้องพื่นักังานั

• ดํ้แลัรักษัาสํภิาพื่แวดํล้ัอมในัการทํางานัให้มีความปลัอดํภัิย 
ต่อช่วิีตแลัะทรพัื่ย์สํนิัข้องพื่นักังานัการแต่งตั�ง โยกยา้ย รวมถึึง 
การใหร้างวัลัแลัะการลังโทษัพื่นักังานั กระทําด้ํวยความสํจุรติใจ 
แลัะตั�งอย้บ่นัพ่ื่�นัฐานัความร้้ ความสํามารถึแลัะความเหมาะสํม 
ข้องพื่นักังานันัั�นั

• ใหค้วามสําํคัญต่อการพื่ฒันัาความร้ ้ความสํามารถึข้องพื่นักังานั 
โดํยใหโ้อกาสํอยา่งทั�วถึึงแลัะสํมำาเสํมอ เพ่ื่�อพื่ฒันัาความสํามารถึ 
ข้องพื่นักังานัใหเ้กิดํศกัยภิาพื่ในัการปฏิิบติังานัอยา่งมอ่อาช่พีื่

• รับฟังข้้อคิดํเห็นัแลัะข้้อเสํนัอแนัะซึ่ึ�งตั�งอย้่บนัพ่ื่�นัฐานัความร้้ 
ทางวิช่าช่พีื่ข้องพื่นักังานั

• ปฏิิบติัตามกฎหมายแลัะข้อ้บงัคับต่างๆ ที�เกี�ยวข้อ้งกับพื่นัักงานั 
อยา่งเครง่ครดัํ

2.	 นโยบายและแนวปฏิิบัติต่อผูู้�ถืือห้�น

บรษัิัทฯ ระลึักอย้เ่สํมอว่าผู้้ถ่้ึอหุน้ั ค่อ เจ้าข้องกิจการ แลัะบรษัิัทฯ  
มีหนั้าที�สํร้างม้ลัค่าเพื่ิ�มให้แก่ผู้้้ถ่ึอหุ้นัในัระยะยาวจึงกําหนัดํให ้
กรรมการ ผู้้บ้ริหาร แลัะพื่นักังานัต้องปฏิิบติัตามแนัวทางดัํงต่อไปนัี�

• ปฏิิบัติหนั้าที� ด้ํวยความซึ่่� อสํัตย์สํุจริต ตลัอดํจนัตัดํสํินัใจ 
ดํําเนันิัการใดํ  ๆตามหลัักการข้องวิช่าช่พีื่ ด้ํวยความระมดัํระวัง 
รอบคอบ แลัะเป็นัธุรรมต่อผู้้้ถ่ึอหุ้นัทั�งรายใหญ่แลัะรายย่อย  
เพื่่�อประโยช่นัส์ํง้สํดุํข้องผู้้ถ่้ึอหุน้ัโดํยรวม

• นัําเสํนัอรายงานัสํถึานัภิาพื่ข้องบริษััทฯ ผู้ลัประกอบการ 
ฐานัะข้้อมล้ัทางการเงินั การบัญช่ ีแลัะรายงานัอ่�นัๆ โดํยสํมำาเสํมอ 
แลัะครบถ้ึวนัตามความเป็นัจริง

• แจ้งให้ผู้้้ถ่ึอหุ้นัทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันัถึึงแนัวโนั้ม 
ในัอนัาคตข้องบรษัิัทฯ ทั�งในัด้ํานับวกแลัะด้ํานัลับ ซึ่ึ�งตั�งอย้บ่นั 
พ่ื่�นัฐานัข้องความเป็นัไปได้ํ มข้ี้อมล้ัสํนับัสํนุันัแลัะมีเหตุผู้ลัเพีื่ยงพื่อ

• ห้ามไม่ให้แสํวงหาผู้ลัประโยช่น์ัให้ตนัเอง แลัะผู้้้อ่� นัโดํยใช้่ 
ข้้อม้ลัใดํๆ ข้องบริษััทฯ ซึ่ึ�งยังมิได้ํเปิดํเผู้ยต่อสําธุารณะ 
หร่อดํําเนัินัการใดํๆ ในัลัักษัณะที�อาจก่อให้เกิดํความข้ัดํแย้ง 
ทางผู้ลัประโยช่นักั์บบรษัิัทฯ
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3.	 นโยบายและแนวปฏิิบัติต่อลูกค�า

บริษััทฯ มุง่มั�นัที�จะพื่ฒันัาสํนิัค้าแลัะบรกิารข้องบรษัิัทฯ แลัะบรษัิัทฯ 
ในัเคร่อเพื่่�อความพื่ึงพื่อใจแลัะประโยช่น์ัสํ้งสํุดํข้องลั้กค้าแลัะ 
ยึดํมั�นัในัการปฏิิบัติต่อล้ักค้าด้ํวยความรับผู้ิดํช่อบ ความซ่ึ่�อสํัตย ์
แลัะเอาใจใสํล่ัก้ค้าจึงได้ํกําหนัดํนัโยบายในัการปฏิิบติัต่อลัก้ค้าดัํงนัี�

• บริการล้ักค้าด้ํวยความสุํภิาพื่ มีความกระต่อร่อร้นั พื่ร้อมให้ 
การบริการ ต้อนัรับด้ํวยความจริงใจ เต็มใจ ตั�งใจ แลัะใสํ่ใจ 
ดํแ้ลัผู้้ร้บับรกิารดํจุญาติสํนัทิ บรกิารด้ํวยความรวดํเรว็ ถึก้ต้อง 
แลัะนัา่เช่่�อถ่ึอ

• รักษัาความลัับข้องล้ักค้า แลัะไมน่ัาํไปใช่เ้พ่ื่�อประโยช่น์ัข้องตนัเอง  
หรอ่ผู้้ที้�เกี�ยวข้อ้งโดํยมิช่อบ

• บริษััทฯ ยึดํมั�นัในัการตลัาดํที�เป็นัธุรรม โดํยมีนัโยบายในั 
การดํําเนันิัการใหล้ัก้ค้าได้ํรบัข้อ้มล้ัเกี�ยวกับบรกิารข้องบรษัิัทฯ 
ที�ถึ้กต้อง ไม่บิดํเบ่อนั คลัุมเคร่อ หร่อโฆษัณาเกินัจริง เพื่่�อให ้
ลัก้ค้ามขี้อ้มล้ัที�ถึก้ต้องแลัะเพื่ยีงพื่อในัการตัดํสํนิัใจ

• ใหคํ้าแนัะนํัาเกี�ยวกับวิธุกีารใหบ้ริการข้องบรษัิัทฯ ใหม้ปีระสิํทธิุภิาพื่ 
แลัะเปน็ัประโยช่น์ักับลัก้ค้าสํง้สํดุํ

• คํานึังถึึงคุณภิาพื่แลัะประสิํทธิุภิาพื่ในัการใหบ้ริการข้องบริษััทฯ  
ซึ่ึ�งนัอกเหนั่อจากการพัื่ฒนัาระบบการบริหารการบริการที�ม ี
คุณภิาพื่แล้ัว บริษััทฯ ยังใส่ํใจในัการจัดํการอาชี่วอนัามัยแลัะ 
ความปลัอดํภัิยเพื่่� อให้ลั้กค้าได้ํรับบริการที�มีคุณภิาพื่แลัะ 
ประสํทิธุภิิาพื่มากที�สํดุํ

• บริษััทฯ คํานึังถึึงความปลัอดํภัิยข้องลั้กค้า แลัะมุ่งมั�นัที�จะให ้
ล้ักค้าได้ํรบับรกิารที�มคีณุภิาพื่แลัะมีความปลัอดํภัิยตามมาตรฐานั 
แลัะกฎระเบยีบข้อ้บงัคับด้ํานัความปลัอดํภัิยในัระดัํบสํากลั แลัะ
ตามที�กฎหมายกําหนัดํ รวมถึึงมกีารพื่ฒันัาแลัะปรบัปรุงพัื่ฒนัา
บรกิารอย้เ่สํมอ เพื่่�อใหล้ัก้ค้ามคีวามมั�นัใจในัคณุภิาพื่ มาตรฐานั 
แลัะความปลัอดํภัิยข้องบริการข้องบริษััทฯ

• บริษััทฯ จัดํให้มีระบบลั้กค้าสํัมพื่ันัธุ์เพื่่�อใช่้ในัการสํ่�อสํารติดํต่อ 
กับลั้กค้า รวมถึึงการรับเร่�องร้องเรียนัเกี�ยวกับคุณภิาพื่ข้อง 
บริการอย่างมีประสํิทธิุภิาพื่ผู้่านัทางโทรศัพื่ท์ เพื่่�อให้สํามารถึ 
ตอบสํนัองความต้องการข้องลัก้ค้าได้ํอยา่งรวดํเรว็ 

• บริษััทฯ จัดํให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่่�อเสํริมสํร้างความสัํมพัื่นัธ์ุ 
ระหว่างลัก้ค้า แลัะระหว่างลัก้ค้ากับบริษััทฯ ใหย้ั�งยน่ั

4.	 นโยบายและแนวปฏิิบัติต่อคู่ค�าและ/หรือ	เจ�าหน่�

บรษัิัทฯ มนีัโยบายใหพ้ื่นักังานัปฏิิบติัต่อค้่ค้า แลัะ/หรอ่เจ้าหนัี�ทกุ 
ฝ่า่ยอยา่งเปน็ัธุรรม ซึ่่�อสํตัย ์แลัะไมเ่อารดัํเอาเปรยีบค้่ค้าโดํยคํานังึ 
ถึึงผู้ลัประโยช่น์ัสํง้สํดุํข้องบรษัิัทฯ   พื่่�นัฐานัข้องการได้ํรบัผู้ลัตอบแทนั 
ที�เป็นัธุรรมทั�งสํองฝ่่าย หลีักเลีั�ยงสํถึานัการณ์ที�ก่อให้เกิดํความ 
ข้ัดํแย้งทางผู้ลัประโยช่น์ั การเจรจาแก้ปัญหาตั�งอย้่บนัพ่ื่�นัฐานั 
ข้องความสํมัพื่นััธ์ุทางธุุรกิจ โดํยมแีนัวปฏิิบติัดัํงนัี�

• ไมเ่รยีก หรอ่รบั หรอ่จ่ายผู้ลัประโยช่นัใ์ดํๆ ที�ไมส่ํจุรติ ในัการค้า 
กับค้่ค้า แลัะ/หรอ่ เจ้าหนัี� กรณีที�มขี้อ้มล้ัว่ามกีารเรยีก หร่อรบั 
หร่อการจ่ายผู้ลัประโยช่น์ัใดํๆ ที�ไม่สํุจริตเกิดํข้ึ�นัต้องเปิดํเผู้ย 
รายลัะเอียดํต่อค้่ค้า แลัะ/หรอ่ เจ้าหนัี� แลัะรว่มกันัแก้ไข้ปญัหา
โดํยยุติธุรรมแลัะรวดํเรว็

• ปฏิิบัติตามเง่�อนัไข้ต่างๆ ที�ตกลังกันัไว้อย่างเคร่งครัดํ กรณีที� 
ไม่สํามารถึปฏิิบัติตามเง่�อนัไข้ข้้อใดํได้ํต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนัี� 
ทราบล่ัวงหนัา้ เพื่่�อรว่มกันัพื่จิารณาหาแนัวทางแก้ไข้ปญัหา

5.	 นโยบายและแนวปฏิิบัติต่อคู่แข้่งข้ัน

บริษััทฯ มีนัโยบายที�จะปฏิิบัติต่อค้่แข้่งทางการค้าโดํยไม่ลัะเมิดํ 
ความลัับหร่อล่ัวงร้้ความลัับทางการค้าข้องค่้แข้่งขั้นัด้ํวยวิธุีฉ้อฉลั 
จึงกําหนัดํหลัักนัโยบายดัํงนัี�

• ประพื่ฤติปฏิิบัติภิายใต้กรอบกติกาข้องการแข้ง่ข้ันัที�ดีํ

• ไม่แสํวงหาข้้อม้ลัที�เป็นัความลัับข้องค้่แข้่งทางการค้าด้ํวย 
วิธุกีารที�ไมส่ํจุรติหรอ่ไมเ่หมาะสํม

• ไมทํ่าลัายช่่�อเสํยีงข้องค้แ่ข้ง่ทางการค้าด้ํวยการกล่ัาวหาในัทางรา้ย

6.	 นโยบายความรับผู้ิดูช้อบต่อสังคม	ค้ณภาพ	

ความปลอดูภัย	อาช้่วอนามัย	และสิ�งแวดูล�อม	

บริษััทฯ มีความมุง่มั�นัที�จะดํําเนิันัธุุรกิจภิายใต้หลัักการกํากับดํ้แลั 
กิจการที�ดีํ แลัะดํําเนิันัธุุรกิจอย่างมีคุณธุรรม ควบค้่ไปกับการมี 
สํ่วนัร่วมรับผิู้ดํช่อบต่อสัํงคม ชุ่มช่นั สํิ�งแวดํล้ัอม ผู้้้ที�มีสํ่วนัได้ํเสีํย  
แลัะ ผู้้ที้�เกี�ยวข้อ้งกับบรษัิัทฯ ทกุฝ่า่ยอยา่งจรงิจัง แลัะพื่ฒันัาการ
ดํําเนิันังานัในัด้ํานัคุณภิาพื่ ความปลัอดํภัิย อาชี่วอนัามัย แลัะ 
สํิ�งแวดํล้ัอม อยา่งต่อเนั่�อง

บริษััทฯ ตระหนัักถึึงความสํําคัญข้องสัํงคมที�อย้่ร่วมกันัแลัะ 
มีเจตนัาที�จะร่วมแบ่งปันัในัการด้ํแลัรับผิู้ดํช่อบต่อผู้้้มีสํ่วนัได้ํ 
สํ่วนัเสํียในัทุกพื่่�นัที�ที�เข้้าไปดํําเนิันัธุุรกิจ โดํยมีสํ่วนัร่วมในัการ 
ยกระดัํบคุณภิาพื่ช่ีวิตให้กับชุ่มช่นัแลัะสํังคมโดํยการสํนัับสํนัุนั 
การพัื่ฒนัาชี่วิตรอบด้ํานั อาทิ การให้ทุนัสํนัับสํนุันัด้ํานัการศึกษัา 
แลัะการกีฬา การสํร้างงานักระจายรายได้ํสํ้่ชุ่มช่นั สํนัับสํนุันั 
ก๊าซึ่หุงต้มเพื่่� อการปรุงอาหารให้แก่โรงเรียนัในัพื่่� นัที�  แลัะ 
พื่่�นัที�ข้าดํแคลันั นัอกจากนัี� ยังให้ความสํําคัญในัเร่�องมาตรฐานั 
ความปลัอดํภัิย ซึ่ึ�งเป็นัที�ทราบกันัดีํว่า บริษััทฯ ที�ดํําเนัินัธุุรกิจ 
การจัดํจําหนัา่ยก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัวนัั�นัจะต้องได้ํรบัความไว้วางใจ 
แลัะเช่่�อมั�นัในัความปลัอดํภัิยสํ้งสุํดํ ดัํงนัั�นั บริษััทฯ จึงมีนัโยบาย 
ที�จะดํําเนิันักิจการภิายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานั 
แลัะข้้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดํรวมถึึงกําช่ับให้ผู้้้ประกอบการ 
ในัสํ่วนัต่างๆ ดํําเนิันัการภิายใต้หลัักการเดีํยวกันั อีกทั�งยัง 
จัดํให้มกีารอบรมความร้้แลัะการป้องกันัอุบติัภัิย โดํยเจ้าหนัา้ที�จาก 
กรมธุุรกิจพื่ลัังงานัให้แก่ผู้้ป้ระกอบการ ตลัอดํจนัพื่นักังานับรรจุก๊าซึ่ 
อยา่งสํมำาเสํมอ

เพื่่�อใหเ้ปน็ัไปตามเจตนัารมณแ์ลัะแนัวคิดํดัํงกล่ัาวข้า้งต้นั บรษัิัทฯ  
จึงกําหนัดํนัโยบายความรับผู้ดิํช่อบต่อสํงัคม คุณภิาพื่ ความปลัอดํภัิย  
อาช่วีอนัามยั แลัะสํิ�งแวดํล้ัอม ดัํงต่อไปนัี� 
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การประกอบกิจการด้้วยความเป็นธรรม

บริษััทฯ ดํําเนัินังานัด้ํวยความโปร่งใสํ มีการกําหนัดํระเบียบการ 
ปฏิิบติังานัสํว่นัต่างๆ ที�ช่ดัํเจนั แลัะบังคับใช้่อยา่งเคร่งครัดํเพื่่�อสํร้าง 
ความเท่าเทียมในัการทํางานั นัอกจากนัี�ยังมีการกํากับดํ้แลัระบบ
การบริหารจัดํการให้มีประสิํทธุิภิาพื่ บริษััทฯ ได้ํกําหนัดํนัโยบาย
แลัะแนัวปฏิิบติัดัํงนัี�

1. ประกอบธุุรกิจด้ํวยความซ่ึ่�อสัํตย์ สํุจริต แลัะดํําเนัินัธุุรกิจ 
อยา่งมคีวามรบัผู้ดิํช่อบ ต่อสํงัคม ทั�งทางกฎหมายจรรยาบรรณ 
แลัะมุ่งมั�นัทําความดีํต่อบุคคลั กลัุ่มชุ่มช่นั สํังคมแลัะ 
สํิ�งแวดํล้ัอม 

2. ประกอบธุุรกิจโดํยมีระบบการดํําเนัินังานัที�มีมาตรฐานัแลัะ 
มีการควบคุมที�ดีํ โดํยใช่้ความร้้ความสํามารถึอย่างเต็มที� 
ด้ํวยการปฏิิบัติอย่างระมัดํระวัง ด้ํวยข้้อม้ลัที�เพีื่ยงพื่อแลัะ 
มหีลัักฐานัสํามารถึอ้างอิงได้ํรวมทั�งถ่ึอปฏิิบติัตามข้อ้กฎหมาย 
แลัะข้อ้กําหนัดํที�เกี�ยวข้อ้งอยา่งเครง่ครดัํ

3.  ปฏิิบัติต่อลั้กค้า ค้่ ค้า อย่างเป็นัธุรรม ไม่เรียกร้องหร่อ 
รบัผู้ลัประโยช่นัใ์ดํๆ ที�ไมช่่อบธุรรมจากค้่ค้า แลัะหากปฏิิบติั 
ตามเง่� อนัไข้ข้้อใดํไม่ได้ํ ให้รีบแจ้งค้่ค้าให้ทราบล่ัวงหนั้า 
เพื่่�อรว่มกันัหาแนัวทางแก้ไข้

4.  ไม่เปิดํเผู้ยข้้อม้ลัข้องลั้กค้าที�ตนัได้ํล่ัวงร้้มาเน่ั�องจากการ 
ดํําเนัินัธุุรกิจ อันัเป็นัข้้อม้ลัที�ตามปกติวิสํัยจะพื่ึงสํงวนัไว้ 
ไมเ่ปดิํเผู้ย เว้นัแต่เปน็ัการเปิดํเผู้ยตามหน้ัาที� ตามกฎหมาย

5.  เปดิํให้ล้ักค้าสํามารถึร้องเรียนัได้ํเกี�ยวกับความไม่สํมบ้รณข์้อง 
สํนิัค้าแลัะบรกิาร

6.  เปดิํเผู้ยข้า่วสํารข้อ้มล้ัข้องสิํนัค้าแลัะบริการอยา่งถ้ึกต้องครบถ้ึวนั

7. ปฏิิบติัตามข้อ้ตกลังแลัะเง่�อนัไข้ต่างๆ กับลัก้ค้าอยา่งเปน็ัธุรรม 
หากปฏิิบติัตามข้อ้ตกลังหรอ่เง่�อนัไข้ไมไ่ด้ํต้องรบีแจ้งใหล้ัก้ค้า
รบัทราบ เพื่่�อหาทางออกรว่มกันั

8. เคารพื่สิํทธิุในัทรัพื่ย์สํินัทางปัญญาข้องผู้้้อ่�นั โดํยบริษััทฯ  
มีนัโยบายให้บุคคลัากรปฏิิบัติตามกฎหมายหร่อข้้อกําหนัดํ 
เกี�ยวกับสํทิธุใินัทรพัื่ยส์ํนิัทางปญัญา อาทิเช่น่ั การใช่โ้ปรแกรม 
คอมพิื่วเตอรที์�มลิีัข้สํทิธุิ�ถึก้ต้องตามกฎหมาย

9.  สํ่งเสํริมแลัะปลั้กจิตสํํานึักให้แก่บุคลัากรข้องบริษััทฯ ในัทุก 
ระดัํบช่ั�นัใหเ้กิดํความรบัผิู้ดํช่อบต่อสํงัคม

การต่่อต้่านการทุจุรติ่คอรร์ปัชั่ั�น

บริษััทฯ มีการบริหารกิจการบนัพื่่�นัฐานัความโปร่งใสํ มีจริยธุรรม 
ยดึํมั�นัในัหลัักการกํากับด้ํแลักิจการ แลัะปฏิิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อ้ง 
กับการปอ้งกันัแลัะต่อต้านัการทจุรติคอรร์ปัช่ั�นั โดํยมรีายลัะเอียดํ 
ปรากฏิในันัโยบายแลัะนัโยบายเกี�ยวกับการต่อต้านัทุจริตหร่อ 
คอรร์ปัช่ั�นัข้องบรษัิัทฯ

การเคารพสิทิุธิมนุษยชั่น

บรษัิัทฯ มนีัโยบายสํนับัสํนันุัแลัะเคารพื่การปกปอ้งสํทิธุมินัษุัยช่นั  
โดํยการปฏิิบติัต่อผู้้ที้�มสีํว่นัเกี�ยวข้อ้งไมว่่าจะเปน็ั พื่นักังานั ชุ่มช่นั
 แลัะสํังคมรอบข้้างด้ํวยความเคารพื่ในัคุณค่าข้องความเป็นั
มนัุษัย์ คํานัึงถึึงความเสํมอภิาคแลัะเสํรีภิาพื่ที�เท่าเทียมกันั ไม่
ลัะเมิดํสํิทธุิข้ั�นัพื่่�นัฐานั แลัะไม่เล่ัอกปฏิิบัติไม่ว่าจะเป็นัในัเร่�อง 
ข้องเช่่�อช่าติ สํัญช่าติ ศาสํนัา ภิาษัา สํีผู้ิว  เพื่ศ อายุ การศึกษัา 
สํภิาวะทางร่างกาย หร่อสํถึานัะทางสํังคม รวมถึึงจัดํให้มีการดํ้แลั
ไม่ให้ธุุรกิจข้องบริษััทฯ เข้้าไปมีสํ่วนัเกี�ยวข้้องกับการลัะเมิดํสํิทธุ ิ
มนัษุัยช่นั เช่น่ั การใช่แ้รงงานัเด็ํก แลัะการคกุคามทางเพื่ศ เปน็ัต้นั   
นัอกจากนัี�บริษััทฯ ได้ํ สํ่งเสํริมให้มีการเฝ้่าระวังการปฏิิบัติตาม 
ข้้อกําหนัดํด้ํานัสิํทธุิมนัุษัยช่นั โดํยจัดํให้มีการมีสํ่วนัร่วมในั 
การแสํดํงความคิดํเหน็ัแลัะช่อ่งทางในัการรอ้งเรยีนัสําํหรบัผู้้ที้�ได้ํรบั 
ความเสํียหายจากการถึ้กลัะเมิดํสํิทธุิอันัเกิดํจากการดํําเนิันัธุุรกิจ 
ข้องบรษัิัทฯ แลัะดํําเนันิัการเยยีวยาตามสํมควร

ทั�งเพ่ื่�อให้การเคารพื่สํิทธุิมนุัษัยช่นัเป็นัไปอย่างมีประสํิทธุิภิาพื่  
บริษััทฯ ได้ํดํําเนิันัการสํร้างองค์ความร้้ด้ํานัสิํทธุิมนัุษัยช่นัแลัะ 
ปลัก้จิตสํานักึใหบุ้คลัากรข้องบรษัิัทฯ ปฏิิบติัตามหลัักสํทิธุมินัษุัยช่นั

การปฏิิบติั่ต่่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษัิัทฯ ตระหนักัอย้เ่สํมอถึึงความสําํคัญข้องการพื่ฒันัาทรพัื่ยากร
มนุัษัย์แลัะปฏิิบัติต่อแรงงานัอย่างเป็นัธุรรม อันัเป็นัปัจจัยแห่ง
ความสํําเร็จที�จะช่่วยเพื่ิ�มม้ลัค่าข้องกิจการแลัะเสํริมสํร้างความ
สํามารถึในัการแข้่งขั้นัแลัะเจริญเติบโตอย่างยั�งย่นัข้องบริษััทฯ
 ในัอนัาคต ทั�งนัี�บรษัิัทฯ ได้ํกําหนัดํนัโยบายแลัะแนัวปฏิิบติั ดัํงนัี�

1.  เคารพื่สํทิธุขิ้องพื่นักังานัตามหลัักสํทิธุมินัษุัยช่นั แลัะปฏิิบติัตาม 
กฎหมายแรงงานั

2.  จัดํใหม้กีระบวนัการจ้างงานั แลัะเง่�อนัไข้การจ้างงานัเปน็ัธุรรม 
รวมถึึงการกําหนัดํค่าตอบแทนั แลัะการพิื่จารณาผู้ลังานั 
ความดีํความช่อบภิายใต้กระบวนัการประเมินัผู้ลัการทํางานั 
ที�เปน็ัธุรรม

3.  สํง่เสํรมิการพื่ฒันัาบุคลัากร โดํยจัดํใหม้กีารจัดํอบรม สํมัมนัา 
ฝ่ึกอบรม รวมถึึงส่ํงบุคลัากรเข้้าร่วมสัํมมนัาแลัะฝึ่กอบรม 
วิช่าการด้ํานัต่างๆ ที�เกี�ยวข้อ้งเพื่่�อพัื่ฒนัาความร้ ้ความสํามารถึ 
ศกัยภิาพื่ข้องบุคลัากร รวมถึึงปลัก้ฝ่งัทัศนัคติที�ดีํ มคีณุธุรรม 
จรยิธุรรม แลัะการทํางานัเปน็ัทีมแก่บุคลัากร

4. จัดํใหม้สีํวัสํดิํการด้ํานัต่าง  ๆสําํหรบัพื่นักังานัตามที�กฎหมายกําหนัดํ
 เช่น่ั ประกันัสํงัคม เป็นัต้นั แลัะนัอกเหนัอ่จากที�กฎหมายกําหนัดํ
 เช่น่ั ประกันัสํขุ้ภิาพื่ แลัะประกันัอุบติัเหต ุเปน็ัต้นั รวมถึึงการ
ใหเ้งินัช่ว่ยเหล่ัอประเภิทต่างๆ แก่พื่นักังานั

5.  จัดํให้มีบริการตรวจสุํข้ภิาพื่ประจําปีแก่บุคลัากรทุกระดัํบช่ั�นั 
ข้องบริษััทฯ โดํยพื่ิจารณาจากปัจจัยความเสํี�ยงตามระดัํบ 
อายุ เพื่ศ แลัะสํภิาพื่แวดํล้ัอมในัการทํางานัข้องแต่ลัะบุคคลั

6.  ดํําเนิันัการให้พื่นัักงานัปฏิิบัติงานัได้ํอย่างปลัอดํภัิย แลัะมี 
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สํขุ้อนัามยัในัสํถึานัที�ทํางานัที�ดีํ โดํยจัดํให้มีมาตรการป้องกันั 
การเกิดํอุบัติเหตุ แลัะเสํริมสํร้างให้พื่นัักงานัมีจิตสํํานัึกด้ํานั 
ความปลัอดํภัิย รวมถึึงจัดํการฝ่กึอบรม แลัะสํง่เสํริมใหพ้ื่นักังานั 
มีสํุข้อนัามัยที�ดีํ แลัะดํ้แลัสํถึานัที�ทํางานัให้ถึ้กสํุข้ลัักษัณะ 
มคีวามปลัอดํภัิยอย้เ่สํมอ

7. เปดิํโอกาสํใหพ้ื่นักังานัสํามารถึแสํดํงความคิดํเหน็ั หรอ่ร้องเรยีนั 
เกี�ยวกับปฏิิบัติอย่างไม่เป็นัธุรรมหร่อการกระทําที�ไม่ถึ้กต้อง
ในับริษััทฯ รวมถึึงให้การคุ้มครองพื่นัักงานัที�รายงานัเร่�องดัํง
กล่ัาว

นโยบายคณุภาพ

บรษัิัทฯ มุง่มั�นัที�จะพัื่ฒนัาสิํนัค้าแลัะบริการข้องบริษััทฯ แลัะบริษััท 
ในัเคร่ออย่างต่อเนั่�องเพื่่�อความพื่ึงพื่อใจแลัะประโยช่นั์สํ้งสํุดํ 
ข้องลั้กค้าแลัะยึดํมั�นัในัการปฏิิบัติต่อลั้กค้าด้ํวยความรับผู้ิดํช่อบ 
ความซึ่่�อสํตัย ์แลัะเอาใจใสํล่ัก้ค้า โดํยดํําเนิันัการดัํงนัี� 

1. บรษัิัทฯ คํานังึถึึงคณุภิาพื่แลัะประสํทิธิุภิาพื่ในัด้ํานัสํนิัค้าแลัะ 
การให้บริการข้องบริษััทฯ โดํยการบริหารคุณภิาพื่ทั�ว 
ทั�งองค์กรด้ํวยเคร่�องมอ่การบรหิารคณุภิาพื่ การจัดํการความร้ ้
แลัะการเพื่ิ�มผู้ลัผู้ลิัต เพื่่�อให้ลั้กค้าได้ํรับสํินัค้าแลัะบริการที�ม ี
คณุภิาพื่แลัะประสิํทธิุภิาพื่มากที�สํดุํ

2. ปฏิิบัติตามกฎหมายด้ํานัคุณภิาพื่ รวมถึึงมาตรฐานั ระเบียบ 
ข้อ้บงัคับแลัะข้อ้กําหนัดํอ่�นัๆ ที�เกี�ยวข้อ้ง

3. สํ่งเสํริมแลัะสํร้างจิตสํํานัึกแก่ผู้้้ปฏิิบัติงานัให้ตระหนัักถึึง 
ความสําํคัญข้องการรกัษัาแลัะยกระดัํบคุณภิาพื่ โดํยการสํ่�อสําร 
แนัวปฏิิบติัใหเ้ป็นัที�เข้า้ใจทั�วทั�งองค์กร

4. จัดํสํรรทรพัื่ยากรแลัะสํารสํนัเทศที�จําเป็นั รวมทั�งการสํนับัสํนันุั 
ให้ผู้้้ปฏิิบัติงานัมีสํ่วนัร่วม การให้คําปรึกษัา การจัดํเตรียม 
แลัะพัื่ฒนัาบุคลัากรใหม้คีวามพื่รอ้ม สํอดํคล้ัองตามวัตถึปุระสํงค์ 
แลัะเปา้หมายด้ํานัคณุภิาพื่

5. สํ่�อสํารการดํําเนัินังานั แลัะประสํิทธุิผู้ลัด้ํานัคุณภิาพื่ ให้กับ 
ผู้้ม้สีํว่นัได้ํสํว่นัเสํยี รวมถึึงการรับฟงัข้อ้เสํนัอแนัะเพ่ื่�อนัาํไปใช้่ 
ในัการทบทวนัปรับปรุงการดํําเนิันังานัแลัะพัื่ฒนัาปรับปรุง 
แก้ไข้ นัําไปปฏิิบัติ ตามนัโยบายแลัะระเบียบวิธุีปฏิิบัติให ้
ทันัสํมัยอย่างต่อเน่ั�อง สํามารถึรองรับการเปลีั�ยนัแปลังข้อง 
กฎหมาย สํถึานัการณส์ํิ�งแวดํล้ัอม แลัะสํภิาพื่สํงัคมที�เปลีั�ยนัแปลัง

6. บรษัิัทฯ ยดึํมั�นัในัการตลัาดํที�เป็นัธุรรม โดํยมีนัโยบายในัการ 
ดํําเนัินัการให้ลั้กค้าได้ํรับข้้อม้ลัเกี�ยวกับบริการข้องบริษััทฯ 
ที�ถึก้ต้อง ไมบ่ดิํเบอ่นั คลัมุเครอ่ หรอ่โฆษัณาเกินัจรงิ เพื่่�อให้
ลัก้ค้ามขี้อ้มล้ัที�ถึก้ต้องแลัะเพื่ยีงพื่อในัการตัดํสํนิัใจ

7. บรษัิัทฯ คํานังึถึึงความปลัอดํภัิยข้องลัก้ค้า แลัะมุง่มั�นัที�จะให ้
ลัก้ค้าได้ํรบัสํนิัค้าแลัะบรกิารที�มคีณุภิาพื่ ตามที�กฎหมายกําหนัดํ 
รวมถึึงมกีารพื่ฒันัาแลัะปรับปรุงบรกิารอย้เ่สํมอ เพื่่�อใหล้ัก้ค้า 
มคีวามมั�นัใจในัคณุภิาพื่ มาตรฐานั แลัะบรกิารข้องบรษัิัทฯ

8. บรษัิัทฯ จัดํให้มรีะบบลัก้ค้าสัํมพัื่นัธ์ุเพื่่�อใช้่ในัการส่ํ�อสํารติดํต่อ 
กับลั้กค้า รวมถึึงการรับเร่�องร้องเรียนัเกี�ยวกับคุณภิาพื่แลัะ 
บรกิารอย่างมีประสิํทธุภิิาพื่ผู้า่นัทางโทรศัพื่ท์ เพื่่�อให้สํามารถึ
ตอบสํนัองความต้องการข้องลัก้ค้าได้ํอยา่งรวดํเรว็

นโยบายความปลอด้ภัย และอาชั่วีอนามยั

บริษััทฯ ตระหนัักถึึงความสํําคัญในัด้ํานัความปลัอดํภัิยแลัะ 
อาชี่วอนัามัย โดํยมุ่งเน้ันัให้มีการปฏิิบัติงานัอย่างปลัอดํภัิยในัทุก 
ข้ั�นัตอนัข้องกระบวนัการทํางานั เพ่ื่�อป้องกันัที�จะไม่ให้เกิดํผู้ลั 
กระทบทั�งต่อพื่นักังานั ผู้้ที้�มาปฏิิบติังานัในัพื่่�นัที� ทรัพื่ย์สํนิั ชุ่มช่นั 
แลัะสํิ�งแวดํล้ัอม  จึงมุง่มั�นัที�จะดํําเนิันัการดัํงนัี�

1. ปฏิิบติัตามกฎหมาย แลัะมาตรฐานั รวมถึึงข้อ้บังคับที�ประกาศ 
ใช้่ด้ํานัความปลัอดํภัิยแลัะอาช่วีอนัามยัอยา่งเครง่ครดัํ

2. พื่ัฒนัาระบบการจัดํการความปลัอดํภัิย อาชี่วอนัามัย แลัะ 
สํภิาพื่แวดํล้ัอมในัการทํางานั อยา่งต่อเนั่�องแลัะยั�งยน่ั

3. บรหิารจัดํการความเสํี�ยงด้ํานัความปลัอดํภัิยแลัะอาชี่วอนัามัย 
อยา่งเปน็ัระบบ ในัการกําหนัดํมาตรการควบคมุแลัะลัดํความเสํี�ยง 
ที�เกิดํจากการปฏิิบติังานั การกําหนัดํแนัวทางการบริหารจัดํการ 
เหตุฉกุเฉินัภิาวะวิกฤต เพ่ื่�อปอ้งกันัอุบติัการณที์�อาจก่อใหเ้กิดํ 
ความสํญ้เสีํย หรอ่อาจส่ํงผู้ลัให้เกิดํการบาดํเจ็บแลัะความเจ็บป่วย 
ข้องผู้้ป้ฏิิบติังานั แลัะผู้้ม้สีํว่นัได้ํสํว่นัเสํยี

4. สํ่งเสํริมแลัะสํร้างจิตสํํานัึกแก่ผู้้้ปฏิิบัติงานัให้ตระหนัักถึึง 
ความสําํคัญข้องความปลัอดํภัิย แลัะอาชี่วอนัามัย โดํยการส่ํ�อสําร 
แนัวปฏิิบติัใหเ้ปน็ัที�เข้า้ใจทั�วทั�งองค์กร

5. สํ่�อสํารการดํําเนัินังานั แลัะประสํิทธุิผู้ลัด้ํานัความปลัอดํภัิย 
แลัะอาชี่วอนัามัย ให้กับผู้้้ปฏิิบัติงานัแลัะผู้้้มีสํ่วนัได้ํสํ่วนัเสํีย 
รวมถึึงรบัฟังข้้อเสํนัอแนัะ เพ่ื่�อนัาํไปใช่ใ้นัการทบทวนั ปรบัปรุง 
การดํําเนันิังานัใหเ้กิดํประสํทิธุภิิาพื่สํง้สํดุํ

6. ใหค้วามสําํคัญกับความปลัอดํภัิย อาช่วีอนัามยัแลัะสํภิาพื่แวดํล้ัอม 
ในัการทํางานัข้องผู้้้ปฏิิบัติงานั แลัะส่ํงเสํริมให้ผู้้้ปฏิิบัติงานั 
มสีํขุ้ภิาพื่แข้ง็แรงทั�งรา่งกายแลัะจิตใจ

7. จัดํสํรรทรพัื่ยากร แลัะสํารสํนัเทศที�จําเปน็ั รวมทั�งการสํนับัสํนันุั 
ใหผู้้้ป้ฏิิบติังานัมสีํว่นัรว่ม การให้คําปรึกษัา การจัดํเตรยีมแลัะ
พื่ฒันัาบุคลัากรใหม้คีวามพื่รอ้ม สํอดํคล้ัองตามวัตถึปุระสํงค์ 
แลัะเปา้หมายด้ํานัความปลัอดํภัิย  แลัะอาช่วีอนัามยั

การด้แูลรกัษาสิิ�งแวด้ล้อม

บริษััทตระหนัักถึึงความรับผู้ิดํช่อบต่อชุ่มช่นัแลัะสํังคม จึงม ี
นัโยบายในัการใหค้วามช่ว่ยเหล่ัอแลัะพื่ฒันัาสํงัคม ดัํงนัี�

1.  บรษัิัทมีนัโยบายสํนับัสํนุันั แลัะให้ความช่ว่ยเหล่ัอที�เหมาะสํม
กับสัํงคม แลัะชุ่มช่นั โดํยเฉพื่าะชุ่มช่นัที� อย้ร่อบคลัังก๊าซึ่ แลัะ
โรงบรรจุก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัวข้องบรษัิัท
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2.  บริษััทเปดิํโอกาสํใหชุ้่มช่นัแลัะผู้้ม้สีํว่นัเกี�ยวข้อ้ง มสีํว่นัรว่มในั
การใหข้้้อคิดํเหน็ัสําํหรบัโครงการต่างๆ ที�อาจสํง่ผู้ลักระทบต่อ
ชุ่มช่นั รวมทั�ง การเสํนัอความคิดํเหน็ั หรอ่ข้อ้รอ้งเรยีนัต่าง ๆ 
ที�เปน็ัผู้ลัมาจากการดํําเนิันังานัข้องบรษัิัท

3.  บริษััทให้ความร่วมม่อในัการดํําเนัินังานัตามมาตรฐานั หร่อ 
ข้อ้ตกลังระดัํบสํากลัในัเร่�องต่าง ๆ  ที�จัดํทําข้ึ�นั เพื่่�อช่ว่ยปอ้งกันั 
หรอ่ลัดํผู้ลักระทบด้ํานัสํิ�งแวดํล้ัอม

4.  บริษััทมีนัโยบายที�จะให้การสํนัับสํนุันัทางด้ํานัการศึกษัา 
แก่เยาวช่นัโดํยการสํนัับสํนัุนัเงินัทุนัการศึกษัา สํนัับสํนัุนั
อุปกรณเ์สํรมิทักษัะเพื่่�อการเรียนัร้้ต่างๆแก่โรงเรยีนั เปน็ัต้นั

5.  บริษััทให้ความสํําคัญกับการตอบสํนัองต่อเหตุการณ์ที�มีผู้ลั 
กระทบต่อชุ่มช่นั สํังคมแลัะสํิ�งแวดํล้ัอมอันั เน่ั�องมาจากการ
ดํําเนันิังานัข้องบรษัิัทด้ํวยความรวดํเรว็แลัะมปีระสํทิธุภิิาพื่

6.  บริษััทสํ่งเสํริมให้พื่นัักงานัข้องบริษััทมีจิตสํํานึักแลัะความ 
รบัผู้ดิํช่อบต่อสํิ�งแวดํล้ัอมแลัะสํงัคม

7.  บริษััทมุ่งสํนัับสํนัุนัให้พื่นัักงานัแลัะค่้ค้า ได้ํมีสํ่วนัร่วมในั 
การดํแ้ลัรกัษัาทรัพื่ยากรธุรรมช่าติ ช่ว่ยพัื่ฒนัาฟื� นัฟ้แลัะด้ํแลั
ทรพัื่ยากรธุรรมช่าติให้คงความสํมบ้รณ์ รวมถึึงการสํร้างความ
ตระหนักัในัการอนุัรกัษ์ัทรพัื่ยากรอยา่งยั�งยน่ั จึงได้ํจัดํใหม้โีครงการ
อนัรุกัษ์ัสํิ�งแวดํล้ัอมอยา่งต่อเน่ั�อง เพื่่�อมุง่หวังให้ทกุภิาคสํว่นัได้ํมี
สํว่นัรว่มในัการอนัรุกัษ์ัธุรรมช่าติ อีกทั�งยงัเปน็ัการปลัก้จิตสําํนักึ
ในัการทําประโยช่นัเ์พื่่�อสํงัคมอยา่งแท้จรงิ 

การรว่มพฒันาชุั่มชั่นหรอืสิงัคม

บรษัิัทฯ ตระหนัักถึึงความรับผิู้ดํช่อบต่อชุ่มช่นัแลัะสัํงคม จึงมีนัโยบาย 
ในัการให้ความช่ว่ยเหล่ัอแลัะพื่ฒันัาสํงัคม ดัํงนัี�

1.  บรษัิัทฯ   มนีัโยบายสํนับัสํนุันั แลัะให้ความช่ว่ยเหล่ัอที�เหมาะสํม 
กับสํงัคม แลัะชุ่มช่นั โดํยเฉพื่าะชุ่มช่นัที�อย้ร่อบคลัังก๊าซึ่ แลัะ
โรงบรรจุก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัวข้องบริษััทฯ

2.  บรษัิัทฯ เปิดํโอกาสํใหชุ้่มช่นัแลัะผู้้ม้สีํว่นัเกี�ยวข้อ้ง มสีํว่นัรว่ม 
ในัการให้ข้อ้คิดํเห็นัสําํหรับโครงการต่างๆ ที�อาจสํง่ผู้ลักระทบ 
ต่อชุ่มช่นั รวมทั�ง การเสํนัอความคิดํเหน็ั หรอ่ข้อ้รอ้งเรยีนัต่างๆ 
ที�เปน็ัผู้ลัมาจากการดํําเนิันังานัข้องบริษััท

3.  บรษัิัทฯ  ให้ความรว่มมอ่ในัการดํําเนิันังานัตามมาตรฐานั หรอ่
ข้อ้ตกลังระดัํบสํากลัในัเร่�องต่างๆ ที�จัดํทําข้ึ�นั เพื่่�อช่ว่ยป้องกันั 
หรอ่ลัดํผู้ลักระทบด้ํานัสํิ�งแวดํล้ัอม

4.  บรษัิัทฯ มนีัโยบายที�จะใหก้ารสํนับัสํนันุัทางด้ํานัการศกึษัาแก่
เยาวช่นัโดํยการสํนับัสํนุันัเงินัทนุัการศึกษัา สํนับัสํนุันัอุปกรณ์
เสํรมิทักษัะเพื่่�อการเรียนัร้้ต่างๆ แก่โรงเรยีนั เป็นัต้นั 

5.  บริษััทฯ ให้ความสํําคัญกับการตอบสํนัองต่อเหตุการณ์ที�ม ี
ผู้ลักระทบต่อชุ่มช่นั สํงัคมแลัะสํิ�งแวดํล้ัอมอันั เนั่�องมาจากการ 
ดํําเนันิังานัข้องบรษัิัทฯ ด้ํวยความรวดํเรว็แลัะมปีระสํทิธุภิิาพื่

6.   บริษััทฯ สํ่งเสํริมให้พื่นัักงานัข้องบริษััทฯ มีจิตสํํานัึกแลัะ 
ความรบัผู้ดิํช่อบต่อสํิ�งแวดํล้ัอมแลัะสํงัคม

7.   บริษััทฯ มุ่งสํนัับสํนุันัให้พื่นัักงานัแลัะค้่ค้า ได้ํมีสํ่วนัร่วมในั 
การดํ้แลัรักษัาทรัพื่ยากรธุรรมช่าติ ช่่วยพื่ัฒนัาฟื� นัฟ้แลัะ 
ดํแ้ลัทรพัื่ยากรธุรรมช่าติใหค้งความสํมบ้รณ ์รวมถึึงการสํร้าง 
ความตระหนัักในัการอนุัรักษ์ัทรัพื่ยากรอย่างยั�งย่นั จึงได้ํจัดํ 
ใหม้โีครงการอนัรุกัษ์ัสํิ�งแวดํล้ัอมอยา่งต่อเนั่�อง เพื่่�อมุง่หวังให ้
ทกุภิาคสํว่นัได้ํมสีํว่นัรว่มในัการอนุัรกัษ์ัธุรรมช่าติ อีกทั�งยงัเปน็ั 
การปลัก้จิตสําํนักึในัการทําประโยช่น์ัเพื่่�อสํงัคมอยา่งแท้จริง 

การเปิดูเผู้ยข้�อมูลและความโปร่งใส	 

(Disclosure	and	Transparency)

คณะกรรมการบริษััทฯ มีนัโยบายที�จะเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัสํารสํนัเทศ 
ทางการเงินัแลัะอ่� นัๆ ที� เกี�ยวกับธุุรกิจแลัะผู้ลัประกอบการ 
ข้องบรษัิัทฯ ที�ตรงต่อความเปน็ัจรงิ ครบถ้ึวนั เพื่ยีงพื่อ สํมำาเสํมอ 
ทันัเวลัา แสํดํงให้เหน็ัถึึงสํถึานัภิาพื่ทางการเงินัแลัะการประกอบการ 
ที�แท้จรงิรวมทั�งอนัาคตข้องธุุรกิจข้องบรษัิัทฯ

นัอกจากนัี� บริษััทฯ ยงัมุง่มั�นัที�จะดํแ้ลัใหม้กีารปฏิิบติัตามกฎหมาย  
ข้้อบังคับ แลัะระเบียบที�เกี�ยวข้้องเกี�ยวกับการเปิดํเผู้ยข้้อม้ลั 
แลัะความโปร่งใสํอย่างเคร่งครัดํ จัดํให้มีการเผู้ยแพื่ร่ข้้อม้ลัในั 
เว็บไซึ่ต์ข้องบริษััท ทั�งภิาษัาไทย แลัะภิาษัาอังกฤษัผู่้านัช่อ่งทางเผู้ยแพื่ร่ 
ทางสํ่�อมวลัช่นั สํ่�อเผู้ยแพื่รข่้องตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แหง่ประเทศไทย 
 เพ่ื่�อให้ผู้้ถ่้ึอหุน้ั แลัะผู้้ที้�เกี�ยวข้้องอ่�นัๆ ได้ํรบัทราบข้้อม้ลัข้องบริษััท 
ได้ํอยา่งทั�วถึึง   อีกทั�งจะทําการปรบัปรุงเปลีั�ยนัแปลังให้สํอดํคล้ัอง 
กับแนัวทางที�ตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยแลัะสํํานัักงานั 
คณะกรรมการกํากับหลัักทรัพื่ยแ์ลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ยฯ์ ประกาศใช้่บงัคับ 

บรษัิัทฯ จัดํใหม้บุีคลัากรฝ่า่ยนักัลังทนุัสํมัพื่นััธุ ์(Investor Relations)  
เพื่่�อทําหนัา้ที�ติดํต่อส่ํ�อสํารกับนักัลังทนุั นักัวิเคราะห ์หรอ่ผู้้ถ่้ึอหุน้ั  
รวมถึึงนัักลังทุนัสํถึาบันัแลัะผู้้้ถ่ึอหุ้นัรายย่อย บริษััทฯ จะจัดํให ้
มกีารประชุ่มเพื่่�อวิเคราะหผ์ู้ลัการดํําเนิันังานัเปน็ัประจํา รวมทั�งจะ 
เผู้ยแพื่ร่ข้อ้มล้ัข้ององค์กร ทั�งข้อ้มล้ัทางการเงินัแลัะข้อ้มล้ัทั�วไปให้
แก่ผู้้้ถ่ึอหุ้นันัักวิเคราะห์หลัักทรัพื่ย์ บริษััทจัดํอันัดัํบความนั่าเช่่�อ
ถ่ึอ แลัะหนั่วยงานัรัฐที�เกี�ยวข้้อง ผู้่านัทางช่่องทางต่างๆ ได้ํแก่ 
การรายงานัต่อตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย สํํานัักงานั 
คณะกรรมการกํากับหลัักทรัพื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แลัะเว็บไซึ่ต์
ข้องบริษััทฯ นัอกจากนัี� บริษััทยังฯ ให้ความสํําคัญในัการเปิดํเผู้ย 
ข้้อมล้ัอยา่งสํมำาเสํมอ ทั�งภิาษัาไทยแลัะภิาษัาอังกฤษั เพื่่�อให้ผู้้ถ่้ึอหุน้ั 
หรอ่ผู้้เ้กี�ยวข้้องอ่�นัๆ ได้ํรบัทราบข้อ้มล้ัข้องทางบริษััทฯ ได้ํอยา่งทั�วถึึง 
โดํยเผู้ยแพื่รผู่้า่นัทางสํ่�อมวลัช่นั หรอ่ช่อ่งทางเว็บไซึ่ต์ข้องบรษัิัทฯ 
โดํยข้้อม้ลัจะมีการปรับปรุงให้ทันัสํมัยอย้่เสํมอ ไม่ว่าจะเป็นั 
ข้่าวความเคล่ั� อนัไหวต่างๆ วิสํัยทัศนั์ พื่ันัธุกิจ งบการเงินั 
ข้า่วประช่าสํมัพัื่นัธุ ์รายงานัประจําปี โครงสํร้างบรษัิัทฯ แลัะผู้้บ้รหิาร 
โครงสํรา้งการถ่ึอหุน้ั แลัะรายช่่�อผู้้ถ่้ึอหุน้ัรายใหญ่

นัอกจากนัี� บริษััทฯให้ความสํําคัญต่อรายงานัทางการเงินั เพ่ื่�อให ้
แสํดํงถึึงสํถึานัะทางการเงินั แลัะผู้ลัการประกอบการที�แท้จริง 
ข้องบริษััทฯ โดํยอย้่บนัพื่่�นัฐานัข้องข้้อม้ลัทางบัญช่ีที�ถึ้กต้อง 
ครบถ้ึวนั แลัะเพื่ียงพื่อตามมาตรฐานัการบัญช่ีซึึ่�งเป็นัที�ยอมรับ 



83

โดํยทั�วไป บริษััทฯ ได้ํเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัเกี�ยวกับกรรมการแต่ลัะท่านั  
ตลัอดํจนับทบาท แลัะหน้ัาที�ข้องคณะกรรมการบริษััทฯ แลัะ 
คณะกรรมการชุ่ดํยอ่ยข้องบริษััทฯ ในัรายงานัประจําปขี้องบรษัิัทฯ 
(แบบ 56-2) แลัะแบบแสํดํงรายการข้้อม้ลัประจําปี (แบบ 56-1)  
แลัะเปิดํเผู้ยค่าตอบแทนักรรมการแลัะผู้้้บริหารระดัํบสํ้งในั 
รายงานัประจําปีข้องบริษััทฯ (แบบ 56-2) แลัะแบบแสํดํงรายการ 
ข้อ้มล้ัประจําป ี(แบบ 56-1)

ความรับผู้ิดูช้อบข้องคณะกรรมการ	 

(Board	of	Director’s	Responsibilities)

คณะกรรมการบริษััทฯ มีความรับผู้ิดํช่อบต่อผู้้้ถ่ึอหุ้นัเกี�ยวกับการ 
ดํําเนิันัธุุรกิจข้องบริษััทฯ การกํากับด้ํแลักิจการให้เป็นัไปตาม 
เป้าหมายแลัะแนัวทางที�จะก่อให้เกิดํประโยช่นั์สํ้งสํุดํต่อผู้้้ถ่ึอหุ้นั 
โดํยคํานังึถึึงผู้ลัประโยช่นัข์้องผู้้ม้สีํว่นัได้ํเสํยีทกุฝ่า่ย

คณะกรรมการบริษััทฯ มีหน้ัาที�ปฏิิบัติให้เป็นัไปตามกฎหมาย 
วัตถึุประสํงค์ ข้้อบังคับข้องบริษััทฯ แลัะมติที�ประชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้นั  
โดํยปฏิิบัติหนั้าที�ด้ํวยความซึ่่�อสํัตย์สํุจริต แลัะระมัดํระวังรักษัา 
ผู้ลัประโยช่นั์ข้องผู้้้ถ่ึอหุ้นัแลัะ ผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสํีย ทั�งในัระยะสํั�นั 
แลัะระยะยาว แลัะเพื่่�อใหม้ั�นัใจว่าการดํําเนันิังานัข้องบรษัิัท เปน็ัไป 
ในัทิศทางที�ก่อให้เกิดํประโยช่น์ัสํง้สุํดํต่อผู้้้ถ่ึอหุน้ัแลัะผู้้ม้สีํว่นัได้ํเสํยี  
คณะกรรมการบริษััท จะดํ้แลัให้มีการจัดํทําวิสํัยทัศน์ั พื่ันัธุกิจ 
เปา้หมาย นัโยบาย ทิศทางการดํําเนิันังานั แผู้นักลัยุทธุ ์แผู้นังานั 
แลัะงบประมาณประจําปีข้องบริษััทฯ โดํยคณะกรรมการบริษััทฯ 
จะร่วมแสํดํงความคิดํเห็นั เพื่่�อให้เกิดํความเข้้าใจในัภิาพื่รวม 
ข้องธุุรกิจร่วมกันัก่อนัที�จะพื่ิจารณาอนัุมัติ แลัะติดํตามให้มีการ 
บรหิารงานัเพื่่�อให้เปน็ัไปตามเปา้หมายที�วางไว้  โดํยจะยดึํถ่ึอแนัวทาง 
ข้องตลัาดํหลัักทรัพื่ยแ์หง่ประเทศไทยแลัะสําํนักังานัคณะกรรมการ 
กํากับหลัักทรพัื่ยแ์ลัะตลัาดํหลัักทรพัื่ย์

การควบคมุภายใน

คณะกรรมการบริษััทฯ จัดํให้บริษััทฯ มีระบบควบคุมภิายในัที� 
ครอบคลุัมทุกด้ํานั ทั�งด้ํานัการเงินั แลัะการปฏิิบติังานั ให้เป็นัไปตาม 
กฎหมาย ข้้อบังคับ แลัะระเบียบที�เกี�ยวข้้อง แลัะจัดํให้มีกลัไก 
การตรวจสํอบแลัะถ่ึวงดํลุัที�มปีระสํทิธิุภิาพื่เพื่ยีงพื่อในัการปกปอ้ง 
ดํ้แลัรักษัาทรัพื่ย์สํินัข้องบริษััทฯ อย้่เสํมอ จัดํให้มีการกําหนัดํ 
ลํัาดัํบขั้�นัข้องอํานัาจอนุัมัติแลัะความรับผู้ิดํช่อบข้องผู้้้บริหาร 
แลัะพื่นัักงานัที�มีการตรวจสํอบแลัะถ่ึวงดุํลัในัตัวกําหนัดํระเบียบ 
การปฏิิบัติงานัอย่างเป็นัลัายลัักษัณ์อักษัร มีผู้้้ตรวจสํอบภิายในั 
อิสํระแลัะฝ่่ายตรวจสํอบภิายในัข้องบริษััทฯ ทําหนั้าที�ตรวจสํอบ 
การปฏิิบัติงานัข้องทุกหนั่วยงานัให้เป็นัไปตามระเบียบที�วางไว้   
รวมทั�งประเมินัประสิํทธิุภิาพื่แลัะความเพีื่ยงพื่อข้องการควบคุม 
ภิายในัข้องหนัว่ยงานัต่างๆ ในับรษัิัทฯ

การด้แูลเรื�องการใชั่ข้้อ้มลูภายใน

คณะกรรมการบริษััทฯ ตระหนัักถึึงความสํําคัญข้องการกํากับ 
ดํ้แลักิจการที�ดีํแลัะเพื่่�อความโปร่งใสํแลัะป้องกันัการแสํวงหา 
ผู้ลัประโยช่นัส์ํว่นัตนัจากการใช่ข้้อ้มล้ัภิายในัข้องบรษัิัทฯ ที�ยงัไมไ่ด้ํ 
เปดิํเผู้ยต่อสําธุารณช่นับรษัิัทฯ ได้ํกําหนัดํนัโยบายการใช่ข้้อ้มล้ัข้อง 
บรษัิัทฯ ดัํงนัี�

1) ใหค้วามร้แ้ก่กรรมการ ผู้้บ้รหิาร รวมถึึงผู้้ดํ้ํารงตําแหนัง่ระดัํบ 
บรหิารในัสํายงานับญัช่หีรอ่การเงินัที�เปน็ัระดัํบผู้้อํ้านัวยการฝ่่าย 
ข้ึ�นัไปหรอ่เทียบเท่า เกี�ยวกับหน้ัาที�ที�ต้องจัดํทําแลัะสํง่รายงานั 
การถ่ึอหลัักทรัพื่ย์ข้องตนั ค้ส่ํมรสํแลัะบุตรที�ยงัไม่บรรลุันัติิภิาวะ  
ต่อสําํนักังานัคณะกรรมการกํากับหลัักทรพัื่ยแ์ลัะตลัาดํหลัักทรพัื่ย์ 
ตามมาตรา 59 แลัะบทกําหนัดํโทษัตามมาตรา 275 แห่ง 
พื่ระราช่บญัญติัหลัักทรพัื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรพัื่ย์ พื่.ศ. 2535 

2) กําหนัดํให้กรรมการแลัะผู้้บ้ริหาร รวมถึึงผู้้ดํ้ํารงตําแหน่ังระดัํบ 
บรหิารในัสํายงานับญัช่หีร่อการเงินั ที�เปน็ัระดัํบผู้้อํ้านัวยการฝ่่าย 
ข้ึ�นัไปหรอ่เทียบเท่า จัดํทําแลัะนัาํส่ํงรายงานัการถ่ึอหลัักทรัพื่ย์ 
ข้องตนัข้องค้ส่ํมรสํ แลัะข้องบุตรที�ยงัไมบ่รรลุันัติิภิาวะ สํง่ผู้า่นั 
มายังเลัข้านักุารข้องบรษัิัทฯ ก่อนันัาํสํง่สําํนักังานัคณะกรรมการ 
กํากับหลัักทรัพื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ทุกครั�ง โดํยให้จัดํทํา 
แลัะนัาํสํง่ ภิายในั 30 วันันับัแต่วันัที�ได้ํรบัการแต่งตั�งใหดํ้ํารง 
ตําแหนัง่เป็นักรรมการ ผู้้บ้ริหารหรอ่รายงานัการเปลีั�ยนัแปลัง 
การถ่ึอครองหลัักทรัพื่ย์ภิายในั 3 วันัทําการนัับแต่วันัที�ม ี
การซึ่่�อ ข้าย โอนัหรอ่รบัโอนัหลัักทรัพื่ย์นัั�นั 

3) กําหนัดํให้กรรมการ ผู้้้บริหาร รวมถึึงผู้้้ดํํารงตําแหน่ังระดัํบ 
บรหิารในัสํายงานับญัช่หีรอ่การเงินัที�เปน็ัระดัํบผู้้อํ้านัวยการฝ่่าย 
ข้ึ�นัไปหรอ่เทียบเท่า แลัะผู้้ป้ฏิิบติังานัที�เกี�ยวข้อ้งที�ได้ํรบัทราบ 
ข้้อม้ลัภิายในัที�เป็นัสําระสํําคัญ ซึึ่�งมีผู้ลัต่อการเปลีั�ยนัแปลัง 
ราคาหลัักทรัพื่ย์จะต้องระงับการซึ่่� อข้ายหลัักทรัพื่ย์ข้อง 
บรษัิัทฯ ในัช่ว่งเวลัาก่อนัที�จะเผู้ยแพื่รง่บการเงินัหรอ่เผู้ยแพื่ร ่
เกี�ยวกับฐานัะการเงินัแลัะสํถึานัะข้องบรษัิัทฯ จนักว่าบริษััทฯ 
จะได้ํเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัต่อสําธุารณช่นัแล้ัวโดํยบริษััทฯ จะแจ้ง 
ใหก้รรมการแลัะผู้้บ้รหิาร รวมถึึงผู้้ดํ้ํารงตําแหนัง่ระดัํบบริหาร 
ในัสํายงานับัญชี่หร่อการเงินัที�เป็นัระดัํบผู้้้อํานัวยการฝ่่าย 
ข้ึ�นัไปหร่อเทียบเท่า งดํการซึ่่�อข้ายหลัักทรัพื่ย์ข้องบริษััทฯ  
อยา่งเปน็ัลัายลัักษัณอั์กษัรเปน็ัเวลัาอยา่งนัอ้ย 30 วันัล่ัวงหนัา้ 
ก่อนัการเปดิํเผู้ยข้้อมล้ัต่อสําธุารณช่นัแลัะควรรอคอยอยา่งนัอ้ย 
24 ชั่�วโมง ภิายหลัังการเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัให้แก่สําธุารณช่นัแล้ัว 
รวมทั�งหา้มไม่ให้เปิดํเผู้ยข้อ้มล้ัที�เป็นัสําระสําํคัญนัั�นัต่อบุคคลัอ่�นั

4) กําหนัดํบทลังโทษัทางวินััยหากมีการฝ่่าฝื่นันัําข้้อม้ลัภิายในั 
ไปใช่ห้าประโยช่น์ัสํว่นัตนัซึึ่�งเริ�มตั�งแต่การตักเต่อนัเปน็ัหนังัสํอ่ 
ตัดํค่าจ้าง พื่ักงานัชั่�วคราวโดํยไม่ได้ํรับค่าจ้าง หร่อให้ออก 
จากงานั ซึ่ึ�งการลังโทษัจะพื่จิารณาจากเจตนัาข้องการกระทํา
แลัะความรา้ยแรงข้องความผู้ดิํนัั�นัๆ

บทุบาทุหน้าทุี�ข้องคณะกรรมการบรษัิทุฯ

บรษัิัทฯ กําหนัดํใหก้รรมการข้องบรษัิัทฯ ปฏิิบติัตามบทบาทหนัา้ที�ที� 
กําหนัดํไว้ในักฎบตัรคณะกรรมการบรษัิัทฯ    แลัะข้อ้พื่งึปฏิิบติัที�ดีํสําํหรบั 
กรรมการบรษัิัทฯ จดํทะเบยีนั ตามแนัวทางข้องตลัาดํหลัักทรพัื่ยฯ์  
โดํยคณะกรรมการต้องเข้้าใจแลัะทราบถึึงบทบาทหนั้าที�แลัะ 
ความรบัผู้ดิํช่อบข้องตนัแลัะต้องปฏิิบติัหนัา้ที�ใหเ้ปน็ัไปตามกฎหมาย 
วัตถึปุระสํงค์ ข้อ้บังคับข้องบรษัิัทฯ มติที�ประชุ่ม ผู้้ถ่้ึอหุน้ั กฎบัตร 
ข้องคณะกรรมการ ตลัอดํจนันัโยบายการกํากับดํ้แลักิจการข้อง 
บริษััทฯ ด้ํวยซึ่่�อสํัตย์สํุจริตแลัะคํานึังถึึงผู้ลัประโยช่น์ัข้องบริษััทฯ 
แลัะผู้้ถ่้ึอหุน้ัเปน็ัสําํคัญ ทั�งนัี� คณะกรรมการบริษััทฯ เป็นัผู้้กํ้าหนัดํ 
นัโยบายเปา้หมายการดํําเนันิัธุุรกิจ แผู้นัธุุรกิจตลัอดํจนังบประมาณ 
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ข้องบรษัิัทฯ แลัะกํากับดํแ้ลัใหฝ้่า่ยจัดํการดํําเนันิัการใหเ้ปน็ัไปตาม 
นัโยบายแผู้นังานั แลัะงบประมาณที�กําหนัดํไว้อยา่งมปีระสํทิธุภิิาพื่
แลัะประสิํทธุผิู้ลัเพ่ื่�อประโยช่น์ัสํง้สํดุํข้องบริษััทฯ  แลัะผู้้ถ่้ึอหุน้ัโดํยรวม

การประชุั่มคณะกรรมการ

บรษัิัทฯ ปฏิิบติัตามหลัักเกณฑ์์ที�เกี�ยวกับการประชุ่มคณะกรรมการ 
บริษััทฯ ตามที�กําหนัดํในัพื่ระราช่บัญญัติบริษััทมหาช่นัจํากัดํ  
พื่.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีการแก้ไข้เพื่ิ�มเติม) รวมถึึงข้้อบังคับข้อง 
บรษัิัทฯโดํยบรษัิัทฯ กําหนัดํใหม้กีารประชุ่ม แลัะวาระการประชุ่ม 
คณะกรรมการเป็นัการล่ัวงหนั้าแลัะแจ้งให้กรรมการแต่ลัะท่านั 
ทราบกําหนัดํการดัํงกล่ัาวโดํยจัดํสํ่งเอกสํารประกอบการประชุ่ม
ให้แก่กรรมการเป็นัการล่ัวงหน้ัาอย่างนั้อย 7 วันัทําการก่อนัวันั
ประชุ่ม

ทั�งนัี�จํานัวนัครั�งข้องการประชุ่มคณะกรรมการบริษััทฯ นัั�นัจะ 
เป็นัไปตามความเหมาะสํมกับภิาระหนั้าที�แลัะความรับผู้ิดํช่อบ 
ข้องคณะกรรมการแลัะลัักษัณะการดํําเนัินัธุุรกิจข้องบริษััทฯ แต่ 
ไมน่ัอ้ยกว่า 3 เด่ํอนัต่อครั�ง

ค่าต่อบแทุน

ค่าตอบแทนักรรมการจะต้องได้ํรบัการพิื่จารณาอนุัมติัจากที�ประชุ่ม 
ผู้้ถ่้ึอหุน้ั โดํยกําหนัดํเป็นันัโยบายประกอบด้ํวยหลัักเกณฑ์์ในัการพื่จิารณา 
ดัํงนัี�

• ผู้ลัประกอบการข้องบริษััทฯ โดํยเทียบเคียงได้ํกับค่าตอบแทนั 
กรรมการข้องบริษััทฯ จดํทะเบียนัในัตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ที�ประกอบ 
ธุุรกิจแลัะมขี้นัาดํธุุรกิจในัลัักษัณะที�ใกล้ัเคียงกันั

• ประสํบการณ ์บทบาท ภิาระหนัา้ที� แลัะข้อบเข้ตความรบัผู้ดิํช่อบ 
ข้องกรรมการแต่ลัะท่านั

• ประโยช่นั์ที�คาดํว่าบริษััทฯ จะได้ํรับจากกรรมการแต่ลัะท่านั

• ค่าตอบแทนัที�กําหนัดํข้ึ�นันัั�นัจะต้องสํามารถึจ้งใจกรรมการที�มี 
คณุสํมบติัเหมาะสํมกับความจําเปน็ัแลัะสํถึานัการณข์้องบรษัิัทฯ  
มาเปน็ักรรมการได้ํ

รายงานประจำาปขี้องคณะกรรมการบรษัิทุฯ

คณะกรรมการบริษััทฯ เป็นัผู้้้รบัผิู้ดํช่อบในัการจัดํทํารายงานัทางการเงินั 
ข้องบริษััทฯ แลัะสํารสํนัเทศทางการเงินัที�ปรากฏิในัรายงานัประจําปี  
การจัดํทํารายงานัทางการเงินัเปน็ัการจัดํทําตามมาตรฐานัการบญัช่ ี
ที�รับรองโดํยทั�วไป โดํยเล่ัอกใช่้นัโยบายบัญช่ีที�เหมาะสํมแลัะ 
ถ่ึอปฏิิบติัสํมำาเสํมอ แลัะใช่ด้ํลุัยพื่นิัจิอยา่งระมดัํระวังในัการจัดํทํา 
รวมทั�งกําหนัดํให้มีการเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัสํําคัญอย่างเพีื่ยงพื่อในั 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินั โดํยคณะกรรมการบรษัิัทฯ มอบหมาย 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสํอบเปน็ัผู้้ด้้ํแลัเกี�ยวกับคณุภิาพื่ข้องรายงานั
ทางการเงินั แลัะเปน็ัผู้้ใ้หค้วามเหน็ัต่อคณะกรรมการบรษัิัทฯ 

นัอกจากนัี�บริษััทฯ ยังคงกําหนัดํนัโยบายเพื่่�อสํนัับสํนัุนัแนัวคิดํที� 
ตระหนักัเกี�ยวกับกับการกํากับดํแ้ลักิจการที�ดีํในัด้ํานัอ่�นั ดัํงนัี� 

นโยบายเก่�ยวกับการต่อต�านการท้จริตหรือคอร์รัปช้ั�น

บรษัิัทฯ จะดํําเนันิัธุุรกิจโดํยใหค้วามสําํคัญในัการต่อต้านัการทจุรติ 
หร่อคอร์รัปช่ั�นั แลัะยึดํมั�นัคุณธุรรม จริยธุรรมบริหารงานัด้ํวย 
ความโปร่งใสํ แลัะรับผู้ิดํช่อบต่อผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสํียทุกฝ่่าย ทั�งนัี� 
บรษัิัทฯ ได้ํกําหนัดํแนัวทางในัการประพื่ฤติปฏิิบติัที�เหมาะสํมข้อง 
คณะกรรมการ ฝ่่ายบริหาร แลัะพื่นัักงานัในัจริยธุรรมทางธุุรกิจ 
แลัะจรรยาบรรณพื่นัักงานั ซึ่ึ�งเป็นัสํ่วนัหนัึ�งข้อง “บรรษััทภิิบาลั” 
ข้องบรษัิัทฯ 

การทุจริตหร่อคอร์รัปช่ั�นั หมายถึึง “การปฏิิบัติหร่อลัะเว้นั 
การปฏิิบัติในัตําแหนั่งหนั้าที�หร่อใช่้อํานัาจในัตําแหนั่งหนั้าที� 
โดํยมิช่อบ การฝ่่าฝื่นักฎหมาย จริยธุรรม ระเบียบหร่อนัโยบาย 
ข้องบรษัิัทฯ เพื่่�อแสํวงหาประโยช่นัอั์นัมคิวรได้ํ ทั�งนัี�ในัร้ปแบบต่างๆ 
เช่น่ั การเรียก รับ เสํนัอ หร่อให้ทรัพื่ย์สํินั รวมถึึงประโยช่นั์อ่�นัใดํ 
กับเจ้าหนัา้ที�ข้องรฐัหรอ่บุคคลัอ่�นัใดํที�ทําธุุรกิจกับบรษัิัทฯ เป็นัต้นั”

บรษัิัทฯ   ได้ํกําหนัดํนัโยบายเกี�ยวกับการต่อต้านัทุจริตหรอ่คอร์รปัช่ั�นั 
เพื่่�อเปน็ัแนัวทางในัการนัาํไปปฏิิบติั ดัํงนัี�

• กรรมการ ผู้้้บริหาร แลัะพื่นัักงานัจะไม่กระทําหร่อสํนัับสํนัุนั 
การทุจริตหร่อคอร์รัปชั่�นัไม่ว่า กรณีใดํๆ แลัะจะปฏิิบัติตาม 
มาตรการต่อต้านัการทจุรติหรอ่คอรร์ปัช่ั�นัอยา่งเครง่ครดัํ

• คณะกรรมการบรษัิัทฯ ผู้้บ้รหิาร แลัะพื่นัักงานัทกุคนั ต้องปฏิิบติั 
ตามนัโยบายการต่อต้านัคอร์รัปช่ั�นัทุกร้ปแบบทั�งทางตรงแลัะ 
ทางอ้อม โดํยไมเ่ข้า้ไปเกี�ยวข้อ้งกับเร่�องคอรร์ปัช่ั�นั ไมว่่าจะเปน็ั 
การนัาํเสํนัอ การใหคํ้ามั�นัสํญัญา การข้อ การเรยีกรอ้ง การให ้
หรอ่รบัสํนิับนั การกระทํา หรอ่พื่ฤติกรรมที�สํอ่ไปในัทางคอรร์ปัช่ั�นั 
ในัทกุท้องถิึ�นัที�บรษัิัทฯดํําเนิันักิจการอย้่

• บรษัิัทฯ  จะสํ่�อสําร ประช่าสํมัพื่นััธุ ์ทั�งภิายในัแลัะภิายนัอกองค์กร 
เพื่่�อเสํรมิสํรา้งใหเ้กิดํความร้้ ความเข้้าใจ แลัะความรว่มม่อที�จะ 
ยบัยั�งผู้้ที้�ต้องการกระทําคอรร์ปัช่ั�นัต่อบรษัิัทฯ

• บริษััทฯ จะจัดํทํากระบวนัการปฏิิบติัอยา่งช่ดัํเจนั มกีารประเมินั 
ความเสํี�ยงด้ํานัการทุจรติคอรร์ปัชั่�นั รวมทั�งมกีระบวนัการติดํตาม 
แลัะสํอบทานัอยา่งสํมำาเสํมอ เพื่่�อใหส้ํอดํคล้ัองกับการเปลีั�ยนัแปลัง 
ข้องธุุรกิจแลัะกฎหมายที�เกี�ยวข้อ้ง

• บริษััทฯ   จะใหค้วามเป็นัธุรรมแลัะคุม้ครองพื่นักังานัที�ปฏิิเสํธุหรอ่ 
แจ้งเร่�องคอรร์ปัช่ั�นัที�เกี�ยวข้อ้งกับบรษัิัทฯ ผู้า่นัช่อ่งทางที�กําหนัดํ 
แต่หากเป็นัผู้้ก้ระทําคอร์รปัชั่�นัจะต้องได้ํรบัการพิื่จารณาทางวินัยั
ตามระเบียบที�บริษััทฯ กําหนัดํไว้ นัอกจากนัี�อาจจะต้องได้ํรับ 
โทษัตามกฎหมาย หากการกระทํานัั�นัผู้ดิํกฎหมาย

• เม่�อพื่นักังานัพื่บเหน็ัการกระทําที�เข้า้ข้า่ยคอรร์ปัชั่�นัที�เกี�ยวข้้องกับ 
บรษัิัทฯ ต้องแจ้งใหผู้้้บ้งัคับบัญช่าแลัะหนัว่ยงานัที�รบัผิู้ดํช่อบทราบ

• สํร้างวัฒนัธุรรมองค์กรที�ซ่ึ่�อสํัตย์แลัะยึดํมั�นัในัความเป็นัธุรรม  
รวมทั�งจัดํใหม้กีารฝ่กึอบรมแก่พื่นักังานัภิายในัองค์กร เพ่ื่�อสํง่เสํริม 
ให้พื่นัักงานัมีความซึ่่�อสํัตย์สํุจริตต่อหนั้าที� แลัะพื่ร้อมที�จะนัํา
หลัักการแลัะจรรยาบรรณในันัโยบายการกํากับดํ้แลักิจการที�ดีํ
เปน็ัหลัักปฏิิบติัในัการดํําเนิันังานัด้ํวยความเครง่ครดัํทั�งองค์กร
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• การดํําเนัินัการใดํๆ ตามนัโยบายการต่อต้านัการคอร์รัปช่ั�นั 
ให้ใช่้แนัวปฏิิบัติตามที�กําหนัดํไว้ในัค้่ม่อจรรยาบรรณธุุรกิจ 
นัโยบายการกํากับดํ้แลักิจการที�ดีํ รวมทั�งระเบียบแลัะค้่ม่อ 
ปฏิิบติังานัข้องบรษัิัทฯ ที�เกี�ยวข้อ้ง ตลัอดํจนัแนัวทางปฏิิบติัอ่�นัใดํ 
ที�บริษััทฯ เห็นัสํมควรกําหนัดํเพื่่�อให้เป็นัไปตามนัโยบายนัี�  
ทั�งนัี� ให้คณะกรรมการบรษัิัทฯ ผู้้้บรหิาร แลัะพื่นักังานัทุกคนัต้อง 
ปฏิิบติัด้ํวยความระมดัํระวังในัเร่�องดัํงต่อไปนัี�

1. การให้หร่อรับข้องกํานััลั การเลีั�ยงรับรองแลัะค่าใช้่จ่าย 
ในัการให้หร่อรับข้องกํานััลั การเลีั�ยงรับรอง ให้ถ่ึอปฏิิบัติ 
ตามระเบยีบข้องบริษััทฯ

2. การให้หร่อรับเงินับริจาคเพื่่�อการกุศลั หร่อเงินัสํนัับสํนุันั 
การให้หร่อรับเงินับริจาค ต้องดํําเนิันัการอย่างโปร่งใสํ 
แลัะถึ้กต้องตามกฎหมาย รวมทั�งการติดํตามให้ผู้้้รับเงินั 
รายงานัผู้ลัการดํําเนิันังานัตามวัตถุึประสํงค์ที�ข้อรับเงินั 
จากบริษััทฯ ด้ํวยสํําหรับความสํัมพื่ันัธุ์ทางธุุรกิจแลัะ 
การจัดํซ่ึ่�อจัดํจ้าง หา้มมกีารให้หร่อรับสิํนับนัในัการดํําเนิันั 
ธุุรกิจแลัะการจัดํซ่ึ่�อจัดํจ้างทุกช่นิัดํ การดํําเนิันัธุุรกิจ  
แลัะการติดํต่องานัข้องบริษััทฯ  จะต้องเป็นัไปอยา่งโปรง่ใสํ 
ซึ่่�อสัํตย์ ตรวจสํอบได้ํแลัะอย้ภ่ิายใต้กฎหมายแลัะกฎเกณฑ์์
การดํําเนันิัธุุรกิจที�เกี�ยวข้อ้ง

3. ไม่กระทําการนํัาเงินัทุนัหร่อทรัพื่ยากรใดํๆ ข้องบริษััทฯ 
ไปใช่้เพื่่�อสํนัับสํนัุนักิจกรรมทางการเม่องแก่ผู้้้ลังสํมัคร 
แข้ง่ข้นััเปน็ันักัการเมอ่งหรอ่พื่รรคการเมอ่งใดํ

ทั�งนัี� บรษัิัทฯ จะคํานังึถึึงความเปน็ัธุรรม แลัะปกปอ้ง ไมล่ัดํตําแหนัง่ 
ลังโทษั หร่อให้ผู้ลัทางลับต่อพื่นัักงานัที�ปฏิิเสํธุการคอร์รัปช่ั�นั  
แม้ว่าการกระทํานัั�นัจะทําให้บริษััทฯ สํ้ญเสํียโอกาสํทางธุุรกิจ  
แลัะบรษัิัท จะใหค้วามสําํคัญต่อการสํ่�อสําร แลัะการทําความเข้้าใจกับ 
ผู้้มี้สํว่นัเกี�ยวข้อ้งกับบรษัิัทฯ ในัการที�จะต้องปฏิิบติัใหเ้ปน็ัไปตามแนัว
นัโยบายต่อต้านัคอรร์ปัช่ั�นันัี� 

รวมทั�ง บริษััทฯ ได้ํจัดํให้มีช่่องทางการแจ้งเบาะแสํการทุจริต 
(Whistle Blowing Channel) เพื่่�อเป็นัช่่องทางให้กรรมการ 
ผู้้้บริหาร พื่นัักงานั แลัะผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสํียทุกกลุ่ัม สํามารถึร้องเรียนั 
หรอ่แจ้งเบาะแสํมาโดํยตรงที�ฝ่า่ยตรวจสํอบภิายในั หรอ่คณะกรรมการ 
ตรวจสํอบทางตรงหร่อผู้่านัฝ่่ายบริหารข้องบริษััทฯ โดํยกําหนัดํ 
ช่่องทางในัการร้องเรียนัหร่อแจ้งเบาะแสํได้ํที�เว็บไซึ่ต์ข้องบริษััทฯ  
จดํหมายอิเล็ักทรอนิักส์ํ  หร่อทางไปรษัณีย์  ซึึ่�งมีผู้ลับังคับใช่้เม่�อ 
วันัที� 14 พื่ฤศจิกายนั 2559 เปน็ัต้นัมา 

มาตรการและขั้�นตอนการอน้มัติการทำารายการระหว่างกัน

การเข้้าทํารายการระหว่างกันั หรอ่รายการที�เกี�ยวโยงกันัข้องบริษััทฯ  
ใหเ้ปน็ัไปตามหลัักเกณฑ์์ข้องพื่ระราช่บญัญติัหลัักทรพัื่ยฯ์ แลัะประกาศ 
ข้องคณะกรรมการกํากับตลัาดํทนุั ที� ทจ. 21/2551 เร่�องหลัักเกณฑ์์ 
ในัการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันั ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ 

ตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ฯ เร่�อง การเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัแลัะการปฏิิบัติข้อง 
บรษัิัทฯ จดํทะเบียนัในัรายการที�เกี�ยวโยงกันัรวมทั�งกฎเกณฑ์์ต่างๆ  
ข้องสํํานัักงานั ก.ลั.ต. แลัะ/หร่อ ตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ฯ ที�เกี�ยวข้้อง  
ตลัอดํจนัการปฏิิบัติตามข้้อกําหนัดํเกี�ยวกับการเปิดํเผู้ยรายการ 
ระหว่างกันัในัเหตุประกอบงบการเงินัที�ได้ํรับการตรวจสํอบจาก 
ผู้้ส้ํอบบญัช่ขี้องบรษัิัทฯ รายงานัประจําป ีแลัะแบบแสํดํงรายการ 
ข้อ้มล้ัประจําปีข้องบรษัิัทฯ (แบบ 56-1)

ในักรณทีี�กฎหมายกําหนัดํใหบ้รษัิัทฯ ต้องได้ํรบัอนัมุติัจากที�ประชุ่ม 
คณะกรรมการบรษัิัทฯ หรอ่ที�ประชุ่มผู้้ถ่้ึอหุน้ัก่อนัการเข้า้ทํารายการ 
ที�เกี�ยวโยงกันัในัเร่�องใดํ บรษัิัทฯจะจัดํใหค้ณะกรรมการตรวจสํอบ  
ตรวจสํอบแลัะให้ความเห็นัเกี�ยวกับรายการดัํงกล่ัาว แลัะความเหน็ัข้อง 
คณะกรรมการตรวจสํอบจะถึก้นัาํเสํนัอต่อที�ประชุ่มคณะกรรมการบริษััทฯ 
หรอ่ผู้้ถ่้ึอหุน้ัแล้ัวแต่กรณ ี เพื่่�อใหม้ั�นัใจว่าการเข้า้ทํารายการตามที�
เสํนัอนัั�นัเปน็ัไปเพื่่�อประโยช่น์ัสํง้สํดุํข้องบรษัิัทฯ

กรณีที�มีรายการระหว่างกันัข้องบริษััทฯ แลัะ/หร่อบริษััทฯ ย่อย 
กับบุคคลัที�อาจมีความข้ัดํแย้งทางผู้ลัประโยช่นั์ มีสํ่วนัได้ํสํ่วนัเสํีย 
หรอ่อาจมีความขั้ดํแย้งทางผู้ลัประโยช่น์ัในัอนัาคต คณะกรรมการ 
ตรวจสํอบจะเปน็ัผู้้ใ้หค้วามเหน็ัเกี�ยวกับความจําเปน็ัในัการเข้้าทํา 
รายการแลัะความเหมาะสํมทางด้ํานัราคาข้องรายการนัั�นัๆ 
โดํยพื่จิารณาเง่�อนัไข้ต่างๆ ให้เปน็ัไปตามลัักษัณะการดํําเนิันัธุุรกิจ 
ปกติในัอุตสําหกรรม แลัะ/หร่อมีการเปรียบเทียบกับราคาข้อง 
บุคคลัภิายนัอก แลัะ/หรอ่ราคาตลัาดํ แลัะ/หรอ่มีราคาหรอ่เง่�อนัไข้
ข้องการทํารายการดัํงกล่ัาวในัระดัํบเดีํยวกันักับบุคคลัภิายนัอก
 แลัะ/หร่อสํามารถึแสํดํงให้เห็นัได้ํว่าการทํารายการดัํงกล่ัาวนัั�นั 
มีการกําหนัดํราคาหร่อเง่� อนัไข้ที�สํมเหตุสํมผู้ลัหร่อเป็นัธุรรม  
หากคณะกรรมการตรวจสํอบไม่มีความช่ํานัาญในัการพิื่จารณา 
รายการระหว่างกันัที�อาจเกิดํข้ึ�นั บริษััทฯ จะจัดํให้ผู้้เ้ช่ี�ยวช่าญอิสํระหรอ่ 
ผู้้ส้ํอบบญัช่ขี้องบรษัิัทฯ  เปน็ัผู้้ใ้หค้วามเหน็ัเกี�ยวกับรายการระหว่างกันั 
ดัํงกล่ัาว เพ่ื่�อนัําไปใช้่ประกอบการตัดํสํินัใจข้องคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสํอบ แลัะ/หร่อผู้้้ถ่ึอหุ้นัแล้ัวแต่กรณี โดํยมี 
แนัวทางในัการพื่จิารณาถึึงความจําเปน็ัแลัะความสํมเหตสุํมผู้ลัข้อง 
การเข้า้ทํารายการระหว่างกันัที�สําํคัญด้ํวย

สําํหรบัการอนัมุติัการทํารายการระหว่างกันันัั�นั ผู้้ที้�อาจมคีวามข้ดัํแยง้ 
ทางผู้ลัประโยช่นั์หร่อมีสํ่วนัได้ํเสํียในัการทํารายการจะไม่มีสํิทธุ ิ
ออกเสํียงในัการอนุัมัติการทํารายการระหว่างกันัดัํงกล่ัาว ทั�งนีั�  
เพ่ื่�อให้มั�นัใจว่าการเข้้าทํารายการดัํงกล่ัาวจะไม่เป็นัการโยกย้าย 
หรอ่ถ่ึายเทผู้ลัประโยช่นัร์ะหว่างบรษัิัทฯ หรอ่ผู้้ถ่้ึอหุน้ัข้องบรษัิัทฯ
 แต่เป็นัการทํารายการที�บริษััทฯ ได้ํคํานึังถึึงประโยช่นั์สํ้งสํุดํข้อง
ผู้้ถ่้ึอหุน้ัทกุราย 

ทั�งนัี� ในัหลัักการให้ฝ่า่ยจัดํการสํามารถึอนุัมติัการทําธุุรกรรมดัํงกล่ัาว  
หากธุุรกรรมเหล่ัานัั�นัมีข้้อตกลังทางการค้า ในัลัักษัณะเดีํยวกับ 
ที�วิญญู้ช่นัพื่ึงกระทํากับค้่สํัญญาทั�วไปในัสํถึานัการณ์เดีํยวกันั  
ด้ํวยอํานัาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธุิพื่ลัในัการที�ตนั 
มีสํถึานัะเป็นักรรมการ ผู้้้บริหาร หร่อบุคคลัที�มีความเกี�ยวข้้อง
แลัะบริษััทฯ จะต้องจัดํทํารายงานัสํรุปการทําธุุรกรรมดัํงกล่ัาว  
เพื่่�อรายงานัในัการประชุ่มคณะกรรมการบรษัิัทฯ ในัครั�งต่อไป
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นโยบายในการทำารายการระหว่างกัน

1. กรรมการแลัะผู้้บ้รหิารข้องบรษัิัทฯ  จัดํทํารายงานัการมสีํว่นัได้ํเสํยี 
ข้องตนัหรอ่บุคคลัที�เกี�ยวข้อ้งแลัะแจ้งใหบ้รษัิัทฯ ทราบ เพื่่�อให ้
บรษัิัทฯ มขี้อ้มล้ัสําํหรบัใช่ป้ระโยช่นัภ์ิายในั ในัการดํําเนันิัการ
ตามข้อ้กําหนัดํเกี�ยวกับการทํารายการระหว่างกันั

2. ในักรณีที�บริษััทฯ เข้้าทําสัํญญาใดํๆ ก็ตาม หร่อมีการทํา 
รายการระหว่างกันักับบริษััทฯ ยอ่ย บรษัิัทฯ รว่ม บรษัิัทที�เกี�ยวข้อ้ง 
แลัะ/หรอ่บุคคลัภิายนัอก บริษััทฯ จะพิื่จารณาถึึงความจําเป็นั 
แลัะความเหมาะสํมในัการทําสัํญญานัั�นัโดํยคํานึังถึึง 
ผู้ลัประโยช่นัข์้องบรษัิัทฯ เปน็ัหลััก แลัะมกีารคิดํราคาระหว่างกันั 
ตามเง่�อนัไข้เช่่นัเดีํยวกับลั้กค้าทั�วไปตามราคาตลัาดํยุติธุรรม  
โดํยจะใช้่ราคาแลัะเง่�อนัไข้เช่่นัเดีํยวกับการทํารายการกับ 
บุคคลัภิายนัอก (Arm’s Length Basis) ซึ่ึ�งต้องเป็นัธุรรม 
สํมเหตุสํมผู้ลั แลัะก่อให้เกิดํประโยช่นั์สํ้งสํุดํแก่บริษััทฯ  
แลัะผู้้ถ่้ึอหุน้ัทกุราย แลัะหากไมม่รีาคาดัํงกล่ัาว บรษัิัทฯ จะพื่จิารณา 
เปรยีบเทียบราคาสํินัค้าหร่อบริการกับบุคคลัภิายนัอก ภิายใต้ 
เง่�อนัไข้ที�เหมอ่นัหรอ่คล้ัายคลึังกันั หรอ่อาจใช้่ประโยช่นัจ์าก 
รายงานัข้องผู้้้ประเมินัอิสํระซึ่ึ�งว่าจ้างโดํยบริษััท มาทําการ 
เปรยีบเทียบราคาสํําหรบัรายการระหว่างกันัที�สํําคัญเพื่่�อใหม้ั�นัใจว่า 
ราคาดัํงกล่ัาวสํมเหตสุํมผู้ลัแลัะเพื่่�อประโยช่น์ัส้ํงสํดุํข้องบรษัิัทฯ 
แลัะผู้้ถ่้ึอหุน้ัทกุราย

3. บรษัิัทฯ จะดํําเนิันัการรายการความช่ว่ยเหล่ัอทางการเงินักับ 
บริษััทฯย่อย บริษััทฯร่วม เช่่นั เงินัทุนัหมุนัเวียนัในัร้ปเงินัก้้  
การใหก้้ย้ม่คำาประกันั ด้ํวยความระมดัํระวังเพื่่�อประโยช่นัส์ํง้สํดุํ 
ข้องกลัุ่ม โดํยคิดํค่าตอบแทนัระหว่างกันั เช่น่ั ค่าดํอกเบี�ยหรอ่ 
ค่าธุรรมเนีัยมการคำาประกันั ในัราคาตลัาดํ ณ วันัที�เกิดํรายการ

4. ในักรณทีี�รายการที�เกี�ยวโยงกันัมีมล้ัค่าเข้า้เกณฑ์์ที�ต้องข้ออนัมุติั 
จากผู้้ถ่้ึอหุ้นั ผู้้ถ่้ึอหุ้นัที�มสีํว่นัได้ํสํว่นัเสํยีสํามารถึเข้า้ประชุ่มได้ํ 
เพ่ื่�อนัับเป็นัองค์ประชุ่ม แต่ไม่มีสํิทธุิออกเสํียงลังคะแนันั  
ซึ่ึ�งฐานัในัการคํานัวณคะแนันัเสีํยงเพื่่�ออนุัมติัรายการที�เกี�ยวโยงกันั  
ไมน่ับัสํว่นัข้องผู้้ม้สีํว่นัได้ํสํว่นัเสํยี เกณฑ์์ดัํงกล่ัาวจึงไมม่ปีญัหา 
กับองค์ประชุ่มแลัะคะแนันัเสํยีง

5. กรรมการหร่อผู้้้บริหารซึึ่�งมีสํ่วนัได้ํเสีํยในัเร่�องใดํไม่มีสํิทธิุ 
ออกเสีํยงแลัะไม่ได้ํรับอนุัญาตให้เข้้าร่วมประชุ่มหร่ออนุัมัติ 
รายการในัเร่�องนัั�นั

ในัอนัาคต หากมกีารเข้า้ทํารายการระหว่างกันับรษัิัทฯ จะปฏิิบติัให ้
เปน็ัไปตามกฎหมายว่าด้ํวยหลัักทรพัื่ยแ์ลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย ์ข้อ้บงัคับ 
ประกาศ คําสํั�ง หร่อข้้อกําหนัดํข้องคณะกรรมการกํากับตลัาดํทนุั  
สํํานัักงานัคณะกรรมการกํากับหลัักทรัพื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์  
แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ทั�งนัี� การเข้้าทํารายการ 
ดัํงกล่ัาวจะต้องไมเ่ป็นัการโยกยา้ย หรอ่ถ่ึายเทผู้ลัประโยช่นัร์ะหว่าง 
บริษััทฯ หร่อผู้้้ถ่ึอหุ้นัข้องบริษััทฯ แต่ต้องเป็นัการทํารายการที� 
บรษัิัทฯ ได้ํคํานึังถึึงประโยช่นัส์ํง้สํดุํข้องบรษัิัทฯ แลัะผู้้ถ่้ึอหุน้ัทกุราย

ในักรณีที�เป็นัรายการที�เกิดํข้ึ�นัเป็นัปกติ แลัะคาดํว่าจะเกิดํขึ้�นั 

อย่างต่อเนั่�องในัอนัาคต บริษััทฯ จะดํําเนิันัการตามหลัักเกณฑ์์ 
แลัะแนัวทางในัการปฏิิบัติให้เป็นัไปตามลัักษัณะการค้าโดํยทั�วไป  
โดํยอ้างอิงกับราคาแลัะเง่�อนัไข้ที�เหมาะสํมแลัะยุติธุรรม สํมเหตสุํมผู้ลั  
สํามารถึตรวจสํอบได้ํ แลัะการเข้า้ทํารายการดัํงกล่ัาว จะเป็นัไปตาม 
หลัักการเกี�ยวกับข้้อตกลังที�มีเง่� อนัไข้ทางการค้าทั�วไปตามที�ม ี
การอนัมุติัโดํยที�ประชุ่มคณะกรรมการบรษัิัทฯ

ในัการนัี� ฝ่า่ยจัดํการจะมีการจัดํทํารายการสํรุปการเข้า้ทําธุุรกรรม
ดัํงกล่ัาวเพื่่�อรายงานัในัการประชุ่มคณะกรรมการตรวจสํอบทกุปี

ในัสํว่นัข้องการเปดิํเผู้ยรายการระหว่างกันัข้องบรษัิัทฯ จะเปน็ัไปตาม 
กฎหมายแลัะระเบียบที�สํํานัักงานัคณะกรรมการกํากับหลัักทรัพื่ย ์
แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ รวมทั�งตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย 
กําหนัดํอีกทั�งเป็นัไปตามมาตรฐานัการบัญชี่เกี�ยวกับบริษััทฯ  
หรอ่บุคคลัที�เกี�ยวข้อ้งกันัข้องสํภิาวิช่าช่พีื่บญัช่ี

นโยบายป้องกันความขั้ดูแย�งทางผู้ลประโยช้น์

เพื่่�อเปน็ัการประกาศเจตนัารมณ ์ข้องบรษัิัทฯ ว่าด้ํวยการตระหนักัถึึง 
ความสําํคัญในัการปอ้งกันัความข้ดัํแยง้ทางผู้ลัประโยช่น์ั (Conflict 
of Interest) แลัะ เพื่่�อรักษัาผู้ลัประโยช่น์ัสํง้สํดุํข้องบรษัิัทฯ รวมถึึง
ผู้้ถ่้ึอหุน้ัจึงได้ํกําหนัดํนัโยบายแลัะแนัวทางปฏิิบติั ดัํงนัี�

1. ห้ามกรรมการ ผู้้้บริหารแลัะพื่นัักงานัข้องบริษััทฯ ใช่้โอกาสํ 
หรอ่ข้้อมล้ัข้องบรษัิัทฯ ในัการหาประโยช่นัส์ํว่นัตนัหรอ่ทําธุุรกิจ 
แข้ง่ข้นัักับบรษัิัทฯ 

2. การตัดํสํนิัใจใดํๆ ข้องบุคลัากรทกุระดัํบในัการดํําเนิันักิจกรรม 
ทางธุุรกิจจะต้องทําเพ่ื่�อผู้ลัประโยช่น์ัสํง้สุํดํข้องบริษััทฯ  เท่านัั�นั  
แลัะถ่ึอเปน็ัหนัา้ที�ข้องบุคลัากรทกุระดัํบที�จะหลีักเลีั�ยงการมสีํว่นั 
เกี�ยวข้้องทางการเงินั หรอ่ ความสัํมพัื่นัธุกั์บบุคคลัภิายนัอกอ่�นัๆ 
ซึ่ึ�งจะสํ่งผู้ลัให้บริษััทฯ ต้องเสํียผู้ลัประโยช่นั์หร่อก่อให้เกิดํ 
ความข้ดัํแย้งในัด้ํานัความซึ่่�อสัํตย์หรอ่ผู้ลัประโยช่นั ์หรอ่ข้ดัํข้วาง 
การปฏิิบัติงานัอย่างมีประสิํทธิุภิาพื่ โดํยผู้้้ที�มีสํ่วนัเกี�ยวข้้อง 
หรอ่เกี�ยวโยงกับรายการที�พื่จิารณา ต้องเปิดํเผู้ยข้้อมล้ัเกี�ยวกับ 
ความข้ัดํแย้งทางผู้ลัประโยช่นั์นัั�นั ให้บริษััทฯ ทราบถึึง 
ความสัํมพัื่นัธุ์หร่อความเกี�ยวโยงข้องตนัในัรายการดัํงกล่ัาว 
แลัะต้องไมเ่ข้า้รว่มการพื่จิารณาแลัะอนัมุติัรายการดัํงกล่ัาว 

3. หากเป็นัการทํารายการระหว่างกันัที�อาจมีความขั้ดํแย้งทาง 
ผู้ลัประโยช่น์ัใหค้ณะกรรมการบรษัิัทฯ ดํําเนิันัการตามมาตรการ 
แลัะข้ั�นัตอนัการอนุัมัติการทํารายการระหว่างกันัที�บริษััทฯ  
ได้ํกําหนัดํเอาไว้เปน็ัลัายลัักษัณอั์กษัรด้ํวย

นโยบายการลงท้นและนโยบายการกำากับดููแลการดูำาเนิน

งานข้องบริษััทฯ	ย่อย

1. บริษััทฯ ใหค้วามสํําคัญแลัะมุง่เนั้นัในัการลังทุนัในักิจการที�มี 
ศกัยภิาพื่ในัการเติบโต แลัะสํรา้งผู้ลัตอบแทนัที�ดีํจากการลังทนุั 
ที�เกี�ยวกับก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว ซึึ่�งเปน็ัธุุรกิจหลัักข้องบริษััทฯ  
โดํยใหค้วามสํําคัญในัการข้ยายธุุรกิจหร่อเพิื่�มกําลัังการผู้ลิัต 
ข้องบรษัิัทฯ ในัพื่่�นัที�ต่างๆ 
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2. บริษััทฯ มีนัโยบายในัการลังทุนัในัธุุรกิจที�สํามารถึสํนัับสํนัุนั 
แลัะสํง่เสํรมิธุุรกิจหลัักข้องบรษัิัทฯ โดํยอาจจะเข้า้ซึ่่�อหุน้ัหรอ่
ซึ่่�อกิจการอ่�นัที�เกี�ยวข้อ้งได้ํ 

3. บริษััทฯ อาจพื่ิจารณาลังทุนัในัธุุรกิจอ่�นัที�มิใช่่ธุุรกิจหลัักข้อง 
บริษััทฯ ในัอนัาคต ทั�งนัี� การลังทุนัจะต้องมีความสํอดํคล้ัอง 
เหมาะสํมกับสํภิาพื่ธุุรกิจแลัะแผู้นัยุทธุศาสํตรข์้องบรษัิัทฯ

4. ในัการพื่จิารณาลังทนุัในัโครงการต่างๆ  ข้องบริษััทฯ  บรษัิัทฯ  
จะทําการวิเคราะห์ความเป็นัไปได้ํข้องโครงการแลัะพิื่จารณา 
ถึึงปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้้องประกอบ ซึ่ึ�งรวมถึึงความเสํี�ยง 
ข้องการลังทุนัในัโครงการแนัวโนั้มการข้ยายตัวข้องธุุรกิจ 
การสํร้างม้ลัค่าเพื่ิ�ม ความคุ้มค่าข้องโครงการการเพื่ิ�มความ 
สํามารถึในัการแข้่งขั้นัให้กับบริษััทฯ เป็นัต้นั โดํยบริษััทฯ  
จะจัดํให้ผู้้้เช่ี�ยวช่าญข้องบริษััทฯ (หร่อผู้้้เช่ี�ยวช่าญบุคคลั 
ภิายนัอก แล้ัวแต่กรณี) ได้ํพื่ิจารณาถึึงการลังทุนัในัโครงการ 
ดัํงกล่ัาวก่อนัการลังทุนัเสํมอ แลัะจะนัําเสํนัอแผู้นัการลังทุนั 
ต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพื่่�อพิื่จารณารวมถึึงให้คําแนัะนัํา 
เพื่่�อลัดํความเสํี�ยงทางการลังทุนัที�อาจเกิดํข้ึ�นั

5. ในักรณีที�เป็นัการร่วมลังทุนักับบุคคลัอ่�นัทางบริษััทฯ จะ
ทําการตรวจสํอบเพ่ื่�อใหเ้ป็นัที�มั�นัใจว่าผู้้้รว่มลังทนุัข้องบรษัิัทฯ  
มีความเหมาะสํม มีความน่ัาเช่่�อถ่ึอ แลัะไม่มีประวัติหร่อ 
พื่ฤติการณฉ์อ้ฉลั หรอ่ฉอ้โกงในัอดีํต 

6. ในักรณทีี�จําเปน็ัต้องมกีารปอ้งกันัความเสีํ�ยง หร่อการประกันัภัิยใดํ ๆ  
 ในัการลังทุนัทางบริษััทฯ จะจัดํให้มีการป้องกันัความเสํี�ยง 
หรอ่การประกันัภัิยตามที�เหมาะสํม 

7. การลังทุนัข้องบริษััทฯ จะทําในัลัักษัณะเช่่นัเดีํยวกับการทํา 
รายการกับบุคคลัภิายนัอก (Arm’s Length Basis) โดํยมีการ
ตรวจสํอบแลัะปอ้งกันัความข้ดัํแยง้ทางผู้ลัประโยช่นัที์�อาจจะ 
เกิดํข้ึ�นัในัการลังทนุัดัํงกล่ัาวทกุครั�ง 

8. ในัการข้ออนุัมัติการลังทุนัข้องบริษััทฯ จะต้องสํอดํคล้ัอง 
เป็นัไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลัาดํทุนัเร่� อง 
หลัักเกณฑ์์ในัการทํารายการที�มนีัยัสําํคัญที�เข้า้ข้า่ยเป็นัการได้ํมา 
หร่อจําหนั่ายไปซึึ่�งทรัพื่ย์สํินั แลัะประกาศคณะกรรมการ 
ตลัาดํหลัักทรัพื่ยแ์หง่ประเทศไทย เร่�องการเปดิํเผู้ยข้อ้มล้ัแลัะ 
การปฏิิบติัการข้องบรษัิัทฯ จดํทะเบียนัในัการได้ํมาหรอ่จําหนัา่ยไป 
ซึ่ึ�งสิํนัทรพัื่ย ์พื่.ศ. 2547 

จรรยาบรรณทางธ้รกิจ	(	Code	of	Conduct	)

บริษััทฯ ได้ํกําหนัดํจรรยาบรรณในัการประกอบธุุรกิจเป็นั 
ลัายลัักษัณ์อักษัร  เพื่่�อเป็นัแนัวทางปฏิิบัติที�ดีํในัการดํําเนัินัธุุรกิจ  
แลัะใช่เ้ปน็ัแนัวทางในัการปฏิิบติังานัอยา่งเหมาะสํม ทั�งนัี�เพื่่�อสํร้าง 
รากฐานัใหอ้งค์กรสํามารถึดํําเนันิักิจการได้ํอยา่งมั�นัคง โดํยกําหนัดํ 
ให้บริษััทฯ ดํําเนัินัธุุรกิจอย่างมีจริยธุรรม โดํยช่อบด้ํวยกฎหมาย 
แลัะต้องเป็นัไปตามข้้อกําหนัดํต่างๆ แลัะเคารพื่สํิทธุิข้องผู้้้ค้า 
แลัะลั้กค้าข้องบริษััท รวมถึึงต้องรับผู้ิดํช่อบต่อผู้้้มีสํ่วนัเกี�ยว 

ข้้องทุกฝ่่ายอย่างเท่าเทียมกันั  แลัะบุคลัากรข้องบริษััทฯ 
ทุกคนัไม่ว่าจะเป็นัคณะกรรมการ ผู้้้บริหาร แลัะพื่นัักงานัทุกคนั 
ทุกระดัํบจะต้องถ่ึอปฏิิบัติในัแนัวทางเดีํยวกันั ภิายใต้กรอบ 
จริยธุรรม คุณธุรรม  ความซ่ึ่�อสํัตย์ เป็นัระเบียบเรียบร้อย ไม่ว่า 
บุคคลัดัํงกล่ัาวจะได้ํลังนัามรบัทราบหรอ่ไม ่

อีกทั�งบริษััทฯ มีนัโยบายที�จะทบทวนัแลัะปรับปรุงจรรยาบรรณ 
ทางธุุรกิจข้องบริษััทฯ ทุกปี เพ่ื่�อให้เหมาะสํมกับสํภิาพื่การณ์ที� 
เปลีั�ยนัแปลังไป รวมถึึงการให้ความสํําคัญในัการนัําไปปฏิิบัติต่อ 
ผู้้้ถ่ึอหุ้นัทุกภิาคสํ่วนัอย่างเป็นัธุรรม เท่าเทียมกันั มีความโปร่งใสํ  
แลัะเสํนัอข้อ้มล้ัอยา่งถึก้ต้องเพื่ยีงพื่อ  ทั�งนัี�บรษัิัทฯ ได้ํดํําเนันิัการ 
เผู้ยแพื่รจ่รรยาบรรณธุุรกิจผู้า่นัทางเว็บไซึ่ต์ แลัะแบบรายงานัประจําปี 
 (Annual Report) ข้องบริษััทฯ เพื่่�อสํร้างความเข้า้ใจที�ดีํ แลัะสํง่เสํริม
ใหเ้กิดํการปฏิิบติัตามข้องกรรมการ ผู้้บ้ริหาร พื่นักังานัทุกระดัํบช่ั�นั  
แลัะผู้้ม้สีํว่นัได้ํเสํยี รวมทั�งการสํ่�อสํารแลัะเผู้ยแพื่รใ่หแ้ก่พื่นักังานัใหม ่
ได้ํรบัทราบโดํยทั�วกันัด้ํวย
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บริษััทฯ มีความมุ่งมั�นัที�จะดํําเนิันัธุุรกิจภิายใต้หลัักการกํากับดํ้แลั 
กิจการที�ดีํ แลัะดํําเนิันัธุุรกิจอย่างมีคุณธุรรม ควบค้่ไปกับการมี 
สํว่นัรว่มรับผู้ิดํช่อบต่อสํังคม ชุ่มช่นั สํิ�งแวดํล้ัอม ผู้้้ที�มีสํ่วนัได้ํเสํีย 
แลัะ ผู้้ที้�เกี�ยวข้อ้งกับบริษััททุกฝ่า่ยอย่างจริงจัง  โดํยการแสํดํงความ 
รับผู้ิดํช่อบต่อสัํงคมเช่ิงกลัยุทธุ์ หร่อ Strategic CSR ยกระดัํบสํ้ ่
การทํา CSR ในัเช่งิรุก (Proactive) ค่อ การผู้สํมผู้สํานัการทํา CSR 
ทั�งภิายในัแลัะภิายนัอก รวมถึึงเช่่�อมโยงค้่ค้าทกุภิาคธุุรกิจเข้า้รว่ม 
กิจกรรมที�ดํําเนัินัการ ซึ่ึ�งก่อให้เกิดํคุณค่าร่วมกันัระหว่างธุุรกิจ 
แลัะสํงัคม 

การดํําเนัินัแผู้นังานั CSR ข้องบริษััทฯ ได้ํยึดํสํโลัแกนั “เคียงข้้าง 
สํรา้งรอยยิ�ม” เป็นัหลัักในัการดํําเนันิังานั ซึึ่�งก่อใหเ้กิดํร้ปแบบข้อง 
การจัดํกิจกรรม CSR ที�มุ่งสํร้างให้เกิดํคุณค่าระหว่างองค์กรกับ 
ผู้้ม้สีํว่นัได้ํเสีํย ใช่ค้วามสํามารถึทางธุุรกิจตอบสํนัองต่อร้ปแบบข้อง 
กิจกรรม CSR ที�เล่ัอกมาดํําเนิันัการ

บริษััทฯ ได้ํริเริ�มการแสํดํงความรับผู้ิดํช่อบต่อสัํงคมองค์กร 
ภิายในั โดํยเนัน้ัยำาให้ความสําํคัญในัเร่�องมาตรฐานัความปลัอดํภัิย  
ซึ่ึ�งเป็นัที�ทราบกันัดีํว่าบริษััทฯ ที�ดํําเนัินัธุุรกิจการจัดํจําหนั่าย 
ก๊าซึ่ปิโตรเลีัยมเหลัวนัั�นัจะต้องได้ํรับความไว้วางใจแลัะเช่่�อมั�นั 
ในัความปลัอดํภัิยสํ้งสํุดํ ดัํงนัั�นั บริษััทฯ จึงมีนัโยบายที�จะดํําเนัินั 

นโยบายความรับผู้ิดูช้อบต่อสังคม

และสิ�งแวดูล�อม	

กิจการภิายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานั แลัะข้อ้บงัคับต่างๆ  
อยา่งเครง่ครดัํรวมถึึงกําช่บัใหผู้้้ป้ระกอบการในัสํว่นัต่างๆ ดํําเนันิัการ 
ภิายใต้หลัักการเดีํยวกันั อีกทั�งยังจัดํให้มีการอบรมความร้ ้
แลัะการป้องกันัอุบัติภัิย โดํยเจ้าหนั้าที�จากกรมธุุรกิจพื่ลัังงานั 
ให้แก่ผู้้้ประกอบการ ตลัอดํจนัพื่นัักงานับรรจุก๊าซึ่อย่างสํมำาเสํมอ  
รวมถึึงผู้ลัการดํําเนัินังานัที�มั�นัคงอย่างต่อเน่ั�องในัระยะที�ผู้่านัมา  
แสํดํงให้เห็นัถึึงการบริหารจัดํการดํําเนัินัธุุรกิจที�มีความโปร่งใสํ  
ตรวจสํอบได้ํ ปฏิิบัติตามนัโยบายการกํากับกิจการที�ดีํ ต่อต้านั 
การทจุรติคอรร์ปัช่ั�นั รวมถึึงการเคารพื่สํทิธุมินัษุัยช่นั โดํยคํานังึถึึง 
ประโยช่นัที์�จะเกิดํข้ึ�นักับผู้้ถ่้ึอหุน้ั พื่นักังานั ชุ่มช่นัแลัะสํงัคม ค้่ค้า
แลัะผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสํียทุกฝ่่าย อีกทั�ง บริษััท จัดํตั�งกลัุ่มคณะทํางานั 
เรยีกว่า กลัุ่มจิตอาสํา เพื่่�อดํําเนันิังานัอยา่งเปน็ัร้ปธุรรม 

ทั�งนัี� การแสํดํงความรบัผู้ดิํช่อบต่อสํงัคมองค์กรภิายนัอก ในัฐานัะ 
ผู้้้จัดํจําหนั่ายก๊าซึ่ปิโตรเลีัยมเหลัวรายใหญ่ บริษััทฯ ต้องการ
เช่่� อมโยงค้่ค้าทุกภิาคธุุรกิจเข้้ามามีสํ่วนัร่วมในักิจกรรม CSR 
ที�จัดํข้ึ�นั เพื่่�อก่อให้เกิดํคุณค่าร่วมกันัแลัะนัํามาซึ่ึ�งความแข้็งแกร่ง 
ข้ององค์กร อาทิเช่่นั ลั้กค้าในักลัุ่มยานัยนัต์ กลัุ่มอุตสําหกรรม 
กลุ่ัมพื่าณิช่ยกรรม แลัะกลุ่ัมครัวเร่อนั จึงมีการแบ่งการดํําเนิันั
งานัออกเป็นัสํ่วนัๆ โดํยมีข้อบเข้ตครอบคลุัมทั�งสํังคม ชุ่มช่นั 
แลัะสํิ�งแวดํล้ัอม ดัํงต่อไปนัี� 
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1.	 ดู�านความรับผู้ิดูช้อบต่อช้้มช้น	สังคม	และ	

การส่งเสริมการศึึกษัา

ตลัอดํระยะเวลัา 40 ปทีี�ผู้า่นัมา นัอกจากบริษััทฯ จะมุง่มั�นัในัการ 
นัาํเสํนัอผู้ลิัตภัิณฑ์์ก๊าซึ่หงุต้ม LPG ที�มคีณุภิาพื่ แลัะการใหบ้รกิาร 
ที� ดีํที�สํุดํ เพื่่� อเคียงข้้างสํร้างรอยยิ�มในัการใช่้ช่ีวิตให้คนัไทย 
ครอบคลุัมทุกความต้องการทั�วประเทศ ทั�งในัเร่�องการใช้่ช่ีวิต  
การประกอบอาชี่พื่การช่่วยเหล่ัอชุ่มช่นัแลัะสัํงคม รวมถึึงให้ 
ความสําํคัญกับเร่�องข้องความปลัอดํภัิยเป็นัสําํคัญ แลัะ สํิ�งสําํคัญ 
ที�เราให้ความสํําคัญเสํมอมาค่อ ชุ่มช่นั แลัะผู้้้มีสํ่วนัได้ํสํ่วนัเสํีย 
รอบคลัังก๊าซึ่ ข้องบริษััทฯ เน่ั�องจากเราถ่ึอว่าเป็นัครอบครัวเดีํยวกันั 
กับเรา เราจึงรว่มพื่ฒันัาแลัะดํแ้ลั สํง่เสํรมิกิจกรรมต่างๆ ที�เกิดํข้ึ�นั 
ในัพื่่�นัที�ดัํงกล่ัาว ทางบริษััทฯ ได้ํรว่มสํนับัสํนันุั อาทิ

• สํนัับสํนุันัวันัผู้้้สํง้อายุแลัะประเพื่ณสีํงกรานัต์ คลัังสํมทุรสํงคราม
• สํนัับสํนัุนังานัทอดํกฐินัวัดํผู้ีขุ้ดํ จ. ฉะเช่ิงเทรา
• สํนัับสํนัุนังานับุญบั�งไฟ เทศบาลับ้านัแฮดํ จ.ข้อนัแก่นั
• สํนับัสํนันุัถึวายผู้้ากฐนิัข้องหนัว่ยงานัราช่การแลัะชุ่มช่นัรอบคลััง
• สํนัับสํนัุนัประเพื่ณีลัอยกระทงเทศบาลับ้านัแฮดํ จ.ข้อนัแก่นั
• รว่มสํง่เสํรมิแลัะสํนัับสํนุันักีฬาฟตุซึ่อลัประจําตําบลับางจะเกรง็ 

จ.สํมุทรสํงคราม
• รว่มสํง่เสํรมิแลัะสํนัับสํนุันัแข้ง่ขั้นักีฬาบา้นัแฮดํสัํมพัื่นัธ์ุ จ.ข้อนัแก่นั
• สํง่เสํริมกิจกรรมประกวดํร้องเพื่ลัง  งานักีฬาสํีภิายในั  โรงเรียนั 

เทศบาลับา้นัแฮดํ
• สํนับัสํนุันัการจัดํกิจกรรมวันัเด็ํกใหกั้บชุ่มช่นัแลัะโรงเรยีนัต่างๆ 

รอบคลััง โรงบรรจุ  เช่น่ั  เทศบาลัตําบลับางจะเกร็ง   เทศบาลัตําบลั 
บ้านัแฮดํ เทศบาลัตําบลัท่าพื่ระ โรงเรียนัพื่รหมมาอนัุสํรณ์, 
โรงเรียนัวัฒนัาลััย โรงเรียนับวรวิทยายนัต์ 3  โรงเรยีนัสํามคัคี 
ราษัฎร์บาํรุง  กศนั.อําเภิอบางปะกง

อีกทั�งบรษัิัทฯ ตระหนัักถึึงความสําํคัญข้องการศกึษัาว่าเปน็ัพื่่�นัฐานัในั 
การพื่ัฒนัาคุณภิาพื่ช่ีวิตแลัะก่อให้เกิดํการสํร้างรายได้ํหมุนัเวียนั 
ดัํงนัั�นั บริษััทฯ จึงสํ่งเสํริมแลัะสํนัับสํนัุนัทุนัการศึกษัาแก่เด็ํกแลัะ 
เยาวช่นัที�มีความประพื่ฤติดีํ ตั�งใจเรียนัแต่ข้าดํแคลันัทุนัทรัพื่ย ์
โดํยไมม่ขี้อ้ผู้ก้พื่นััใดํๆ เพื่่�อใหเ้ด็ํกแลัะเยาวช่นัไทยได้ํรบัการศกึษัา  
เติบโตข้ึ�นัมาอย่างมีศักยภิาพื่ เป็นักําลัังสํําคัญในัการพื่ัฒนัา 
ประเทศช่าติให้เจรญิก้าวหนัา้ต่อไปในัอนัาคต โดํยโครงการที�บริษััทฯ 
ได้ํสํานัต่อมาโดํยตลัอดํได้ํแก่ 

อีกหนัึ�ง สํิ�งสํําคัญที�บริษััทฯ ทํามาอย่างต่อเนั่�อง ค่อการสํนัับสํนัุนั 
วงการอาหาร แลัะยกระดัํบคุณภิาพื่ชี่วิตข้องผู้้ป้ระกอบอาชี่พื่ด้ํานั 
อาหารในัประเทศไทยอย่างยั�งย่นัในัทุกภิาคสํ่วนัตั�งแต่ระดัํบ 
ภัิตตาคาร ผู้้ป้ระกอบการรายยอ่ย ไปจนัถึึงการอุปโภิคบรโิภิคภิายในั 
ครัวเร่อนั โดํยมีวิสํัยทัศนั์ในัการยกระดัํบคุณภิาพื่ชี่วิตให้กับ 
ผู้้้ประกอบอาช่ีพื่ด้ํานัอาหารในัประเทศไทยอย่างยั�งย่นั โดํยปีที� 
ผู้า่นัมากิจกรรมที�เราให้สํนับัสํนันุั ได้ํแก่ 

• โครงการ “The World’s Best Street Food by Worldgas” 
เพ่ื่�อมอบรางวัลัสํดุํยอดํรา้นัอาหารรมิทางที�โดํดํเด่ํนัในัเร่�องรสํช่าติ 
จนัได้ํรบัความนัยิมทั�งจากคนัไทยแลัะช่าวต่างช่าติ 

โครงการ “เติมอิ�ม...ยิ�มอุ่นั 
กับเวิลัด์ํแก๊สํ”โดํยปีนัี�จัดํข้ึ�นั 
เป็นัปีที�  9 ณ โรงเรียนัวัดํ 
ศรัทธุาธุรรมจ.สํมุทรสํงคราม 
โดํยมีวัตถุึประสํงค์เพื่่� อเติม 
เต็มรอยยิ�มให้กับเยาวช่นั 
ผู้้เ้ปน็ัอนัาคตข้องช่าติ ในัการมอบทนุัการศกึษัาปรบัปรุงโรงอาหาร 
มอบแปลังเกษัตร แลัะโรงเพื่าะเหด็ํ เน่ั�องจากเล็ังเหน็ัถึึงความสําํคัญ 
ข้องการศึกษัา แลัะความสําํคัญข้องการดํแ้ลัสํถึานัที�ประกอบอาหาร  
รวมถึึงใสํใ่จต่อสํขุ้ภิาพื่ในัการรับโภิช่นัาการครบทั�ง 5 หม้ ่เพื่่�อเป็นั 
การต่อยอดํเตรียมรา่งกายควบค้่ไปกับด้ํานัความร้้ พื่รอ้มเป็นักําลััง
สําํคัญในัการพื่ฒันัาประเทศช่าติ ใหเ้จรญิก้าวหนัา้ต่อไปในัอนัาคต 

• สํนัับสํนัุนัรายการ Celeb Chef Thailand เนั่� องจากเป็นั 
รายการที�ช่่วยพัื่ฒนัาศักยภิาพื่ให้กับบุคลัากรในัวงการอาหาร 
ในัประเทศไทย แลัะยกระดัํบวงการอาหารไทยอย่างมั�นัคง 
แลัะยั�งยน่ั 

ซึ่ึ�งกิจกรรมเหล่ัานีั�นัอกจากถ่ึอเป็นัหนึั�งในัวิธุีการตอบแทนัสํังคม 
ข้องบรษัิัทฯ แล้ัว ยงัมสีํว่นัช่ว่ยกระตุน้ัเศรษัฐกิจข้องประเทศอีกด้ํวย 

นัอกจากนัี� บรษัิัทฯ ยงัได้ํสํานัต่อวิสํยัทัศน์ั “เคียงข้า้งสํรา้งรอยยิ�ม” 
ด้ํวยการสํนับัสํนุันัผู้้ม้คีวามสํามารถึในัวงการอาหาร แลัะแฟช่ั�นัไทย 
ใหไ้ด้ํมโีอกาสํในัการนัาํเสํนัอผู้ลังานัให้เป็นัที�ร้จั้กทั�งในัประเทศไทย
แลัะระดัํบโลัก ผู้า่นัโครงการ World Curated by WP Energy x Thai 
Designers โดํยเปน็ัการตอกยำาความมุง่มั�นัข้องบรษัิัทฯ ที�ต้องการ 
ผู้ลัักดัํนัความคิดํสํร้างสํรรค์ข้องคนัรุน่ัใหม่ ที�หนััมาสํนัใจการใช้่ช่วิีต 
อย่างมีคุณภิาพื่ เสํม่อนัเป็นัการตอบแทนัสํังคมบนัแนัวความคิดํ 
Power up your life อันัเปน็ัหวัใจในัการดํําเนันิัธุุรกิจข้องบรษัิัทฯ 
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2.		ดู�านความรับผู้ิดูช้อบต่อสิ�งแวดูล�อม

บรษัิัทฯ มุง่สํนับัสํนันุัใหพ้ื่นักังานัแลัะค้่ค้า อันัได้ํแก่ โรงงานัผู้้ผู้้ลิัต 
ผู้้้ประกอบการโรงแรม แลัะห้างสํรรพื่สํินัค้าได้ํมีสํ่วนัร่วมในัการ 
สํง่เสํรมิการอนัรุกัษ์ัสํิ�งแวดํล้ัอม รว่มพัื่ฒนัาฟื� นัฟแ้ลัะดํแ้ลัทรพัื่ยากร 
ธุรรมช่าติให้คงความสํมบ้รณ์รวมถึึงการสํร้างความตระหนัักในั 
การอนัรัุกษ์ัทรัพื่ยากรอยา่งยั�งยน่ั ผู้า่นัโครงการอนัรุกัษ์ัสํิ�งแวดํล้ัอม 
อยา่งต่อเนั่�อง โดํยในัปทีี�ผู้า่นัมาเราได้ํดํําเนิันักิจกรรม อาทิ เช่น่ั

• โครงการ “ดัํบบลิัวพื่ี เอ็นัเนัอร์ยี� แรลัลีั�เพื่่�อสํังคม” บริษััทฯ ได้ํ
ดํําเนัินัการจัดํกิจกรรมดัํงกล่ัาวอย่างต่อเนั่�องเป็นัประจําทุกปี
 ซึ่ึ�งครั�งนัี�เป็นัครั�งที� 5 เพื่่�อมุ่งหวังให้ทุกภิาคสํ่วนัได้ํมีสํ่วนัร่วม 
ในัการอนัรุกัษ์ัธุรรมช่าติ แลัะยังเป็นัการปลัก้จิตสําํนึักในัการทํา 
ประโยช่นัเ์พ่ื่�อสํงัคมอยา่งแท้จริง  ณ บา้นั ช่.ช่า้งช่รา จ.กาญจนับุร ี 
โดํยร่วมกันัทําอาหารให้ช่้างโดํยปลั้กพื่่ช่เพื่่�อเป็นัอาหารช่้าง  
มอบเงินัสํนัับสํนัุนัแลัะบริจาคถัึงแก๊สํแลัะนัำาแก๊สํสํําหรับทํา 
อาหารช่า้งตลัอดํทั�งป ี2562

• กิจกรรม “CSR ปลั้กป่า ประจําปี 2562” ณ คลัังก๊าซึ่ดัํบบลิัวพื่ี 
เอ็นัเนัอรย์ี� อ.บา้นัแฮดํ จ.ข้อนัแก่นั เพื่่�อเป็นัการเนัน้ัยำาถึึงความ
ใสํใ่จต่อคุณภิาพื่ช่ีวิต ที�บริษััทฯ มีต่อชุ่มช่นัรอบคลััง นัอกจากนัี� 
บริษััทฯ ได้ํจัดํให้มีการมอบทุนัการศึกษัา ให้กับเด็ํกนัักเรียนั 
ที�เรยีนัดีํแต่ยากจนั ใหกั้บโรงเรยีนัรอบคลัังข้อนัแก่นั  ซึ่ึ�งเปน็ัการ 
มอบทุนัการศึกษัาต่อเน่ั�อง มอบเงินัสํนับัสํนันุับาํรุงสํถึานัศึกษัา 
แลัะมอบนัำาแก๊สํให้ใช่้สํําหรับการประกอบอาหารให้กับเด็ํก 
นักัเรียนัใหใ้ช่โ้ดํยไมม่ค่ีาใช่จ่้ายตลัอดํป ี2563

บรษัิัทดํําเนิันัการจัดํคณะทํางานั WP อาสํา รวมพื่ลัังสํร้างรอยยิ�ม  
ในัการเข้า้ไปมสีํว่นัช่ว่ยเหล่ัอ ชุ่มช่นัสํงัคมรอบด้ํานั เปน็ัการแบง่ปันั 
เพื่่�อการเปลีั�ยนัแปลัง เป็นัการสํ่งเสํริมให้บุคลัากรข้อง บริษััท 
ดัํบบลิัวพีื่ เอ็นัเนัอร์ยี� จํากัดํ (มหาช่นั) ให้มีความร้้ความเข้้าใจ  
มีจิตสําธุารณะมีความมุ่งมั�นัที�จะดํําเนัินัธุุรกิจอย่างมีคุณธุรรม  
ควบค้ไ่ปกับ การมีสํว่นัรว่มรบัผิู้ดํช่อบต่อสํงัคม อาทิ กิจกรรมจิตอาสํา  
ณ  ม้ลันัธิุกิระจกเงา  กิจกรรมเติมอิ�มยิ�มอุ่นั  ณ  โรงเรยีนัวัดํศรทัธุาธุรรม 
การมอบข้องบริจาค โรงเรียนัในั จ.แม่ฮ่องสํอนั มอบข้องบริจาค  
ณ มล้ันัธิุอิาสําสํมคัรเพื่่�อสัํงคม มอบข้องบรจิาค ณ สํถึานัคุ้มครอง 
แลัะพัื่ฒนัาคนัพิื่การบ้านัเฟื� องฟ้า กิจกรรมปลั้กป่า ณ คลัังก๊าซึ่ 
ดัํบบลิัวพื่ ีอ.บา้นัแฮดํ จ.ข้อนัแก่นั

3.	 ดู�านการกำากับดููแลกิจการและข้�อปฏิิบัติ 

ดู�านจริยธรรม

บริษััทดํําเนิันัธุุรกิจอย่างถึ้กต้องตามกฎหมายแลัะกฎระเบียบที� 
เกี�ยวข้้อง มีความโปร่งใสํ เปิดํเผู้ยข้้อม้ลัที�สํําคัญ ตรวจสํอบได้ํ 
ปฏิิบัติตามนัโยบายการกํากับกิจการที�ดีํ โดํยคํานึังถึึงประโยช่น์ั 
ที�จะเกิดํข้ึ�นักับผู้้ถ่้ึอหุน้ั พื่นักังานั ชุ่มช่นัแลัะสัํงคม ค้่ค้าแลัะผู้้้มสีํว่นั 
ได้ํเสํยีทกุฝ่า่ย

บรษัิัทพื่ร้อมที�จะพัื่ฒนัาแลัะปรบัปรุงอยา่งต่อเนั่�องเพ่ื่�อการดํําเนิันั 
ธุุรกิจภิายใต้หลัักการกํากับดํ้แลักิจการที�ดีํแลัะดํําเนิันัธุุรกิจอย่าง
มีคุณธุรรม ควบค้่ไปกับการมีสํ่วนัร่วมรับผู้ิดํช่อบต่อสํังคม ชุ่มช่นั 
สิํ�งแวดํล้ัอม ผู้้้ที�มีสํ่วนัได้ํเสํีย แลัะผู้้้ที�เกี�ยวข้้องกับบริษััททุกฝ่่าย 
อยา่งจริงจัง สํิ�งเหล่ัานัี�จะเป็นับรรทัดํฐานัที�ยั�งย่นัแลัะสํําคัญสําํหรับ 
การเติบโตข้องบรษัิัท ผู้ลัักดัํนัโครงการต่างๆ ใหบ้รรลุัส้ํจุ่ดํมุง่หมาย 
ภิายใต้การสํนับัสํนันุัจากผู้้ม้สีํว่นัเกี�ยวข้อ้งทุกฝ่า่ย  
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การกำากับดููแลกิจการ

1.	 ความเห็นข้องคณะกรรมการบริษััทเก่ �ยวกับ 

ระบบการควบค้มภายในข้องบริษััท

คณะกรรมการบริษััท ให้ความสํําคัญต่อการจัดํให้มีการควบคุม
ภิายในัที�เพีื่ยงพื่อแลัะมีประสํิทธิุผู้ลั ซึ่ึ�งเป็นักลัไกสํําคัญในัการ 
ป้องกันัแลัะบริหารจัดํการความเสํี�ยงหร่อความเสีํยหายต่างๆ 
ที�อาจจะเกิดํข้ึ�นักับบริษััทฯ ในัการนัี�บริษััทฯได้ํนัํากรอบแนัวทาง 
ปฏิิบติัด้ํานัการควบคมุภิายในัข้อง The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Tread way Commission (COSO)  
มาประยุกต์ใช่เ้ปน็ักรอบแลัะแนัวทางปฏิิบติัด้ํานัการควบคุมภิายในั 
ข้องบริษััทฯ ซึ่ึ�งกําหนัดํองค์ประกอบหลัักที�จําเป็นัในัการควบคุม
ภิายในัไว้ 5 ด้ํานั ได้ํแก่  (1) การควบคุมภิายในัองค์กร (Control 
Environment) (2) การประเมินัความเสีํ�ยง (Risk Assessment)  
(3) การควบคุมการปฏิิบัติงานั (Control Activities) (4) ระบบ 
สํารสํนัเทศแลัะการสํ่�อสํารข้อ้มล้ั (Information & Communication)  
แลัะ (5) ระบบการติดํตาม (Monitoring Activities) โดํยม ี
วัตถึปุระสํงค์เพ่ื่�อสํร้างความมั�นัใจว่าการดํําเนิันังานัข้องบริษััทฯ จะบรรลุั 
วัตถึุประสํงค์ข้องการควบคุมภิายในัด้ํานัประสิํทธุิภิาพื่ข้อง 
การดํําเนิันังานั การใช้่ทรัพื่ยากร การดํแ้ลัรักษัาทรัพื่ย์สํนิั ความเช่่�อถ่ึอ 
ได้ํข้องรายงานัทางการเงินัการบญัช่รีวมถึึงการปฏิิบติัตามกฎหมาย  
ระเบียบข้้อบังคับตามกรอบแนัวทางการกํากับด้ํแลักิจการที�ดีํ 
(Corporate Governance : CG)   

การควบค้มภายใน	

และการบริหารจัดูการความเส่�ยง

จากการประเมินัระบบการควบคุมภิายในัข้องคณะกรรมการบริษััท 
รว่มกับคณะกรรมการตรวจสํอบ คณะกรรมการบริษััทมีความเห็นัว่า 
ระบบการควบคุมภิายในัข้องบริษััทฯมคีวามเพื่ยีงพื่อแลัะเหมาะสํม 
กับสํภิาพื่แวดํล้ัอมข้องบริษััทฯ โดํยบริษััทฯได้ํจัดํให้มีบุคลัากร 
อย่างเพื่ียงพื่อที�จะดํําเนัินัการตามระบบได้ํอย่างมีประสํิทธุิภิาพื่  
ซึ่ึ�งสํอดํคล้ัองกับความเห็นัข้องผู้้้สํอบบัญชี่ที�รายงานัว่า มิได้ํพื่บ 
สํถึานัการณห์รอ่ข้อ้บกพื่รอ่งใดํๆเกี�ยวกับระบบการควบคมุภิายในั 
ข้องบริษััทฯ ที�เป็นัสําระสํําคัญซึ่ึ�งมีผู้ลักระทบต่องบการเงินัข้อง
บรษัิัทฯ

ระบบการควบคุมภิายในัข้องบริษััทฯ สํามารถึสํรุปแยกตาม  
5 องค์ประกอบหลัักตามกรอบข้อง COSO Internal Control 
Framework ได้ํดัํงนัี�

1.) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษััทเห็นัความสําํคัญข้องการมีสํภิาพื่แวดํล้ัอมข้อง
การควบคมุภิายในัที�เพีื่ยงพื่อแลัะเหมาะสํมต่อการกํากับดํแ้ลักิจการ
ที�ดีํ อันัเปน็ัพ่ื่�นัฐานัสําํคัญที�จะช่ว่ยทําให้การบริหารงานัข้องบริษััทฯ 
มปีระสํทิธุภิิาพื่แลัะประสิํทธุผิู้ลั ซึ่ึ�งเปน็ัปจัจัยข้องการดํําเนิันัธุุรกิจ 
ได้ํอย่างยั�งย่นัต่อไป  แลัะยังเป็นัรากฐานัสํําคัญในัการสํร้างเสํริม
วัฒนัธุรรมองค์กรที�ดีํแลัะมคีวามเข้ม้แข็้งเปน็ัอันัหนัึ�งอันัเดีํยวกันั
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ทั�งนัี�คณะกรรมการบรษัิัทสํนับัสํนันุัวัฒนัธุรรมองค์กรที�มุง่เนัน้ัความ
ซึ่่�อตรงแลัะการมีจรรยาบรรณในัการดํําเนิันังานั พื่ร้อมทั�งกํากับดํแ้ลั 
การดํําเนันิัธุุรกิจข้องบริษััทฯใหเ้ป็นัไปตามกฎหมาย วัตถึปุระสํงค์ 
แลัะเป้าหมายข้ององค์กร ตลัอดํจนัการมีสํภิาพื่แวดํล้ัอมข้องการ
ควบคมุภิายในัที�ดีํแลัะเหมาะสํม ดัํงนัี�

• คณะกรรมการบริษััทได้ํกําหนัดํนัโยบายการกํากับดํแ้ลักิจการที�ดีํ 
ข้อ้กําหนัดํเกี�ยวกับจรยิธุรรม (Code of Conduct) แลัะมาตรการ 
ต่อต้านัการคอร์รัปช่ั�นัที�เป็นัลัายลัักษัณ์อักษัรเพื่่�อเป็นัแนัวทาง 
สํําหรับกรรมการ ผู้้้บริหาร แลัะพื่นัักงานั ให้ปฏิิบัติหน้ัาที�ด้ํวย 
ความซึ่่�อตรงแลัะมีจริยธุรรม โดํยมอบหมายให้ฝ่่ายบริหาร 
ข้องบริษััทฯ ทําการสํ่� อสํารแลัะประช่าสํัมพื่ันัธุ์ข้้อกําหนัดํ 
ดัํงกล่ัาวแก่ผู้้้บริหารแลัะพื่นัักงานัทุกคนัได้ํรับทราบอย่าง 
สํมำาเสํมอผู้่านัหลัักส้ํตรการอบรมภิายในัแลัะกิจกรรมต่างๆ   
ทั�งยังมีข้้อกําหนัดํว่าด้ํวยเร่�องการร้องเรียนัแลัะแจ้งเบาะแสํ 
การทุจริต (Whistleblowing) เพื่่�อให้เกิดํความโปร่งใสํแลัะ 
เปน็ัธุรรมแก่ทกุฝ่า่ย แลัะทําใหม้ั�นัใจว่าผู้้แ้จ้งข้อ้มล้ัหรอ่เบาะแสํ 
จะได้ํรบัการดํแ้ลัแลัะคุม้ครองอย่างปลัอดํภัิย ซึึ่�งถ่ึอเป็นัการสํร้าง 
ทัศนัคติที�ดีํต่อการตรวจสํอบอีกด้ํวย

• คณะกรรมการบรษัิัทมคีวามเปน็ัอิสํระจากฝ่า่ยบรหิาร มหีน้ัาที� 
กํากับดํ้แลัการดํําเนัินัธุุรกิจโดํยรวม แลัะกํากับดํ้แลัให้มีการ 
กําหนัดํเป้าหมายกลัยุทธ์ุในัการดํําเนิันัธุุรกิจที�ช่ัดํเจนัแลัะ 
วัดํผู้ลัได้ํ สํําหรับใช้่เป็นัแนัวทางในัการจัดํทําแผู้นัธุุรกิจแลัะ 
แผู้นัปฏิิบัติงานั รวมทั�งติดํตามผู้ลัการดํําเนัินังานัข้องบริษััทฯ
อยา่งสํมำาเสํมอ

• คณะกรรมการบริษััทแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสํอบ มีหน้ัาที� 
สํอบทานัให้บริษััทมีระบบการควบคุมภิายในัที�เพื่ียงพื่อ แลัะ 
มีประสํิทธุิผู้ลั ตามกฎบัตรข้องคณะกรรมการตรวจสํอบ แลัะ 
รายงานัผู้ลัการสํอบทานัใหผู้้้้ถ่ึอหุน้ัรบัทราบในัรายงานัประจําป ี

• ผู้้้บริหารมีหน้ัาที�นัําแนัวทางที�เกี�ยวข้้องกับการกํากับดํ้แลัที� 
กําหนัดํโดํยคณะกรรมการบริษััท ไปถ่ึายทอดํให้แก่พื่นัักงานั 
เพ่ื่�อนัําไปปฏิิบัติให้เป็นัไปตามนัโยบาย ตลัอดํจนัปลั้กฝั่งให ้
พื่นัักงานัผู้้้ใต้บังคับบัญช่ามีวินััยต่อการปฏิิบัติตามข้้อกําหนัดํ 
อันัเกี�ยวเนั่�องกับการควบคมุภิายในั 

• พื่นักังานัทุกระดัํบ ต้องปฏิิบติัตาม กฎ ระเบยีบ ข้อ้บังคับ ตลัอดํจนั 
คําสํั�งใดํที�อย้ภ่ิายใต้ระบบการควบคุมภิายในัอยา่งเครง่ครดัํ 

• บริษััทฯกําหนัดํโครงสํร้างองค์กรในัลัักษัณะสํายงานั มีการ 
แบ่งแยกหน้ัาที�ในัสํ่วนังานัที�สํําคัญเพื่่� อให้เกิดํการถ่ึวงดุํลั 
ระหว่างกันั (Check and Balance) มีการกําหนัดํสํายการ 
รายงานัที�ช่ดัํเจนั รวมถึึงมีการมอบหมายแลัะจํากัดํอํานัาจหน้ัาที� 
ความรับผู้ิดํช่อบอย่างเหมาะสํมตามโครงสํร้างองค์กร เพื่่�อให้ 
การบริหารจัดํการข้องบริษััทมปีระสํทิธิุภิาพื่

• บริษััทฯ มกีารกําหนัดํคุณสํมบติัข้องบุคลัากรแต่ลัะตําแหนัง่งานั 
เพื่่�อเป็นัเกณฑ์์ในัการสํรรหาแลัะคัดํเล่ัอกบุคลัากรที�เหมาะสํม 
กับตําแหนัง่งานัทั�งจากภิายในัแลัะภิายนัอกองค์กร  มแีผู้นัพื่ฒันัา 

บุคลัากรผู้า่นัทางฝ่า่ยทรพัื่ยากรบุคคลั มแีผู้นัแลัะกระบวนัการสํรรหา 
ผู้้้สํ่บทอดํตําแหน่ังงานัที�สํําคัญ พื่ร้อมทั�งกําหนัดํกระบวนัการ 
ประเมินัผู้ลัการปฏิิบัติงานัอย่างมีมาตรฐานัแลัะเป็นัระบบ  
เพื่่�อพื่จิารณาใหผู้้ลัตอบแทนัอยา่งเปน็ัธุรรม แลัะเป็นัการสํรา้ง 
แรงจ้งใจต่อบุคลัากรในัการปฏิิบติังานัให้เกิดํประสิํทธิุภิาพื่สํง้สุํดํ 

2.) การประเมนิความเสิี�ยง (Risk Assessment)   

การประเมนิัความเสํี�ยง เปน็ัสํว่นัหนัึ�งในัการบรหิารจัดํการความเสํี�ยง  
ซึ่ึ�งเป็นัหลัักสํําคัญในัการดํําเนัินัธุุรกิจอย่างยั�งย่นั โดํยบริษััทฯ  
ได้ํพื่ฒันัาระบบบรหิารจัดํการความเสํี�ยงให้มปีระสํทิธุภิิาพื่มากขึ้�นั
อยา่งต่อเนั่�อง เพื่่�อสํร้างคณุค่าระยะยาวใหแ้ก่ผู้้ม้สีํว่นัได้ํเสํยี ดัํงนัี�

• บรษัิัทได้ํดํําเนันิันัโยบายตามกรอบการบรหิารจัดํการความเสํี�ยง 
ทั�วทั�งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 
ตามมาตรฐานัสํากลัข้อง The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Tread way Commission (COSO)   
แลัะใหม้กีารประเมนิัความเสํี�ยงเป็นัประจําทกุป ี

• บรษัิัทฯ ได้ํมกีารกําหนัดํนัโยบายการบรหิารความเสํี�ยงไว้อยา่ง 
ช่ดัํเจนั เพื่่�อให้เปน็ักรอบในัการจัดํทําแผู้นังานับรหิารความเสํี�ยง 
โดํยในัระหว่างปีมีกระบวนัการทบทวนัวิเคราะห์ ติดํตาม แลัะ 
กําหนัดํมาตรการในัการบริหารความเสํี�ยงอย่างบ้รณาการ 
มุ่งสํร้างทัศนัคติแลัะความเข้้าใจที�ดีํให้แก่พื่นัักงานัข้องบริษััท 
ในัเร่�องการบรหิารความเสํี�ยง ให้พื่นักังานัทกุระดัํบในัองค์กรสํามารถึ 
นัาํนัโยบายแลัะแผู้นังานัไปปฏิิบติัได้ํจรงิอยา่งมปีระสํทิธุภิิาพื่

• คณะกรรมการบริษััทได้ํแต่งตั�งคณะกรรมการบรหิารความเสํี�ยง  
มีหนั้าที�กํากับดํ้แลัให้มีการระบุความเสํี�ยง โดํยพื่ิจารณาปัจจัย 
ทั�งภิายนัอกแลัะภิายในัองค์กร ที�อาจสํง่ผู้ลัใหบ้รษัิัทฯ ไมส่ํามารถึ 
บรรลุัวัตถึปุระสํงค์ที�กําหนัดํไว้ แลัะกํากับดํแ้ลัให้มกีารประเมินั 
ผู้ลักระทบแลัะโอกาสํที�เกิดํข้ึ�นัข้องความเสํี�ยงที�ได้ํระบุไว้ เพื่่�อจัดํ 
ลํัาดัํบความเสีํ�ยงแลัะเล่ัอกใช่้วิธุีการจัดํการความเสีํ�ยงได้ํ 
อยา่งเหมาะสํม

• บรษัิัทฯ ได้ํแต่งตั�งคณะทํางานับรหิารความเสํี�ยง (Risk Management  
Team) ซึึ่�งประกอบด้ํวยผู้้บ้รหิารฝ่า่ยงานัเจ้าข้องความเสํี�ยงข้อง 
แต่ลัะหนัว่ยงานั เพื่่�อจัดํทําแผู้นังานับริหารความเสํี�ยง ประเมินัแลัะ 
จัดํอันัดัํบความเสํี�ยงพื่รอ้มทั�งหามาตรการในัการรบัมอ่ รวมถึึง 
มกีารรายงานัความค่บหน้ัาข้องแผู้นังานัต่อคณะกรรมการบริหาร 
ความเสํี�ยงเป็นัระยะ

3.) การควบคุมการปฏิิบติั่งาน (Control Activities)  

บรษัิัทฯ ใหค้วามสําํคัญอยา่งมากกับระบบการควบคมุภิายในั แลัะ 
การตรวจสํอบภิายในั นัอกจากจะมกีารจัดํตั�งหนัว่ยงานัตรวจสํอบ 
ภิายในัแล้ัว ผู้้บ้ริหารข้องทุกหนัว่ยงานัมีหน้ัาที�แลัะความรับผิู้ดํช่อบ 
ในัการดํ้แลัแลัะตรวจสํอบระบบการทํางานัภิายใต้สํ่วนังานัข้อง 
ตนัให้มีประสํิทธุิภิาพื่ แลัะถึ้กต้องตามระเบียบการปฏิิบัติงานั  
รวมทั�งปลัก้ฝ่งัใหผู้้้ใ้ต้บงัคับบญัช่ามวิีนัยั แลัะมจิีตสําํนักึที�ดีํในัเร่�อง 
การควบคมุภิายในั ดัํงนัี�
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• บรษัิัทฯ ได้ํกําหนัดํกิจกรรมการควบคมุใหเ้หมาะสํมกับความเสีํ�ยง 
แลัะลัักษัณะเฉพื่าะข้องบริษััทฯ มีการแบ่งแยกหน้ัาที�ไว้อย่าง 
ช่ัดํเจนั เช่่นั หนั้าที�การอนัุมัติ หน้ัาที�การบันัทึกรายการบัญช่ ี 
หนัา้ที�ในัการด้ํแลัจัดํเก็บทรพัื่ยส์ํนิั มกีารจัดํทํานัโยบาย ระเบยีบ 
วิธุีปฏิิบัติงานัแลัะค้่ม่อในัการปฏิิบัติงานั ทั�งทางด้ํานัการเงินั  
การจัดํซึ่่�อแลัะด้ํานัอ่�นัๆไว้อยา่งเหมาะสํมเป็นัลัายลัักษัณอั์กษัร 
แลัะมีการทบทวนัอย่างสํมำาเสํมอ  มกีารกําหนัดํอํานัาจการอนุัมติั 
รายการข้องผู้้บ้รหิารในัแต่ลัะระดัํบไว้อยา่งช่ดัํเจนั มกีารกําหนัดํ 
ระเบยีบปฏิิบติัเร่�องการเข้า้ทํารายการระหว่างกันัไว้อยา่งช่ดัํเจนั  
เพื่่�อปอ้งกันัการนัาํผู้ลัประโยช่น์ัข้องบรษัิัทไปใช้่สํว่นัตัว แลัะให้
คํานังึถึึงผู้ลัประโยช่นัข์้องบริษััทเป็นัสําํคัญ

• บริษััทจัดํให้มีกระบวนัการติดํตามดํ้แลัการดํําเนัินังานัข้อง 
บริษััทย่อย เพื่่�อให้มีแนัวทางการดํําเนัินังานัที�สํอดํคล้ัองกับ 
นัโยบายข้องธุุรกิจอย่างสํมำาเสํมอ อีกทั�งหนั่วยงานัตรวจสํอบ
ภิายในัข้องบริษััทยังได้ํปฏิิบัติงานัตรวจสํอบครอบคลัุมไปถึึง 
บรษัิัทยอ่ยอีกด้ํวย

4.) ระบบสิารสินเทุศและการสิื�อสิารข้้อมูล (Information & 
Communication)

บริษััทฯ ใหค้วามสําํคัญต่อคุณภิาพื่ข้องสํารสํนัเทศแลัะการสํ่�อสําร
ซึ่ึ�งเป็นัส่ํวนัสํําคัญที�จะช่่วยสํนัับสํนุันัให้ระบบการควบคุมภิายในั 
เกิดํประสํิทธุิผู้ลั โดํยมีแนัวทางในัการบริหารจัดํการสํารสํนัเทศ 
แลัะการส่ํ�อสําร ดัํงนัี�

• บริษััทฯ มีกระบวนัการแลัะช่่องทางการสํ่�อสํารข้้อม้ลัภิายในั 
ที�มีประสํิทธุิภิาพื่ โดํยใช่้เทคโนัโลัยีการสํ่� อสํารผู้่านัระบบ 
อินัเตอร์เนั็ต อีเมลัล์ั แลัะไลัน์ัแอดํ ซึึ่�งสํามารถึส่ํ�อสํารถึึง 
พื่นัักงานัทุกคนัทั�วทั�งองค์กรในัเวลัาเดีํยวกันัสํําหรับข้้อม้ลัที� 
จําเป็นั อีกทั�งสํามารถึกําหนัดํระดัํบตําแหนั่งข้องพื่นัักงานัที� 
บริษััทฯ ต้องการส่ํ� อสํารข้้อม้ลัให้ทราบสํําหรับข้้อม้ลัที�ม ี
ความสําํคัญเฉพื่าะกรณี

• บริษััทฯ มีการจัดํทํารายงานัตัวเลัข้ทางการเงินัแลัะข้้อม้ลั 
ที�สําํคัญแลัะนัําเสํนัอต่อคณะกรรมการบริษััทอย่างสํมำาเสํมอ  
คณะกรรมการบริษััทสํามารถึข้อข้้อม้ลัที� จําเป็นัเพื่ิ�มเติม 
ได้ํจากเลัข้านัุการบริษััท ซึ่ึ�งทําหนั้าที�เป็นัศ้นัย์ติดํต่อเพ่ื่�อช่่วย 
ประสํานังานัให้แก่คณะกรรมการข้อข้้อม้ลั โดํยข้้อม้ลัเอกสําร
ที�ใช้่ในัการประชุ่มคณะกรรมการบริษััททุกครั�งจะนัําสํ่งให้
กรรมการทุกท่านัล่ัวงหนัา้ก่อนัวันัประชุ่ม

• บริษััทฯ มชี่อ่งทางในัการแจ้งเบาะแสํหร่อข้อ้ร้องเรยีนัการกระทํา 
ผู้ิดํกฎหมาย หร่อพื่ฤติกรรมนั่าสํงสัํยที�อาจสํ่อถึึงการทุจริต
คอร์รัปช่ั�นั หร่อประพื่ฤติมิช่อบข้องบุคคลัในัองค์กร สํําหรับ
พื่นัักงานัแลัะผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสีํยทุกกลัุ่มต่อคณะกรรมการบริษััท 
โดํยผู่้านัคณะกรรมการตรวจสํอบ ประธุานัเจ้าหน้ัาที�บริหาร 
ผู้้้อํานัวยการฝ่่ายทรัพื่ยากรบุคคลั เลัข้านัุการบริษััทแลัะ 
ฝ่า่ยตรวจสํอบภิายในั 

5.) ระบบการติ่ด้ต่าม (Monitoring Activities)

บริษััทฯ จัดํให้มีกระบวนัการติดํตามแลัะประเมินัความเพีื่ยงพื่อ 
ข้องระบบการควบคมุภิายในัข้องบรษัิัทฯ เพื่่�อให้มั�นัใจได้ํว่าระบบ 
การควบคุมภิายในัข้องบริษััทฯมีประสิํทธิุภิาพื่แลัะประสิํทธิุผู้ลั  
ดัํงนัี�

• บริษััทฯ มีหนั่วยงานัตรวจสํอบภิายในั ซึ่ึ�งเป็นัหนั่วยงานัอิสํระ 
ที�รายงานัตรงต่อคณะกรรมการตรวจสํอบ ทําหนัา้ที�ตรวจสํอบ 
แลัะประเมินัประสิํทธิุภิาพื่แลัะประสิํทธิุผู้ลัข้องการควบคุมภิายในั 
ข้องกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานัวิช่าช่พีื่การตรวจสํอบภิายในั  
มีการจัดํทําแผู้นัการตรวจสํอบประจําปี ซึ่ึ�งผู้่านัการอนุัมัติ 
จากคณะกรรมการตรวจสํอบ โดํยจัดํทําแผู้นัตามหลัักการ  
Risk-Based Approach ตามมาตรฐานัสํากลัให้สํอดํคล้ัองกับ 
กลัยุทธ์ุข้องบริษััทฯ โดํยคํานึังถึึงผู้ลักระทบจากความเสํี�ยง 
แลัะโอกาสํที�จะเกิดํความเสํี�ยง มกีารกําหนัดํระดัํบความสําํคัญ 
ข้องความเสํี�ยง รวมทั�งศึกษัาแลัะทําความเข้้าใจการควบคุม 
ภิายในัข้องกิจการที�มีอย้่ในัปัจจุบันั ประเมินัประสํิทธุิภิาพื่ 
การควบคมุภิายในัแลัะทดํสํอบการควบคมุเพ่ื่�อจัดํสํรรทรพัื่ยากร  
ทั�งในัแง่ข้องบุคลัากร แลัะเวลัาในัแผู้นัการเข้้าตรวจสํอบ 
อย่างเหมาะสํม เพ่ื่�อทําให้มั�นัใจว่าการตรวจสํอบนัั�นัจะบรรลุั 
เป้าหมายแลัะวัตถึุประสํงค์ข้ององค์กร แลัะสํามารถึสํร้าง 
ม้ลัค่าเพื่ิ�มให้กับองค์กรได้ํ  พื่ร้อมทั�งให้ข้้อเสํนัอแนัะในัการ 
ปรบัปรุงการปฏิิบติังานัใหกั้บฝ่า่ยบรหิาร ช่ว่ยกําหนัดํแนัวทาง 
การปรับปรุงตามข้อ้เสํนัอแนัะ แลัะรายงานัผู้ลัการตรวจสํอบต่อ 
คณะกรรมการตรวจสํอบ รวมถึึงมีการติดํตามการดํําเนิันัการ 
แก้ไข้ข้้อสํังเกต เพ่ื่�อให้แนั่ใจว่าหนั่วยงานัที�เกี�ยวข้้องได้ํดํําเนิันั
ตามแนัวปฏิิบติัที�วางไว้แล้ัวจรงิ

2.	 ความเห็นข้องคณะกรรมการตรวจสอบท่�แตกต่าง 

จากความเห็นข้องคณะกรรมการบริษััท

ไมม่ ี-

3.	 หัวหน�างานตรวจสอบภายใน

หัวหนั้างานัตรวจสํอบภิายในัข้องบริษััท ค่อ นัางสําวนัิภิาทิพื่ย ์
ศภุิฤกษ์ัรตันัไช่ย โดํยได้ํรบัการแต่งตั�งใหดํ้ํารงตําแหนัง่หวัหนัา้งานั 
ตรวจสํอบภิายในัข้องบรษัิัทฯ แลัะเลัข้านุัการคณะกรรมการตรวจสํอบ 
ตั�งแต่วันัที� 1 สิํงหาคม 2559 เป็นัต้นัไป

คณะกรรมการตรวจสํอบเป็นัผู้้้ให้ความเห็นัช่อบในัการพิื่จารณา 
แต่งตั�ง โยกย้าย เลิักจ้าง หัวหนั้างานัตรวจสํอบภิายในั แลัะดํ้แลั 
ให้ผู้้้ดํํารงตําแหนั่งหัวหนั้างานัตรวจสํอบภิายในัมีวุฒิการศึกษัา 
ประสํบการณ์ แลัะการอบรม ที�เหมาะสํมเพื่ียงพื่อกับการปฏิิบัติ 
หนั้าที�เกี�ยวกับการตรวจสํอบภิายในัข้องบริษััทฯ โดํยรายลัะเอียดํ 
ข้องคุณวุฒิการศึกษัา ประวัติการฝ่ึกอบรม แลัะประสํบการณ ์
การทํางานัข้องหัวหนัา้งานัตรวจสํอบภิายในั ปรากฏิในั “รายลัะเอียดํ 
เกี�ยวกับหวัหนัา้งานัตรวจสํอบภิายในั” (เอกสํารแนับ 3)
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การกำากับดููแลกิจการ

รายการระหว่างบริษััท แลัะกิจการที�เกี�ยวข้อ้งกันัประจําป ี2562 ได้ํแสํดํงอ้างอิงจากรายงานัข้อ้มล้ัทางการเงินัประจําป ี2562 ดัํงนัี�

ชั่ื�อบรษัิทุ ลักษณะความสิัมพันธ์ รายการทุี�เกี�ยวข้อ้งกัน สิำาหรบัปี 2562
 (หน่วย : บาทุ)

1.  EAGLE เป็นับริษััทยอ่ย โดํยบริษััท 
ถ่ึอหุ้นัร้อยลัะ 99.99 
แลัะมีกรรมการรว่มกันักับบริษััท 

รายการจากงบกําไรข้าดํทนุั

รายได้ํค่าเช่า่ที�ดิํนั 2,664,719

ค่าข้นัสํง่ก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว 156,249,919

รายการจากงบแสํดํงฐานัะการเงินั

ลัก้หนัี�การค้าแลัะลัก้หนัี�อ่�นั 159,720

เจ้าหนัี�การค้าแลัะเจ้าหนัี�อ่� 13,402,355

หนัี�สํนิัหมนุัเวียนัอ่�นั 572,289

2.  LOGISTIC ENTERPRISE เป็นับริษััทยอ่ยข้อง EAGLE โดํย 
EAGLE ถ่ึอหุ้นัร้อยลัะ 99.98 
แลัะมีกรรมการรว่มกันักับบริษััท

รายการจากงบกําไรข้าดํทนุั

ค่าเช่า่รถึข้นัสํง่ก๊าซึ่ 9,559,368

รายการจากงบแสํดํงฐานัะการเงินั                            

สํนิัทรพัื่ย์ไมห่มนุัเวียนัอ่�นั 1,261,600  

3.  WP GAS เป็นับริษััทยอ่ย โดํยบริษััท 
ถ่ึอหุ้นัร้อยลัะ 99.99 
แลัะมีกรรมการรว่มกันักับบริษััท 
แลัะมีผู้้้บริหารข้องบริษััท 
ที�เป็นักรรมการ

รายการจากงบกําไรข้าดํทนุั

รายได้ํจากการข้ายก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว 3,418,126

ดํอกเบี�ยรับ 2,160,855

รายได้ํค่าบรหิารจัดํการ 404,103

รายการจากงบแสํดํงฐานัะการเงินั

ลัก้หนัี�การค้าแลัะลัก้หนัี�อ่�นั 3,240,340

เงินัใหก้้้ยม่ระยะสํั�นั 35,000,000

รายการระหว่างกัน
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ชั่ื�อบรษัิทุ ลักษณะความสิัมพันธ์ รายการทุี�เกี�ยวข้อ้งกัน สิำาหรบัปี 2562
 (หน่วย : บาทุ)

4.  THAIGAS เป็นับรษัิัทยอ่ยข้อง WP GAS
โดํย WP GAS ถ่ึอหุน้ัรอ้ยลัะ 79.99 
แลัะมกีรรมการรว่มกันักับบรษัิัท 
แลัะมผีู้้บ้รหิารข้องบรษัิัทที�เป็นั 
กรรมการ

รายการจากงบกําไรข้าดํทนุั

รายได้ํจากการข้ายก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว 808,018,263

รายได้ํค่าบรหิารจัดํการ 3,987,913

ซึ่่�อก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว 71,451,124

ค่าบรกิารฝ่ากสําํรองนัำาแก๊สํ 4,060,000

รายการจากงบแสํดํงฐานัะการเงินั

ลัก้หนัี�การค้าแลัะลัก้หนัี�อ่�นั 163,158,109

เจ้าหนัี�การค้าแลัะเจ้าหนัี�อ่�นั 8,612,058

ค่าใช่จ่้ายค้างจ่าย 46,830

5.  PREMIER CARRIER เป็นับรษัิัทยอ่ยข้อง THAIGAS โดํย 
THAIGAS ถ่ึอหุน้ัรอ้ยลัะ 99.99 
แลัะมกีรรมการรว่มกันักับบรษัิัท 
แลัะมผีู้้บ้รหิารข้องบรษัิัทที�เป็นั 
กรรมการ

รายการจากงบกําไรข้าดํทนุั

ค่าข้นัสํง่ก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว 7,687,173

รายการจากงบแสํดํงฐานัะการเงินั

เจ้าหนัี�การค้าแลัะเจ้าหนัี�อ่�นั 921,565

6.  WP SOLUTIONS เป็นับรษัิัทยอ่ย โดํยบรษัิัท 
ถ่ึอหุน้ัรอ้ยลัะ 99.99 
แลัะมกีรรมการรว่มกันักับบรษัิัท 
แลัะมผีู้้บ้รหิารข้องบรษัิัท 
ที�เป็นักรรมการ

รายการจากงบกําไรข้าดํทนุั ไมม่ี

รายการจากงบแสํดํงฐานัะการเงินั ไมม่ี

7.  WP SOLLAR เป็นับรษัิัทยอ่ยข้อง WP  
SOLUTIONS โดํย WP SOLUTIONS 
ถ่ึอหุน้ัรอ้ยลัะ 99.99 แลัะ 
มกีรรมการรว่มกันักับบรษัิัท 
แลัะมผีู้้บ้รหิารข้องบรษัิัท 
ที�เป็นักรรมการ

รายการจากงบกําไรข้าดํทนุั ไมม่ี

รายการจากงบแสํดํงฐานัะการเงินั ไมม่ี
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ความจำาเป็นและความสมเหต้สมผู้ล

1. บรษัิัท มรีายการระหว่างกันักับ EAGLE ได้ํแก่ 1) รายได้ํค่าเช่า่ที�ดิํนั แลัะ 2) ค่าข้นัสํง่ก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว ทั�งนัี�รายการระหว่างกันั 
ทั�ง 2 รายการนัั�นั มีราคาแลัะเง่�อนัไข้เสํม่อนัทํารายการกับบุคคลัภิายนัอก โดํยที�มิได้ํมีวัตถุึประสํงค์ในัการถ่ึายเทผู้ลัประโยช่นั ์
ระหว่างกันัหรอ่มรีายการใดํๆ เป็นัพื่เิศษั 

2. บรษัิัท มรีายการระหว่างกันักับ LOGISTIC ENTERPRISE จํานัวนั 1 รายการ ได้ํแก่ ค่าใช่จ่้ายค่าเช่า่รถึข้นัสํง่ก๊าซึ่ ทั�งนีั� รายการระหว่างกันันัั�นั 
มรีาคาแลัะเง่�อนัไข้เสํม่อนัทํารายการกับบุคคลัภิายนัอก โดํยที�มไิด้ํมวัีตถึปุระสํงค์ในัการถ่ึายเทผู้ลัประโยช่นัร์ะหว่างกันัหรอ่มรีายการใดํๆ  
เปน็ัพื่เิศษั 

3.  บรษัิัท มรีายการระหว่างกันักับ WP GAS จํานัวนั 3 รายการได้ํแก่ 1) รายได้ํจากการข้ายก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว 2) รายได้ํดํอกเบี�ยรบั 
แลัะ 3) รายได้ํค่าบรหิารจัดํการ ทั�งนัี�รายการระหว่างกันัทั�ง 3 รายการนัั�นั มรีาคาแลัะเง่�อนัไข้เสํมอ่นัทํารายการกับบุคคลัภิายนัอก 
โดํยที�มไิด้ํมวัีตถึปุระสํงค์ในัการถ่ึายเทผู้ลัประโยช่น์ัระหว่างกันั หรอ่มรีายการใดํๆ เปน็ัพื่เิศษั 

4.  บริษััท มรีายการระหว่างกันักับ THAIGAS จํานัวนั 4 รายการได้ํแก่ 1) รายได้ํจากการข้ายก๊าซึ่ปิโตรเลีัยมเหลัว  2) รายได้ํค่าบริหารจัดํการ  
3) ต้นัทนุัซึ่่�อก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว แลัะ 4) ค่าใช่จ่้ายฝ่ากสําํรองนัำาแก๊สํ ทั�งนัี�รายการระหว่างกันัทั�ง 4 รายการนัั�นั มรีาคาแลัะเง่�อนัไข้ 
เสํมอ่นัทํารายการกับบุคคลัภิายนัอก โดํยที�มไิด้ํมวัีตถึปุระสํงค์ในัการถ่ึายเทผู้ลัประโยช่นัร์ะหว่างกันั หรอ่มรีายการใดํๆ เปน็ัพื่เิศษั 

5. บริษััท มรีายการระหว่างกันักับ PREMIER CARRIER จํานัวนั 1 รายการได้ํแก่ ค่าข้นัสํง่ก๊าซึ่ปโิตรเลีัยมเหลัว ทั�งนัี�รายการระหว่างกันันัั�นั 
มีราคาแลัะเง่� อนัไข้เสํม่อนัทํารายการกับบุคคลัภิายนัอก โดํยที�มิได้ํมีวัตถุึประสํงค์ในัการถ่ึายเทผู้ลัประโยช่นั์ระหว่างกันั 
หรอ่มรีายการใดํๆ เป็นัพื่เิศษั 

นโยบายหรือแนวโน�มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

ในักรณทีี�มกีารเข้า้ทํารายการระหว่างกันั บรษัิัทจะปฏิิบติัใหเ้ปน็ัไปตามกฎหมายว่าด้ํวยหลัักทรัพื่ยแ์ลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย ์ประกาศคณะกรรมการ 
กํากับตลัาดํทุนั แลัะประกาศข้องตลัาดํหลัักทรัพื่ยแ์หง่ประเทศไทย ที�มผีู้ลับังคับใช้่กับบริษััท แลัะนัโยบายข้องบริษััทในัเร่�องความขั้ดํแย้ง 
ผู้ลัประโยช่น์ัข้องบริษััท ทั�งนัี� การเข้้าทํารายการระหว่างกันัดัํงกล่ัาวจะต้องไม่เป็นัการโยกย้าย หร่อถ่ึายเทผู้ลัประโยช่นั์ระหว่างบริษััท 
หรอ่ผู้้ถ่้ึอหุน้ัข้องบริษััท แต่ต้องเปน็ัการทํารายการที�บริษััทได้ํคํานังึถึึงประโยช่นัส์ํง้สํดุํข้องบรษัิัทแลัะผู้้ถ่้ึอหุน้ัทกุราย

ในักรณีที�เป็นัรายการที�เกิดํข้ึ�นัตามการดํําเนิันัธุุรกิจปกติข้องบริษััท บริษััทจะดํําเนิันัการตามหลัักเกณฑ์์แลัะแนัวทางในัการปฏิิบติัให้เป็นัไป 
ตามลัักษัณะการค้าโดํยทั�วไป โดํยอ้างอิงราคาแลัะเง่�อนัไข้เสํมอ่นัทํารายการกับบุคคลัภิายนัอก

ในัสํ่วนัข้องการเปิดํเผู้ยรายการระหว่างกันัข้องบริษััท จะเป็นัไปตามกฎหมายแลัะระเบียบที�สํํานัักงานัคณะกรรมการกํากับหลัักทรัพื่ย์ 
แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย ์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ยแ์หง่ประเทศไทยกําหนัดํ อีกทั�งเปน็ัไปตามมาตรฐานัการบัญช่เีร่�องการเปิดํเผู้ยข้อ้มล้ัเกี�ยวกับ 
บุคคลัหรอ่กิจการที�เกี�ยวข้อ้งกันัซึ่ึ�งกําหนัดํโดํยสํภิาวิช่าช่พีื่บญัช่ี

แนัวโนัม้ข้องการเข้า้ทํารายการระหว่างกันัข้องบริษััทในัอนัาคตจะมีลัักษัณะไมแ่ตกต่างจากเดิํม กล่ัาวค่อจะเปน็ัรายการระหว่างกันัระหว่าง 
บรษัิัทแลัะบรษัิัทยอ่ย ซึ่ึ�งได้ํแก่ EAGLE, LOGISTIC ENTERPRISE, WP GAS, THAIGAS, PREMIER CARRIER, WP SOLUTIONS แลัะ WP 
SOLLAR ดัํงที�กล่ัาวข้า้งต้นั
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การกำากับดููแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี	2562

คณะกรรมการตรวจสํอบ บรษัิัท ดัํบบลิัวพื่ ีเอ็นัเนัอร์ยี� จํากัดํ (มหาช่นั) (“บรษัิัทฯ”) ประกอบด้ํวยกรรมการอิสํระ  ผู้้ท้รงคณุวุฒ ิซึ่ึ�งได้ํรบั
การแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษััท ประกอบด้ํวยกรรมการที�มีคุณสํมบัติครบถ้ึวนัตามที�สํํานัักงานัคณะกรรมการกํากับหลัักทรัพื่ย์แลัะ
ตลัาดํหลัักทรัพื่ยแ์หง่ประเทศไทยกําหนัดํ จํานัวนั 3 ท่านั ดัํงนัี�

1. นัางนัิศกร  ทัดํเทียมรมย์   ประธุานัคณะกรรมการตรวจสํอบ  
2. นัางสํร้อยทิพื่ย์  ไตรสํุทธุิ� กรรมการตรวจสํอบ
3. นัางลััข้ณานัันัท์  ลัักษัมีธุนัานัันัต์ กรรมการตรวจสํอบ               

คณะกรรมการตรวจสํอบปฏิิบัติหนั้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย แลัะตามกฎบัตรข้องคณะกรรมการตรวจสํอบซึึ่�งสํอดํคล้ัอง 
กับข้อ้กําหนัดํข้องตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แหง่ประเทศไทย โดํยตั�งแต่วันัที� 1 มกราคม 2562 ถึึงวันัที� 31 ธุนััวาคม 2562 ที�ผู้า่นัมา คณะกรรมการ 
ตรวจสํอบได้ํมีการประชุ่มรวมทั�งสํิ�นั 5 ครั�ง ซึ่ึ�งในัการประชุ่มจํานัวนั 4 ครั�งที�เกิดํขึ้�นัในัระหว่างปี 2562 นัั�นั คณะกรรมการตรวจสํอบ 
ได้ํประชุ่มกับผู้้ส้ํอบบญัช่อียา่งเปน็ัอิสํระ โดํยไมไ่ด้ํมฝี่า่ยบรหิารข้องบรษัิัทฯเข้า้รว่มประชุ่มด้ํวย 

ทั�งนัี� สํรุปผู้ลัการดํําเนิันังานัข้องคณะกรรมการตรวจสํอบสําํหรบัป ี2562 โดํยมีสําระสําํคัญสํรุปได้ํดัํงนัี�

1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน	

คณะกรรมการตรวจสํอบได้ํสํอบทานังบการเงินัรวมแลัะงบการเงินัเฉพื่าะบริษััทฯ ทั�งงบการเงินัรายไตรมาสํแลัะงบการเงินัประจําป ี 
สํําหรับปี 2562 โดํยได้ํสํอบถึามผู้้้สํอบบัญช่ีในัเร่�องความถึ้กต้องครบถ้ึวนัข้องงบการเงินั การปรับปรุงรายการบัญช่ีที�สํําคัญ รวมถึึง 
การประมาณการทางบัญช่ี ซึึ่�งมีผู้ลักระทบต่องบการเงินั ความเพื่ียงพื่อเหมาะสํมข้องวิธุีการบันัทึกบัญช่ีแลัะข้อบเข้ตการตรวจสํอบ  
การเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัอย่างถึ้กต้องครบถ้ึวนัเพื่ียงพื่อ แลัะความมีอิสํระข้องผู้้้สํอบบัญช่ี เพ่ื่�อให้มั�นัใจว่างบการเงินัข้องบริษััทฯ จัดํทําอย่าง 
ถึก้ต้องเป็นัไปตามข้อ้กําหนัดํข้องกฎหมาย แลัะมาตรฐานับญัช่ตีามหลัักการบญัช่ทีี�รบัรองทั�วไป ซึ่ึ�งสํอดํคล้ัองกับมาตรฐานัการบญัช่สีํากลั  
มีความเช่่�อถ่ึอได้ํ แลัะทันัเวลัา รวมทั�งมีการเปิดํเผู้ยข้้อม้ลัสํําคัญครบถ้ึวนัเพื่ียงพื่อแลัะเป็นัประโยช่น์ัต่อผู้้้ใช่้งบการเงินั อีกทั�ง 
คณะกรรมการตรวจสํอบได้ํรับฟังคําช่ี�แจงจากรองประธุานัเจ้าหนั้าที�บริหารสํายงานัการเงินั แลัะรับฟังการรายงานัข้องผู้้้สํอบบัญช่ ี
เกี�ยวกับข้้อม้ลัสํําคัญในัการจัดํทํารายงานัทางการเงินั รวมทั�งประชุ่มร่วมกับผู้้้สํอบบัญช่ีโดํยไม่มีฝ่่ายบริหารทุกไตรมาสํ เพื่่�อรับฟัง 
ความคิดํเห็นัในัการตรวจสํอบรายงานัทางการเงินัอย่างอิสํระ ซึ่ึ�งผู้้้สํอบบัญช่ีได้ํให้การรับรองแล้ัวโดํยไม่มีเง่�อนัไข้ แลัะไม่มีข้้อสํังเกตที� 
เปน็ันัยัสําํคัญแต่อยา่งใดํ 

คณะกรรมการตรวจสํอบพิื่จารณาแล้ัว มคีวามเห็นัว่า งบการเงินัรวมแลัะงบการเงินัเฉพื่าะบริษััทฯ ทั�งงบการเงินัรายไตรมาสํแลัะงบการเงินั 
ประจําปสีําํหรบัป ี2562 นัั�นั มคีวามถึก้ต้องแลัะเช่่�อถ่ึอได้ํในัสําระสําํคัญ ซึ่ึ�งเปน็ัไปตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั แลัะมกีารเปดิํเผู้ย 
ข้อ้มล้ัอยา่งเพื่ยีงพื่อ

2.	 การสอบทานระบบควบค้มภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสํอบได้ํสํอบทานัความเพื่ียงพื่อข้องระบบการควบคุมภิายในัข้องบริษััทฯ ตามแนัวทางการควบคุมภิายในั 
ในัด้ํานัต่างๆ ร่วมกับฝ่่ายตรวจสํอบภิายในัแลัะผู้้้สํอบบัญช่ีทุกไตรมาสํ ในัเร่�องการดํําเนัินังานั การใช่้ทรัพื่ยากร การดํ้แลัทรัพื่ย์สํินั  
การป้องกันัหรอ่ลัดํข้อ้ผิู้ดํพื่ลัาดํ ความเช่่�อถ่ึอได้ํข้องรายงานัทางการเงินั การปฏิิบติัตามกฎหมายแลัะระเบียบข้้อบังคับ โดํยคณะกรรมการ 
ตรวจสํอบได้ํเสํนัอแนัะฝ่่ายบริหารให้นัําความเห็นัข้องฝ่่ายตรวจสํอบภิายในั แลัะผู้้้สํอบบัญช่ี ไปพื่ัฒนัาระบบการควบคุมภิายในัให้มี
ประสํทิธุภิิาพื่ยิ�งข้ึ�นั 

ในัสํว่นัข้องการตรวจสํอบภิายในั  บริษััทฯ มหีนัว่ยงานัตรวจสํอบภิายในัซึ่ึ�งเป็นัหนั่วยงานัอิสํระที�รายงานัตรงต่อคณะกรรมการตรวจสํอบ  
ทําหนัา้ที�ตรวจสํอบแลัะประเมนิัประสํทิธุภิิาพื่แลัะประสํทิธุผิู้ลัข้องการควบคมุภิายในัข้องกิจกรรมต่างๆตามมาตรฐานัวิช่าช่พีื่การตรวจสํอบ 
ภิายในั มกีารจัดํทําแผู้นัการตรวจสํอบประจําปี ซึึ่�งผู้า่นัการอนัมุติัจากคณะกรรมการตรวจสํอบโดํยจัดํทําแผู้นัตามหลัักการ Risk-Based 
Approach ตามมาตรฐานัสํากลั ใหส้ํอดํคล้ัองกับกลัยุทธุข์้องบรษัิัทโดํยคํานึังถึึงผู้ลักระทบจากความเสํี�ยง แลัะโอกาสํที�จะเกิดํความเสํี�ยง  
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มกีารกําหนัดํระดัํบความสําํคัญข้องความเสํี�ยง รวมทั�งศกึษัาแลัะทําความเข้า้ใจการควบคุมภิายในัข้องกิจการที�มอีย้ใ่นัปจัจุบนัั ประเมนิั 
ประสํทิธุภิิาพื่การควบคมุภิายในัแลัะทดํสํอบการควบคมุ เพื่่�อจัดํสํรรทรพัื่ยากร ทั�งในัแง่ข้องบุคลัากร แลัะเวลัาในัแผู้นัการเข้า้ตรวจสํอบอยา่ง 
เหมาะสํม เพื่่�อทําให้มั�นัใจว่าการตรวจสํอบนัั�นัจะบรรลัุเป้าหมายแลัะวัตถึุประสํงค์ข้ององค์กร แลัะสํามารถึสํร้างม้ลัค่าเพื่ิ�มให้กับ 
องค์กรได้ํ  พื่ร้อมทั�งให้ข้้อเสํนัอแนัะในัการปรับปรุงการปฏิิบัติงานัใหกั้บฝ่่ายบริหาร ช่ว่ยกําหนัดํแนัวทางการปรับปรุงตามข้อ้เสํนัอแนัะ  
แลัะรายงานัผู้ลัการตรวจสํอบต่อคณะกรรมการตรวจสํอบ รวมถึึงมีการติดํตามการดํําเนันิัการแก้ไข้ข้้อสํงัเกต เพ่ื่�อใหแ้นัใ่จว่าหนัว่ยงานั 
ที�เกี�ยวข้อ้งได้ํดํําเนันิัตามแนัวปฏิิบติัที�วางไว้แล้ัวจรงิ

คณะกรรมการตรวจสํอบพื่จิารณาแล้ัว มคีวามเหน็ัว่า บรษัิัทฯ มกีารกําหนัดํวิธุกีารปฏิิบติังานั แลัะมรีะบบควบคมุภิายในั ทั�งด้ํานัระบบ 
บญัช่แีลัะระบบการบรหิารงานัในัภิาพื่รวมเปน็ัไปตามแนัวทางข้องตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ฯ แลัะสํํานัักงานั ก.ลั.ต. โดํยในัภิาพื่รวมถ่ึอว่าระบบ 
การควบคุมภิายในัข้องบริษััทฯมีความเพีื่ยงพื่อแลัะเหมาะสํมกับสํภิาพื่แวดํล้ัอมข้องบริษััทฯ โดํยบริษััทฯได้ํจัดํให้มีบุคลัากรอย่างเพีื่ยงพื่อ 
ที�จะดํําเนิันัการตามระบบได้ํอย่างมีประสิํทธิุภิาพื่ ซึึ่�งสํอดํคล้ัองกับความเห็นัข้องผู้้้สํอบบัญชี่ที�รายงานัว่า มิได้ํพื่บสํถึานัการณ์หร่อ 
ข้้อบกพื่รอ่งใดํๆ เกี�ยวกับระบบการควบคุมภิายในัข้องบริษััทฯ ที�เปน็ัสําระสําํคัญซึ่ึ�งมผีู้ลักระทบต่องบการเงินัข้องบรษัิัท  

3.	 การสอบทานให�บริษััทฯ	ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้�อกำาหนดูท่�เก่�ยวข้�องกับธ้รกิจข้องบริษััทฯ	

คณะกรรมการตรวจสํอบได้ํสํอบทานัการปฏิิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้้องกับกิจกรรมทางธุุรกิจที�สํําคัญข้องบริษััทฯ แลัะเห็นัว่า 
ไม่มีประเด็ํนัที�เป็นัสําระสํําคัญใดํที�ถ่ึอเป็นัการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้ํวยหลัักทรัพื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์ หร่อข้้อกําหนัดํข้อง 
ตลัาดํหลัักทรัพื่ยแ์ลัะกฎหมายที�เกี�ยวข้อ้ง 

คณะกรรมการตรวจสํอบพิื่จารณาแล้ัว มคีวามเห็นัว่า บริษััทฯ ได้ํปฏิิบติัตามกฎหมายแลัะข้้อกําหนัดํที�เกี�ยวข้อ้งอยา่งถึก้ต้องแลัะเหมาะสํม

4.	 การพิจารณาคัดูเลือกผูู้�สอบบัญช้่และการกำาหนดูค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสํอบได้ํพื่ิจารณาจากคุณสํมบัติ ประสํบการณ์ คุณภิาพื่ข้องผู้ลังานัที�ผู้่านัมาความพื่ร้อมข้องบุคลัากร มาตรฐานั 
การปฏิิบัติงานัซึ่ึ�งเป็นัที�ยอมรับ แลัะความร้้ความเข้้าใจในัธุุรกิจการค้าก๊าซึ่ปิโตรเลีัยมเหลัวประกอบกับการกําหนัดํอัตราค่าสํอบบัญช่ ี
ข้องผู้้ส้ํอบบญัช่มีคีวามเหมาะสํมกับปรมิาณแลัะคณุภิาพื่งานัที�ทํา  

คณะกรรมการตรวจสํอบพิื่จารณาแล้ัว มีความเห็นัว่า ผู้้้สํอบบัญชี่ข้องบรษัิัทฯ ที�เสํนัอแต่งตั�งมคีวามเปน็ัอิสํระมคีวามเชี่�ยวช่าญในัวิช่าช่พีื่ 
มปีระสํบการณที์�เหมาะสํม แลัะมคีณุสํมบติัครบถ้ึวนัตามที�สําํนักังานัคณะกรรมการกํากับหลัักทรัพื่ย์แลัะตลัาดํหลัักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย 
กําหนัดํ จึงเห็นัสํมควรนัําเสํนัอแต่งตั�งผู้้้สํอบบัญช่ีในัสํังกัดํข้องบริษััท ไพื่ร้ซึ่วอเตอร์เฮาสํ์ ค้เปอร์สํ เอบีเอเอสํ จํากัดํ (“PwC”) เป็นั 
ผู้้ส้ํอบบญัช่ขี้องบรษัิัทฯ ประจําปี 2563 ต่อไปอีกวาระหนัึ�ง แลัะเสํนัอค่าสํอบบญัช่ปีระจําป ี2563 ต่อคณะกรรมการบรษัิัท เพื่่�อข้ออนุัมติั 
ต่อที�ประชุ่มสํามญัผู้้ถ่้ึอหุน้ัต่อไป

5.	 รายการท่�เก่�ยวโยงกันหรือรายการท่�อาจม่ความข้ัดูแย�งทางผู้ลประโยช้น์	

คณะกรรมการตรวจสํอบได้ํพื่จิารณาสํอบทานัรายการระหว่างกันั รายการที�เกี�ยวโยงกันั หรอ่รายการที�อาจมคีวามข้ดัํแยง้ทางผู้ลัประโยช่นั ์ 
ตามข้อ้กําหนัดํที�ตลัาดํหลัักทรัพื่ยแ์หง่ประเทศไทยประกาศกําหนัดํใหบ้รษัิัทจดํทะเบยีนัดํําเนันิัการ 

คณะกรรมการตรวจสํอบข้องบรษัิัทฯ ได้ํพื่จิารณาแลัะตรวจสํอบรายการระหว่างกันั หรอ่รายการที�เกี�ยวโยงกันักับบุคคลัที�อาจมคีวามข้ดัํแยง้ 
ทางผู้ลัประโยช่นัห์รอ่ผู้้มี้สํว่นัได้ํเสีํยอยา่งสํมำาเสํมอเพื่่�อใหม้ั�นัใจว่าการเข้า้ทํารายการดัํงกล่ัาวเปน็ัไปตามกฎระเบยีบข้องตลัาดํหลัักทรพัื่ยฯ์ 
แลัะข้อ้พึื่งปฏิิบติัที�ดีํ (Code of Best Practice) ข้องบริษััทฯ โดํยสําํหรบัป ี2562 คณะกรรมการตรวจสํอบได้ํมคีวามเหน็ัว่า บรษัิัทฯ ได้ํม ี
การปฏิิบติัตามกฎหมายแลัะข้อ้กําหนัดํที�เกี�ยวข้อ้งในัเร่�องการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันั โดํยไมม่รีายการที�อาจมคีวามข้ดัํแยง้ทางผู้ลัประโยช่นั ์ 
ซึ่ึ�งธุุรกรรมที�บริษััทฯ ทํากับบุคคลัที�อาจมีความขั้ดํแย้งนัั�นัเป็นัการดํําเนิันัธุุรกิจตามปกติ แลัะเท่าเทียมกับธุุรกรรมที�ทํากับบุคคลัภิายนัอก  
(arm’s length basis) โดํยรายการระหว่างกันัที�บริษััทฯ ได้ํเข้้าทําดัํงกล่ัาวนัั�นัมีเง่�อนัไข้แลัะข้้อตกลังทางการค้าในัลัักษัณะเช่น่ัเดีํยวกันั 
กับที�ทํากับบุคคลัภิายนัอก

คณะกรรมการตรวจสํอบพื่ิจารณาแล้ัว มีความเห็นัว่า บริษััทฯ ไม่มีความข้ัดํแย้งทางผู้ลัประโยช่นั์ใดํๆ ตามหลัักเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้้อง
โดํยบริษััทฯ มีมาตรการแลัะข้ั�นัตอนัการอนุัมัติการทํารายการระหว่างกันัหร่อรายการที�เกี�ยวโยงกันักับบุคคลัที�อาจมีความขั้ดํแย้ง 
ทางผู้ลัประโยช่นั์หร่อผู้้้มีสํ่วนัได้ํเสีํย ซึ่ึ�งคณะกรรมการตรวจสํอบแลัะคณะกรรมการบริษััทฯ ได้ํพื่ิจารณาความเหมาะสํมอย่างรอบคอบ 
ก่อนัการตัดํสํนิัใจเข้า้ทํารายการใดํๆ
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6.	 จำานวนการประช้้ม	และการเข้�าร่วมข้องกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

คณะกรรมการตรวจสํอบข้องบริษััทฯ ประกอบด้ํวยผู้้ท้รงคุณวุฒจํิานัวนั 3 ท่านั  มรีายนัามดัํงต่อไปนัี�

รายนาม ต่ำาแหน่ง จำานวนเข้า้รว่มการประชุั่ม 
(ครั�ง)

1. นัางนัศิกร  ทัดํเทียมรมย ์ ประธุานัคณะกรรมการตรวจสํอบ 5/5

2. นัางสํรอ้ยทิพื่ย ์ ไตรสํทุธุิ� กรรมการตรวจสํอบ 4/5

3. นัางลััข้ณานันััท์  ลัักษัมธีุนัานันััต์*          กรรมการตรวจสํอบ 4/5

หมายเหต ุ   * กรรมการตรวจสํอบที�มคีวามร้้แลัะประสํบการณ์เพีื่ยงพื่อในัด้ํานัการบัญชี่แลัะการเงินั ที�จะสํามารถึทําหน้ัาที�ในัการสํอบทานัความน่ัาเช่่�อถ่ึอ 
ข้องงบการเงินัได้ํ

7.		ความเห็นโดูยรวมข้องคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิิบัติหน�าท่�ตามกฎบัตร	(Charter)

คณะกรรมการตรวจสํอบมคีวามเปน็ัอิสํระในัการปฏิิบติังานัตามหนัา้ที�ที�ได้ํรบัมอบหมาย แลัะได้ํรบัความรว่มมอ่เปน็ัอยา่งดีํจากฝ่า่ยบรหิาร  
ผู้้ส้ํอบบญัช่ ีแลัะฝ่า่ยตรวจสํอบภิายในัข้องบริษััทฯ  

โดํยสํรุปในัภิาพื่รวม คณะกรรมการตรวจสํอบได้ํปฏิิบัติหนั้าที�แลัะความรับผู้ิดํช่อบตามอํานัาจแลัะบทบาทหนั้าที�ที�ระบุไว้ในักฏิบัตร 
คณะกรรมการตรวจสํอบ โดํยใช่ค้วามร้ค้วามสํามารถึ ความระมดัํระวัง ความรอบคอบ แลัะมอิีสํระอยา่งเพีื่ยงพื่อ ตลัอดํจนัได้ํใหค้วามเหน็ั 
แลัะข้อ้เสํนัอแนัะต่างๆอยา่งสํรา้งสํรรค์ เพื่่�อประโยช่นัต่์อผู้้ม้สีํว่นัได้ํเสํยีอยา่งเท่าเทียมกันั 

คณะกรรมการตรวจสํอบมคีวามเหน็ัว่า คณะกรรมการบรษัิัท ตลัอดํจนัผู้้บ้รหิารข้องบรษัิัทฯ มจีรยิธุรรมแลัะมคีวามมุง่มั�นัในัการปฏิิบติั
หนัา้ที� เพื่่�อใหบ้รรลัเุปา้หมายข้องบริษััทฯ โดํยใหค้วามสําํคัญต่อการดํําเนันิังานัภิายใต้ระบบการควบคมุภิายในัแลัะระบบการตรวจสํอบ 
ภิายในัที�มีประสิํทธุิผู้ลั นัํามาซึึ่�งรายงานัข้้อม้ลัทางการเงินัข้องบริษััทฯ ที�มีความถึ้กต้อง เช่่�อถ่ึอได้ํ สํอดํคล้ัองตามมาตรฐานัการบัญช่ีที� 
รบัรองทั�วไป อีกทั�งบรษัิัทฯมกีารปฏิิบติังานัที�สํอดํคล้ัองตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อ้งกับการดํําเนันิัธุุรกิจ รวมถึึงมรีะบบการกํากับดํแ้ลักิจการที�ดีํ  
มีระบบการควบคุมภิายในัแลัะการตรวจสํอบภิายในัที�เหมาะสํมแลัะมีประสํิทธุิผู้ลั รวมทั�งมีการพื่ัฒนัาปรับปรุงระบบการปฏิิบัติงานัให้
มคีณุภิาพื่ดีํข้ึ�นัอยา่งต่อเนั่�อง

(นัางนิัศกร  ทัดํเทียมรมย)์
 ประธุานักรรมการตรวจสํอบ
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คณะกรรมการบริษััทเป็น็ผู้้�รบัผู้ดิชอบต่่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของ บริษััท ดับบลิวพ ีเอ็นเนอรย์ี่ี� จำากัด (มหาชน) 
และบรษัิัทยี่อ่ยี่ งบการเงินดังกล่าวได�จัดทำาข้�นต่ามมาต่รฐานการบญัชีที�รบัรองทั�วไป็ โดยี่เลือกใช�นโยี่บายี่การบญัชีที�เหมาะสมและถืือป็ฏิิบติั่ 
อยี่่างสมำาเสมอ รวมทั�ง ได�ใช�ดุลยี่พินิจอยี่่างระมัดระวังและใช�หลักป็ระมาณการอยี่่างสมเหตุ่สมผู้ลในการจัดทำา รวมทั�งมีการเป็ิดเผู้ยี่ 
ข�อม้ลสำาคัญอยี่่างเพียี่งพอในหมายี่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน เพื�อแสดงถ้ืงฐานะการเงิน ผู้ลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดได� 
อยี่า่งถืก้ต่�อง โป็รง่ใส เป็น็ป็ระโยี่ชนต่์่อผู้้�ถืือหุ�นและนกัลงทนุทั�วไป็ งบการเงินดังกล่าว ได�ผู้า่นการต่รวจสอบจากผู้้�สอบบญัชรีบัอนญุาต่จาก  
บริษััท ไพร�ซวอเต่อร์เฮาส์ค้เป็อร์ส เอบีเอเอส จำากัด โดยี่ในการต่รวจสอบ บริษััทได�ให�การสนับสนุนข�อม้ลและเอกสารต่่างๆ เพื�อให� 
ผู้้�สอบบญัชสีามารถืต่รวจสอบและแสดงความเหน็ได�ต่ามมาต่รฐานการสอบบญัชี

คณะกรรมการบรษัิัทได�ต่ระหนกัถ้ืงภาระหน�าที�และความรบัผู้ดิชอบในการจัดทำารายี่งานทาง การเงินให�เป็น็ไป็อยี่า่งมปี็ระสทิธิภิาพ จ้งได�จัด 
ให�มีและดำารงไว�ซ้�งระบบการบริหารความเสี�ยี่ง ระบบการควบคุมภายี่ใน ทั�งด�านการป็ฏิิบัติ่งาน และด�านระบบสารสนเทศที�เกี�ยี่วข�อง 
การต่รวจสอบภายี่ใน และการกำากับดแ้ลที�เหมาะสมและมปี็ระสทิธิผิู้ล เพื�อให�มั�นใจว่าข�อมล้ทางบญัชมีคีวามถืก้ต่�อง ครบถื�วน และเพยีี่งพอ 
ที�จะดำารงไว�ซ้�งทรพัยี่ส์นิของบรษัิัท และป็อ้งกันความเสี�ยี่ง ต่ลอดจนเพื�อไมใ่ห�เกิดการทจุรติ่หรอืดำาเนนิการที�ผู้ดิป็กติ่อยี่า่งเป็น็สาระสำาคัญ

ทั�งนี�คณะกรรมการบริษััทได�แต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวจสอบ ซ้�งป็ระกอบด�วยี่กรรมการอิสระ เพื�อทำาหน�าที�กำากับด้แล สอบทาน 
ความนา่เชื�อถืือ และความถ้ืกต่�องของรายี่งานทางการเงิน รวมทั�งป็ระเมินระบบการควบคุมภายี่ในและการต่รวจสอบภายี่ในให�มีป็ระสิทธิภิาพ  
ต่ลอดจนพจิารณาการเป็ดิเผู้ยี่ข�อมล้รายี่การเกี�ยี่วโยี่งระหว่างกันอยี่า่งครบถื�วนและเหมาะสม โดยี่ความเหน็ของคณะกรรมการต่รวจสอบ 
ป็รากฏิอย้ี่ใ่นรายี่งานจากคณะกรรมการต่รวจสอบซ้�งแสดงไว�ในรายี่งานป็ระจำาป็นีี�แล�ว

จากการกำากับด้แลและการป็ฏิิบติั่ดังกล่าวข�างต่�น คณะกรรมการบรษัิัทมคีวามเหน็ว่าระบบ การควบคมุภายี่ในโดยี่รวมของบรษัิัทมคีวาม 
เพยีี่งพอและเหมาะสม และสามารถืสร�างความเชื�อมั�น อยี่า่งมเีหต่ผุู้ลได�ว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ บรษัิัท ดับบลิวพ ี
เอ็นเนอรยี์ี่� จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทยี่อ่ยี่ สำาหรบัป็สีิ�นสดุวันที� 31 ธินัวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน ผู้ลการดำาเนนิงาน และกระแสเงินสด 
โดยี่ถ้ืกต่�องต่ามควรในสาระสำาคัญต่ามหลักการบญัชทีี�รบัรองทั�วไป็ และป็ฏิิบติั่ถืก้ต่�องต่ามกฎหมายี่และกฎระเบยีี่บที�เกี�ยี่วข�องทกุป็ระการ  
ซ้�งผู้้�สอบบญัชไีด�ต่รวจสอบและแสดงความเหน็ไว�ในรายี่งานของผู้้�สอบบญัชรีบัอนญุาต่ ซ้�งแสดงไว�ในรายี่งานป็ระจำาป็นีี�แล�ว

รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่่อรายงานทางการเงิน 

 (นายี่จุลจิต่ต์่ บุณยี่เกต่)ุ 
 ป็ระธิานกรรมการ 

(นายี่กนกศกัดิ� ป็ิ� นแสง)
ป็ระธิานคณะกรรมการบรหิาร
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 การวิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ

สภาวะอุต่สาห์กรรมก๊าซ LPG ในประเทศไทย

สำาหรับป็ ี2562 การผู้ลิต่ การนำาเข�า รวมถ้ืงความต่�องการใช�บริโภคในป็ระเทศและการส่งออก มปี็รมิาณลดลงทุกด�านเมื�อเทียี่บกับป็ ี2561   
โดยี่ปี็ 2562 ด�านการผู้ลิต่อย้ี่่ที� 5,980 ล�านกิโลกรัมลดลงจากช่วงปี็ 2561 จำานวน  267 ล�านกิโลกรัม หรือคิดเป็็นร�อยี่ละ 4.27 ส่วน
ป็ริมาณการนำาเข�าอย้ี่่ที� 550 ล�านกิโลกรัม ลดลงจำานวน 132 ล�านกิโลกรัม หรือคิดเป็็นร�อยี่ละ 19.35 สำาหรับป็ริมาณการจำาหน่ายี่ 
ก๊าซปิ็โต่รเลียี่มเหลว ในป็ระเทศอย้ี่ที่� 6,559 ล�านกิโลกรัม ลดลงจำานวน 59 ล�านกิโลกรัม หรือคิดเป็็นร�อยี่ละ 0.91 ขณะที�การสง่ออก 
ก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวลดลงมาอย้ี่ที่� 299 ล�านกิโลกรมั ลดลงในอัต่ราร�อยี่ละ 22.34

ตารางแสดงการจััดหาและการจััดจัำาหน่่ายก๊าซปิโิตรเลยีมเหลว
(หนว่ยี่ : ล�านกิโลกรมั)

ปิ ี2562  ปิ ี2561   ปีิ 2560

การผู้ลิต่ 5,980 6,247 6,056

การนำาเข�า 550 682 642

การจำาหนา่ยี่ภายี่ในป็ระเทศ 6,559 6,619 6,338

การสง่ออก 299 385 247

ที่ี�มา: สำานกังานนโยี่บายี่และแผู้นพลังงาน กระทรวงพลังงาน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/ 
static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1)

สำาหรบัป็ ี2562 ความต่�องการใช�ก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวป็รมิาณรวมอย้ี่ที่� 6,559  ล�านกิโลกรมั ลดลงจากป็ ี2561 ร�อยี่ละ 0.91 โดยี่ความ 
ต่�องการหลักมาจากการใช�ก๊าซป็ิโต่รเลียี่มเหลวในภาคป็ิโต่รเคมี 2,751 ล�านกิโลกรัม ทั�งนี�ภาคป็ิโต่รเคมีเพิ�มข้�นจากป็ี 2561 จำานวน  
153 ล�านกิโลกรมั หรอืเพิ�มข้�นร�อยี่ละ 5.89 สว่นความต่�องการใช�จากภาคครัวเรอืน 2,125 ล�านกิโลกรมั โดยี่ลดลงจากป็ ี2561 จำานวน  
39 ล�านกิโลกรมั  คิดเป็น็ลดลงร�อยี่ละ  1.80  ในขณะที�ความต่�องการใช�ก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวของสถืาน ี1,023 ล�านกิโลกรมั เมื�อเทียี่บกับ 
ป็ ี2561 ลดลง 147 ล�านกิโลกรมั หรือคิดเป็็นลดลงร�อยี่ละ 12.56  สว่นความต่�องการใช�ในภาคอุต่สาหกรรม 660 ล�านกิโลกรมั เมื�อเทียี่บกับ 
ป็ ี2561 ลดลง 27 ล�านกิโลกรมั หรอืคิดเป็น็ร�อยี่ละ 3.93  

โดยี่สัดส่วนความต่�องการใช�ก๊าซปิ็โต่รเลียี่มเหลว จำาแนกต่ามภาคเศรษัฐกิจของป็ระเทศไทยี่ในป็ี 2562  ต่ามลำาดับเป็็นดังต่่อไป็นี� 
ภาคปิ็โต่รเคมรี�อยี่ละ 41.94  ภาคครวัเรอืนร�อยี่ละ 32.40 สถืานีบรกิารร�อยี่ละ 15.60  และภาคอุต่สาหกรรมร�อยี่ละ 10.06  

ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊้าซปิโิตรเลยีมเหลวภายใน่ปิระเที่ศ จัำาแน่กตามภาคเศรษฐกิจั
 (หนว่ยี่ :  ล�านกิโลกรมั)

 ปิ ี2562 ปิ ี2561 ปิ ี2560

ปิรมิาณ % ปิรมิาณ % ปิรมิาณ %

ครวัเรอืน 2,125 32.40 2,164 32.69 2,151 33.93

อุต่สาหกรรม 660 10.06 687 10.38 650 10.25

สถืานบีรกิาร 1,023 15.60 1,170 17.68 1,319 20.81

วัต่ถืดิุบป็โิต่รเคมี 2,751 41.94 2,598 39.25 2,219 35.00

รวม 6,559 100.00 6,619 100.00 6,338 100.00

ที่ี�มา: สำานกังานนโยี่บายี่และแผู้นพลังงาน กระทรวงพลังงาน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/ 
static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1)
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บรษัิัท ดับบลิวพ ีเอ็นเนอร์ยี่ี� จำากัด (มหาชน) เป็น็ผู้้�ผู้ลิต่และจัดจำาหนา่ยี่ก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลว (LPG) สำาหรบัภาคครวัเรอืน ภาคยี่านยี่นต์่ 
และภาคอุต่สาหกรรม ภายี่ใต่�แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ซ้�ง ณ วันที� 31 ธินัวาคม 2562  บริษััทฯ มสีว่นแบง่ทางการต่ลาดอย้ี่ที่�ร�อยี่ละ 17.70

ในป็ ี2562 บรษัิัทมีรายี่ได�รวม 14,466 ล�านบาท โดยี่มาจากการขายี่ LPG  14,127 ล�านบาท ซ้�งรายี่ได�รวมนั�น ลดลงร�อยี่ละ 3.42 จากป็ก่ีอน 
อันเป็น็ผู้ลมาจากป็ริมาณการขายี่รวมของก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวที�ลดลง จากจำานวน  817,657 ตั่น เป็น็ 763,165 ตั่น  ในขณะที�ราคาขายี่ 
เฉลี�ยี่ต่่อกิโลกรมัเพิ�มข้�นเล็กน�อยี่จาก 17.96 บาทต่่อกิโลกรมัเป็น็ 18.50 บาทต่่อกิโลกรมั

รายี่ได�ของบริษััท มาจาก 5 กลุ่มลก้ค�าหลัก คือ โรงบรรจุก๊าซ, สถืานบีรกิารก๊าซ, โรงงานอุต่สาหกรรม, ลก้ค�าพาณชิย์ี่ และร�านค�าก๊าซ 
โดยี่รายี่ได�สว่นใหญก่ว่าร�อยี่ละ 45 มาจากโรงบรรจุก๊าซ หากพจิารณาในเรื�องป็รมิาณการขายี่ จะพบว่าเป็น็ไป็ในทิศทางเดียี่วกับรายี่ได� 
ซ้�งมากกว่าร�อยี่ละ 45 ของป็รมิาณการขายี่มาจากโรงบรรจุก๊าซเชน่กัน  ป็จัจุบนัผู้้�ป็ระกอบธุิรกิจค�าก๊าซ LPG ในป็ระเทศไทยี่สว่นใหญ ่
จะใช�วัต่ถืดิุบภายี่ในป็ระเทศซ้�งมคีณุภาพอย้ี่ใ่นระดับเดียี่วกัน ถัืงบรรจุก๊าซที�ใช�บรรจุก๊าซได�รับการผู้ลิต่มาจากโรงงานซ้�งมอีย้ี่เ่พยีี่งไมกี่�แหง่ 
ในป็ระเทศไทยี่จ้งสามารถืสรุป็ได�ว่า ผู้ลิต่ภัณฑ์์ของผู้้�ค�ามาต่รา 7 ทกุรายี่แทบไมม่คีวามแต่กต่่างกันมากนกั อยี่า่งไรก็ต่ามอุต่สาหกรรมนี�
มุง่เน�นไป็ยี่งัการแขง่ขนัทางด�านกลยุี่ทธิท์างการต่ลาดและการบรกิาร

บริษััทฯให�ความสำาคัญกับล้กค�าทุกกลุ่ม ตั่�งแต่่ล้กค�าขนาดเล็กถ้ืงขนาดกลางซ้�งเป็็นกลุ่มล้กค�าที�สามารถืเข�าถ้ืงได�ง่ายี่ ควบค้่ไป็กับการ 
ขยี่ายี่ต่ลาดในส่วนของล้กค�าพาณิชย์ี่และโรงงานอุต่สาหกรรมที�มีความต่�องการใช� LPG ในป็ริมาณส้ง โดยี่มีจุดมุ่งหมายี่เพื�อจะสร�าง 
โครงขา่ยี่ลก้ค�าของบริษััทฯ ให�มคีวามมั�นคงและสามารถืสร�างรายี่ได�ในระยี่ะยี่าว

ผิลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์และคำาอธิบิายี่ผู้ลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่ สำาหรับปี็ 2562 มรีายี่ละเอียี่ดโดยี่สรุป็ดังนี�

1. ผิลการดำาเนินงาน

กลุ่มบริษััทมีกำาไรสุทธิิสำาหรับป็ีอย้ี่่ที� 289 ล�านบาท ลดลง 32 ล�านบาท หรือลดลงร�อยี่ละ 10.08 เมื�อเป็รียี่บเทียี่บกับป็ี 2561 
โดยี่มรีายี่ได�รวมอย้ี่ที่� 14,466 ล�านบาท ลดลง  512 ล�านบาท หรือลดลงร�อยี่ละ 3.42 จากปี็ 2561 และมี EBITDA อย้ี่ที่� 645 ล�านบาท 
ลดลง 30 ล�านบาท หรือลดลงร�อยี่ละ 4.46

 
(หนว่ยี่ : ล�านบาท)

2562 2561 เพิ่ิ�ม (ลด)
จัำาน่วน่

เพิ่ิ�ม (ลด)
รอ้ยละ

รายี่ได�รวม 14,466 14,978    -512   -3.42%

รายี่ได�จากการขายี่และการให�บริการ 14,154 14,727   -572   -3.89%

กำาไรสุทธิิ 289 321     -32    -10.08%

อัต่รากำาไรสุทธิ ิ(%) 2.00% 2.15%  -0.15 pp

EBITDA 645 675     -30   -4.46%

รายได้

บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีรายี่ได�หลักมาจากการขายี่ก๊าซปิ็โต่รเลียี่มเหลวให�แก่ล้กค�าป็ระเภทต่่างๆ และมีรายี่ได�ค่าบริการขนส่ง 
และรายี่ได�อื�น โดยี่ในป็ ี2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มโีครงสร�างรายี่ได�และสดัสว่นของรายี่ได�แยี่กต่ามป็ระเภทดังต่่อไป็นี�

ตาราง 1:  โครงสรา้งรายได้ของบรษัิที่ และบรษัิที่ย่อยแยกตามปิระเภที่ของรายได้

 (หนว่ยี่ : ล�านบาท)
2562  (%) 2561  (%) เพิ่ิ�ม (ลด)

จัำาน่วน่
เพิ่ิ�ม (ลด) 

รอ้ยละ

รายี่ได�จากการขายี่ก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลว 14,127 97.66% 14,684 98.04%      -557     -3.79%

รายี่ได�ค่าบรกิารขนสง่ 27 0.19% 42 0.28%        -16   -36.56%

รายี่ได�อื�น 311 2.15% 251 1.68%         60    23.92%

รวมรายได้ 14,466 100% 14,978 100%   (512)    -3.42%
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1) รายได้จัากการขายก๊าซปิโิตรเลยีมเหลว

ในป็ี 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีรายี่ได�จากการขายี่ 14,127 ล�านบาท ลดลง 557 ล�านบาท หรือคิดเป็็นร�อยี่ละ 3.79 จากป็ี 2561 
ซ้�งมรีายี่ได�อย้ี่ที่� 14,684 ล�านบาท  อันมสีาเหต่หุลักคือป็รมิาณการขายี่รวมของก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวที�ลดลงจากจำานวน  817,657 ตั่น 
เป็น็ 763,165 ตั่น  โดยี่ป็รมิาณการขายี่ที�ลดลงมาจากกลุ่มลก้ค�าสถืานบีรกิารก๊าซ ซ้�งเป็น็ไป็ต่ามภาวะต่ลาดรวมในป็ระเทศ  

2) รายได้ค่าบรกิารขน่สง่

ในป็ ี2562 บริษััทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มรีายี่ได�จากค่าบรกิารขนสง่ เป็น็จำานวน 27 ล�านบาท ลดลงร�อยี่ละ 36.56 จากปี็ 2561 โดยี่มีสาเหต่หุลัก 
เนื�องมาจากการขายี่ให�ลก้ค�าสถืานีบรกิารลดลง

3) รายได้อ่�น่

 (หนว่ยี่ : ล�านบาท)

2562 2561 เพิ่ิ�ม (ลด)
จัำาน่วน่

เพิ่ิ�ม (ลด) 
รอ้ยละ

จัำาน่วน่ (%) จัำาน่วน่ (%)

รายี่ได�ค่าขนสง่ 125 40.17% 129 51.27%       -4    -2.90%

ดอกเบี�ยี่รบั 8 2.71% 8 3.06%        1      9.80%

รายี่ได�ค่าเชา่ 12 3.75% 11 4.24%        1      9.42% 

กำาไรจากการจำาหนา่ยี่สนิทรพัยี่เ์พื�อการลงทนุ 103 33.21% 0 0.00%    103       0.00% 

กำาไรจากการจำาหนา่ยี่อุป็กรณ์ 12 3.88% 22 8.68%     -10 -44.60%

รายี่ได�ค่าซอ่มถัืง 21 6.80% 16 6.36%          5    32.45% 

รายี่ได�อื�นๆ 30 9.49% 66 26.39%     -37  -55.44% 

รวมรายได้อ่�น่ 311 100.00% 251 100.00%       60   23.92% 

ในป็ ี2562 บริษััทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มรีายี่ได�อื�น เป็น็จำานวนเงินเท่ากับ 311 ล�านบาท เพิ�มข้�น ร�อยี่ละ 23.92 จากปี็ 2561 โดยี่มีสาเหตุ่หลัก 
มาจากในป็ ี2562 มกีำาไรจากการขายี่ที�ดินจำานวน 1 แป็ลง

ค่าใช้จั่าย

ค่าใช�จ่ายี่หลักของบริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่ป็ระกอบด�วยี่ต่�นทนุขายี่ LPG  ต่�นทนุการให�บริการขนส่ง ค่าใช�จ่ายี่ในการขายี่ค่าใช�จ่ายี่ในการบริหาร  
และต่�นทนุทางการเงิน โดยี่ในป็ ี2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มโีครงสร�างค่าใช�จ่ายี่และสดัสว่นของค่าใช�จ่ายี่แยี่กต่ามป็ระเภทดังต่่อไป็นี�

ตาราง 2: โครงสรา้งค่าใช้จ่้ัายของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย

 
(หนว่ยี่ : ล�านบาท)

2562 2561 เพิ่ิ�ม (ลด) 
จัำาน่วน่

เพิ่ิ�ม (ลด) 
รอ้ยละ

จัำาน่วน่ (%) จัำาน่วน่ (%)

ต่�นทนุขายี่ LPG 13,404 95.01% 13,871 95.07%    -466    -3.36%

ต่�นทนุการให�บริการขนสง่ 16 0.12% 26 0.17%          -9 -35.80%

ค่าใช�จ่ายี่ในการขายี่ 292 2.07% 297 2.03%          -5    -1.67%

ค่าใช�จ่ายี่ในการบริหาร 392 2.78% 384 2.63%            8      2.16%

ต่�นทนุทางการเงิน 3 0.02% 13 0.09%          -9 -73.19%

รวมค่าใช้จ่้ัาย 14,108 100.00% 14,590 100.00%    -482   -3.30%
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1) ต้น่ที่นุ่ขายก๊าซปิโิตรเลยีมเหลว  แสดงดังตารางต่อไปิน่ี�

(หนว่ยี่ : ล�านบาท)
2562 

จัำาน่วน่
2561 

จัำาน่วน่
เพิ่ิ�ม (ลด) 

จัำาน่วน่
เพิ่ิ�ม (ลด)

รอ้ยละ

ต่�นทนุขายี่ LPG 13,404 13,871         -466     -3.36%

รายี่ได�จากการขายี่ LPG 14,127 14,684         -557     -3.79%

สดัสว่นของต่�นทนุขายี่ LPG เทียี่บรายี่ได�จากการขายี่ LPG 94.88% 94.46%   0.42  pp

อัต่รากำาไรขั�นต่�นจากการขายี่ LPG 5.12% 5.54%  -0.42 pp

ในป็ ี2562 บริษััทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มตี่�นทนุขายี่ก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลว เป็น็จำานวน 13,404 ล�านบาท ลดลงร�อยี่ละ 3.36 จากป็ ี2561 ซ้�งเป็็น 
ผู้ลมาจากป็ริมาณการขายี่ก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวลดลงจากจำานวน 817,657 ตั่น เป็น็ 763,165 ตั่น และการลดลงของป็รมิาณการขายี่นี� 
ส่งผู้ลให�รายี่ได�จากการขายี่ LPG ลดลงเช่นกัน นอกจากนี�ต่�นทุนในระหว่างเดือนตุ่ลาคมถ้ืงกลางเดือนธัินวาคมในปี็ 2562 ได�ป็รับตั่ว 
ส้งข้�น จากการที�โรงกลั�นในป็ระเทศบางแหง่ได�มกีารป็ดิป็รบัป็รุง ทำาให�ป็รมิาณ LPG ในป็ระเทศขาดแคลน สง่ผู้ลให�ต่�นทนุ LPG ป็รบัข้�น 
ส้งกว่าที�คาดการณ์ ทำาให�อัต่รากำาไรขั�นต่�นจากการขายี่ LPG ป็รับตั่วลดลงเล็กน�อยี่จากร�อยี่ละ 5.54 เป็็นร�อยี่ละ 5.12 อย่ี่างไรก็ต่าม 
ในเดือนมกราคม 2563 สถืานการณ์ดังกล่าวได�เข�าส้ภ่าวะป็กติ่แล�ว 

2) ต้น่ที่นุ่การใหบ้รกิารขน่สง่ แสดงดังตารางต่อไปิน่ี�

(หนว่ยี่ : ล�านบาท)
2562 2561 เพิ่ิ�ม (ลด) 

จัำาน่วน่
เพิ่ิ�ม (ลด) 

รอ้ยละ

ต่�นทนุการให�บริการขนสง่ 16 26             -9  -35.80%

รายี่ได�ค่าบรกิารขนสง่ 27 42           -16  -36.56%

สดัสว่นของต่�นทนุการให�บริการขนสง่เทียี่บรายี่ได�ค่าบรกิาร 60.79% 60.07%    0.72 pp

อัต่รากำาไรขั�นต่�นการให�บรกิารขนสง่ 39.21% 39.93%  -0.72 pp

ในปี็ 2562 บริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่มีต่�นทนุการให�บริการขนส่ง เป็น็จำานวน 16 ล�านบาท ลดลงร�อยี่ละ 35.80 จากปี็ 2561 อันเป็น็ผู้ลมาจาก 
ป็ริมาณการขนส่งให�ล้กค�ากลุ่มสถืานีบริการลดลง  อย่ี่างไรก็ต่ามบริษััทและบริษััทย่ี่อยี่มีอัต่รากำาไรขั�นต่�นจากการให�บริการขนส่งลดลง 
เล็กน�อยี่จากร�อยี่ละ 39.93 ในป็ ี2561 เป็น็ร�อยี่ละ 39.21 ในป็ ี2562

3) ค่าใช้จ่้ัายใน่การขาย

ในป็ ี2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มค่ีาใช�จ่ายี่ด�านการขายี่เป็น็จำานวน 292 ล�านบาท หรอืคิดเป็น็ร�อยี่ละ 2.1 ของรายี่ได�จากการขายี่และ 
ให�บรกิาร ลดลงร�อยี่ละ 1.67 จากป็ ี2561 โดยี่ใช�จ่ายี่ในกิจกรรมด�านการต่ลาดสว่นใหญเ่พื�อป็ระชาสมัพนัธิภ์าพลักษัณ์ แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” 
อยี่่างต่่อเนื�องทั�งในด�าน digital media และการเป็็นผู้้�สนับสนุนกิจกรรมต่่างๆ เช่นรายี่การแข่งขันทำาอาหารในช่องทางออนไลน ์  
“Celeb Chef Thailand” เพื�อสร�างให�แบรนด์เวิลด์แก๊สเป็น็ที�ร้�จักในวงกว�างผู้า่นทางชอ่งทางต่่างๆซ้�งได�รบัผู้ลต่อบรบัเป็น็อยี่า่งดี  

4) ค่าใช้จ่้ัายใน่การบรหิาร

ในป็ี  2562 บริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่มีค่าใช�จ่ายี่ในการบริหารเป็็นจำานวน 392 ล�านบาท หรือคิดเป็็นร�อยี่ละ 2.8 ของรายี่ได�จากการขายี่ 
และให�บรกิาร เพิ�มข้�นเล็กน�อยี่จากปี็ 2561 

5) ต้น่ที่นุ่ที่างการเงิน่

ในป็ ี2562 บริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่มตี่�นทนุทางการเงินจำานวน 3 ล�านบาท หรือคิดเป็น็ป็ระมาณร�อยี่ละ 0.02 ของรายี่ได�รวม (ไมร่วมรายี่ได�อื�น) 
ลดลงร�อยี่ละ 73.19 จากชว่งเวลาเดียี่วกันของป็ก่ีอน ทั�งนี�เนื�องจากเงินก้�ยี่มืลดลง 
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ตาราง 3: กำาไรและอัตรากำาไรของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย

(หนว่ยี่ : ล�านบาท)
2562 2561 เพิ่ิ�ม (ลด) 

จัำาน่วน่
เพิ่ิ�ม (ลด) 

รอ้ยละ

กำาไรขั�นต่�น (ไมร่วมรายี่ได�อื�น) 734 830           -97   -11.66%

อัต่รากำาไรขั�นต่�น (ไมร่วมรายี่ได�อื�น) (%) 5.18% 5.64%  -0.46 pp

กำาไรสุทธิิ 289 321           -32   -10.08%

อัต่รากำาไรสุทธิ ิ(%) 2.00% 2.15%  -0.15 pp

กำาไร

ในปี็ 2562 กลุ่มบริษััทมีกำาไรขั�นต่�น 734 ล�านบาท คิดเป็็นอัต่รากำาไรขั�นต่�นร�อยี่ละ 5.18  และกำาไรสุทธิิ 289 ล�านบาท คิดเป็็น 
อัต่รากำาไรสุทธิริ�อยี่ละ 2.00 โดยี่กำาไรขั�นต่�น และกำาไรสุทธิลิดลง 97 ล�านบาท หรอืร�อยี่ละ 11.66 และ 32 ล�านบาทหรอืลดลงร�อยี่ละ 
10.08 จากปี็ 2561 ต่ามลำาดับ นอกจากนี�กลุ่มบรษัิัทม ีEBITDA อย้ี่ที่� 645 ล�านบาท ลดลงร�อยี่ละ 4.46 เนื�องจากป็รมิาณการขายี่รวม 
ของก๊าซป็ิโต่รเลียี่มเหลวลดลงจาก 817,657 ตั่นเป็็น 763,165 ตั่นจากเหตุ่ผู้ลที�กล่าวมาข�างต่�น และต่�นทุนในระหว่างเดือนตุ่ลาคมถ้ืง 
กลางเดือนธินัวาคมในป็ ี2562 ที�สง้ข้�น จากการที�โรงกลั�นในป็ระเทศบางแหง่ได�มกีารป็ดิป็รบัป็รุง 

สินทรัพย์

ณ สิ�นป็ี 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีสินทรัพยี่์รวมจำานวน 6,049 ล�านบาท เพิ�มข้�นร�อยี่ละ 5.84 จากสิ�นป็ี 2561 โดยี่รายี่ละเอียี่ด 
การวิเคราะหส์นิทรพัยี่ข์องบรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่สามารถืสรุป็ได�ดังต่่อไป็นี�

สินทรัพย์ห์มุนเวียน

1. เงิน่สดและรายการเที่ยีบเท่ี่าเงิน่สด
ณ สิ�นป็ ี2562 บริษััทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มเีงินสดและรายี่การเทียี่บเท่าเงินสดทั�งสิ�นจำานวน 663 ล�านบาท ลดลงร�อยี่ละ 4.78 จากสิ�นป็ ี2561 
อันเป็็นผู้ลมาจากในระหว่างป็ี 2562 กลุ่มบริษััทได�นำาเงินบางส่วนเข�าลงทุนในบริษััทยี่่อยี่ ส่งผู้ลให�เงินสดลดลงเล็กน�อยี่จากช่วงเวลา 
เดียี่วกันของป็ ี2561

2. เงิน่ลงทุี่น่ระยะสั�น่
ในระหว่างป็ ี2562 เงินลงทนุระยี่ะสั�นเพิ�มข้�นจากกำาไรจากการตี่มล้ค่ายุี่ติ่ธิรรมระหว่างป็จีากเงินที�นำาไป็ลงทนุระยี่ะสั�น 

3. ลกูหน่ี�การค้าและลกูหน่ี�อ่�น่
ณ สิ�นป็ี 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีล้กหนี�การค�าและล้กหนี�อื�น-สุทธิิ จำานวน 940 ล�านบาท ลดลงร�อยี่ละ 8.93 จากสิ�นปี็ 2561 
โดยี่แยี่กรายี่ละเอียี่ดได�ดังนี�

งบการเงิน่รวม

2562 2561

ล้าน่บาที่ (%) ล้าน่บาที่ (%)

ลก้หนี�การค�า – สทุธิิ 898 95.59 999 96.80

ลก้หนี�อื�น – สทุธิิ 41 4.41 33 3.20

รวมลก้หนี�การค�าและลก้หนี�อื�น – สทุธิิ 939 100.00 1,032 100.00
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โดยี่รายี่ละเอียี่ดการวิเคราะหอ์ายุี่ลก้หนี�การค�ามดัีงนี�

งบการเงิน่รวม

2562 2561

ล้าน่บาที่ (%) ล้าน่บาที่ (%)

ค�างชำาระไมเ่กิน 3 เดือน 896 91.95 994 92.73

เกินกว่า 3 เดือน แต่่ไมเ่กิน 6 เดือน 0.1 0.01 5 0.47

เกินกว่า 6 เดือน แต่่ไมเ่กิน 12 เดือน 4 0.42 3 0.28

เกินกว่า 12 เดือน 74 7.62 70 6.52

รวมลก้หนี�การค�า  100 1,072 100.00

หกัค่าเผู้ื�อหนี�สงสยัี่จะสญ้ -76  -73  

ลก้หนี�การค�า – สุทธิิ 898  999  

ณ สิ�นป็ ี2562 ลก้หนี�การค�าของบริษััทและบรษัิัทยี่อ่ยี่ป็ระกอบด�วยี่ลก้หนี�ค�างชำาระไมเ่กิน 3 เดือนร�อยี่ละ 91.95 สว่นที�เหลือเป็น็ลก้หนี� 
เกินกำาหนดชำาระ อยี่่างไรก็ต่าม บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีนโยี่บายี่ในการตั่�งค่าเผืู้�อหนี�สงสัยี่จะส้ญ และได�พิจารณาตั่�งค่าเผู้ื�อหนี�สงสัยี่ 
จะสญ้จำานวนทั�งสิ�น 76 ล�านบาท ซ้�งคาดว่าเพยีี่งพอต่ามจำานวนหนี�ที�คาดว่าจะเรยีี่กเก็บเงินจากลก้หนี�ไมไ่ด�

4. สนิ่ค้าคงเหล่อ
สินค�าคงเหลือของบริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่ได�แก่ ก๊าซป็ิโต่รเลียี่มเหลวในร้ป็ของสินค�าสำาเร็จร้ป็ โดยี่บริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่มีสินค�าคงเหลือ 
ณ สิ�นป็ ี2562 จำานวน 201 ล�านบาท เพิ�มข้�นร�อยี่ละ 24.46 จากสิ�นป็ ี2561 โดยี่สาเหตุ่หลักเนื�องมาจากบรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่ได�มกีาร 
เก็บสำารองก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวเพิ�มข้�น

สินทรัพย์ไม่ห์มุนเวียน

1. เงิน่ฝากธน่าคารที่ี�ติดภาระคำาปิระกัน่
บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีเงินฝากธินาคารที�ติ่ดภาระคำาป็ระกัน ณ สิ�นป็ี 2562 จำานวน 667 ล�านบาทเพิ�มข้�นร�อยี่ละ 2.63 จากจำานวน  
650 ล�านบาท ณ สิ�นป็ ี2561 โดยี่สว่นใหญเ่ป็น็เงินสดสำาหรบัคำาป็ระกันการออกหนงัสอืคำาป็ระกันให�กับค้่ค�า

2. อสงัหารมิที่รพัิ่ยเ์พิ่่�อการลงที่นุ่
ในระหว่างป็ี 2562 มีการโอนที�ดินม้ลค่า 31 ล�านบาท ไป็เป็็นอสังหาริมทรัพยี่์เพื�อการลงทุน เนื�องจากเป็็นการนำาที�ดินแป็ลงน้งซ้�งเป็็น 
ทรพัยี่ส์นิของบรษัิัทฯ ไป็ป็ล่อยี่เชา่ โดยี่ได�รายี่ได�เป็น็ค่าเชา่ ทำาให�มอีสงัหารมิทรพัย์ี่เพื�อการลงทนุ ณ สิ�นป็ ี2562 จำานวน 47 ล�านบาท 
เพิ�มข้�น 44 ล�านบาทจากป็ ี2561

3. ที่ี�ดิน่ อาคาร และอุปิกรณ์ 
ณ สิ�นป็ ี2562 บริษััทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มทีี�ดิน อาคาร และอุป็กรณ ์– สทุธิ ิจำานวน 2,751 ล�านบาท เพิ�มข้�นร�อยี่ละ 8.99 จากสิ�นป็ ี2561 
เนื�องจากมีการสร�างคลังบางป็ะกง เฟส 3 

4. ค่าความนิ่ยม 
ค่าความนยิี่มเกิดจากการซื�อธุิรกิจของบรษัิัท ดับบลิวพ ีแก๊ส ซ้�งเป็น็บรษัิัทยี่อ่ยี่ของบรษัิัทโดยี่ในระหว่างป็ ี2562 กลุ่มบรษัิัทฯ ได�ลงทนุ  
ในหุ�นของบริษััท ไทยี่แก๊ส คอร์ป็อเรชั�น จำากัด โดยี่บันท้กเป็็นค่าความนิยี่มเพิ�มเติ่มในระหว่างป็ีจำานวน 91 ล�านบาท ทำาให�บริษััท 
มค่ีาความนยิี่มจำานวน 122 ล�านบาท เพิ�มข้�น 88 ล�านบาทจากป็ ี2561

5. สนิ่ที่รพัิ่ยไ์มม่ตัีวตน่
ณ สิ�นป็ ี2562 บริษััทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มสีนิทรพัยี่ไ์มม่ตัี่วต่น – สทุธิ ิจำานวน 51 ล�านบาท เพิ�มข้�น 17 ล�านบาท หรือร�อยี่ละ 50.83 จากสิ�นป็ ี
2561 โดยี่สาเหต่หุลักเกิดจากสนิทรพัยี่ไ์มม่ตัี่วต่นที�เกิดจากการซื�อบรษัิัท ไทยี่แก๊ส คอรป์็อเรชั�น จำากัด ระหว่างป็ ี2562 

สินทรัพย์ไม่ห์มุนเวียนอ่น

ณ สิ�นป็ี 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีสินทรัพยี่์ไม่หมุนเวียี่นอื�น จำานวน 135 ล�านบาท  เพิ�มข้�น 94.57 ล�านบาท จากสิ�นป็ี 2561   
โดยี่สินทรัพยี่์ไม่หมุนเวียี่นหลักของบริษััทและบริษััทยี่่อยี่ได�แก่ เงินมัดจำาค่าเช่าอาคารสำานักงาน เงินมัดจำาค่าเช่าที�ดิน เงินมัดจำา 
ค่าสาธิารณป้็โภค เป็น็ต่�น



107

ห์นี�สิน

ณ สิ�นป็ ี2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มหีนี�สนิรวมจำานวน 4,754 ล�านบาท เพิ�มข้�น 0.66 จากสิ�นป็ ี2561 โดยี่รายี่ละเอียี่ดการวิเคราะห ์
หนี�สนิของบรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่สามารถืสรุป็ได�ดังต่่อไป็นี�

หน่ี�สนิ่หมนุ่เวยีน่

1. เงิน่กู้ยม่ระยะสั�น่จัากสถาบนั่การเงิน่
ณ สิ�นป็ ี2562 บริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่มเีงินก้�ยี่มืระยี่ะสั�นจากสถืาบนัการเงินจำานวน 20 ล�านบาท ซ้�งเป็น็เงินก้�เพื�อใช�ในการดำาเนนิธุิรกิจ 
ของบริษััท ดับบลิวพ ีแก๊ส ซ้�งเป็น็บริษััทยี่อ่ยี่ของบริษััท ในระหว่างป็ ี2562

2. เจ้ัาหน่ี�การค้าและเจ้ัาหน่ี�อ่�น่
ณ สิ�นป็ ี2562 บริษััทและบริษััทยี่อ่ยี่มีเจ�าหนี�การค�าและเจ�าหนี�อื�นจำานวน 990 ล�านบาท ลดลงร�อยี่ละ 1.82 จากสิ�นป็ ี2561 โดยี่รายี่ละเอียี่ด 
ของเจ�าหนี�การค�าและเจ�าหนี�อื�นมดัีงนี� 

งบการเงิน่รวม

2562 2561

ล้าน่บาที่ (%) ล้าน่บาที่ (%)

เจ�าหนี�การค�า – บุคคลภายี่นอก 730 73.76 794 78.77

เจ�าหนี�อื�น 170 17.20 108 10.71

ค่าใช�จ่ายี่ค�างจ่ายี่ 61 6.15 58 5.75

เงินรบัล่วงหน�า 29 2.89 48 4.77

รวมเจ้ัาหน่ี�การค้าและเจ้ัาหน่ี�อ่�น่ 990 100.00 1,008 100.00

เจ�าหนี�การค�าของบรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่สว่นใหญเ่ป็็นเจ�าหนี�ค่าก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลว ซ้�งเจ�าหนี�การค�า ณ สิ�นป็ ี2562 มจีำานวน 730 ล�านบาท 
ลดลง 64 ล�านบาท หรอืร�อยี่ละ 8.05 จากสิ�นป็ ี2561 เนื�องจากในชว่งสิ�นป็ ีกลุ่มบรษัิัทได�ซื�อก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวลดลงในชว่งดังกล่าว 

หน่ี�สนิ่ไมห่มนุ่เวยีน่

1. เงิน่กู้ยม่ระยะยาวจัากสถาบัน่การเงิน่
ณ สิ�นป็ ี2562 บริษััทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มเีงินก้�ยี่มืระยี่ะยี่าวจากสถืาบนัการเงินจำานวน 117 ล�านบาท ลดลงร�อยี่ละ 28.46 จากสิ�นป็ ี2561 
เนื�องจากระหว่างป็ ี2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่ได�มีการจ่ายี่คืนเงินก้�ยี่มืไป็บางสว่น

2. เงิน่มดัจัำารบั
ณ สิ�นป็ี 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีเงินมัดจำารับเป็็นจำานวน 3,416 ล�านบาท เพิ�มข้�นร�อยี่ละ 0.93 จากสิ�นป็ี 2561 โดยี่เงินมัดจำา 
รบัของบรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่สว่นหลักคือ เงินมดัจำารบัค่าถัืงบรรจุก๊าซขนาดเล็ก ซ้�งการเพิ�มข้�นของเงินมดัจำารบัมสีาเหต่หุลักมาจากการที� 
ลก้ค�าได�ซื�อถัืงบรรจุก๊าซขนาดเล็กเพื�อใช�อัดบรรจุสำาหรบัการขายี่ก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลวในร้ป็แบบถัืงมากข้�น

ส่วนของผิ้้ถืือห์ุ้น

ณ สิ�นป็ี 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีส่วนของผู้้�ถืือหุ�นรวมจำานวน 1,295 ล�านบาท ป็ระกอบด�วยี่หุ�นสามัญที�ออกและชำาระแล�ว
จำานวน 518,500,000 หุ�น ซ้�งมีม้ลค่าที�ต่ราไว�หุ�นละ 1 บาท ส่วนเกินทุนจากราคาขายี่ก๊าซป็ิโต่รเลียี่มเหลวจำานวน 532 ล�านบาท 
และมกีำาไรสะสมรวมทั�งสิ�น 227 ล�านบาท 
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การบริห์ารจััดการภาระผิ้กพัน

1. ภาระผิ้กพัน

ณ วันที� 31 ธินัวาคม 2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่ มภีาระผู้ก้พนัแยี่กต่ามป็ระเภทและระยี่ะเวลาจะครบกำาหนด ดังนี�   

ภาระข้อผูกูพิ่นั่
 

รวม
 

 ระยะเวลาช้ำาระ

น้่อยกว่า 1 ปีิ มากกว่า 1 ปีิ 
แต่ไมเ่กิน่ 5 ปีิ

มากกว่า 5 ปีิ

ภาระข�อผู้ก้พันด�านหนี�สนิระยี่ะยี่าว 163,408,500 46,512,000 116,896,500 -

ภาระข�อผู้ก้พนัด�านสญัญาเชา่ดำาเนนิการ 514,582,045 57,447,967 182,210,073 274,924,005

รวม 677,990,545 103,959,967 299,106,573 274,924,005

2. ห์นี�สินที�อาจัเกิดข้�น

2.1 ห์นังสือคำ�าประกัน

ณ วันที� 31 ธิันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษััทมีหนังสือคำาป็ระกันที�ออกโดยี่ธินาคาร เพื�อคำาป็ระกันการซื�อแก๊สและการใช�ไฟฟ้า  
จำานวน 1,201.42 ล�านบาท (พ.ศ. 2561 : 1,079.42 ล�านบาท) โดยี่ใช�เงินฝากธินาคารเป็็นหลักป็ระกันจำานวน 647.39 ล�านบาท  
(พ.ศ. 2561 : 640.85 ล�านบาท) และบริษััทฯได�นำาเครื�องจักรและที�ดินเป็น็หลักป็ระกันจำานวน 130.00 ล�านบาท และ 193.60 ล�านบาท 
ต่ามลำาดับ

ณ วันที� 31 ธิันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษััทมีเงินฝากธินาคารเพื�อเป็็นหลักป็ระกันการก้�ยี่ืมจากสถืาบันการเงินจำานวน 10 ล�านบาท  
(พ.ศ. 2561 : 9.23 ล�านบาท)

ณ วันที� 31 ธินัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษัิัทมเีงินฝากธินาคารเพื�อเป็น็หลักป็ระกันการให�บริการขนสง่แก่ลก้ค�าจำานวน 0.66 ล�านบาท
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สรุปอัต่ราส่วนทางการเงินที�สำาคัญ

ตาราง 4 : อัตราสว่น่ที่างการเงิน่ที่ี�สำาคัญของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย

 2562 2561 2560

อัตราสว่น่สภาพิ่คล่อง  (Liquidity Ratio)    

อัต่ราสว่นสภาพคล่อง 1.93 2.08 1.64

อัต่ราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ 1.74 1.87 1.47

อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นลก้หนี�การค�า 13.83 13.86 15.66

อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นสนิค�าคงเหลือ 73.87 76.07 74.33

อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นเจ�าหนี� 17.62 17.1 18.71

ระยี่ะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ยี่ 26.03 25.98 22.99

ระยี่ะเวลาขายี่สนิค�าเฉลี�ยี่ 4.87 4.73 4.84

ระยี่ะเวลาชำาระหนี� 20.44 21.06 19.24

Cash Cycle 10.46 9.65 8.6

อัตราสว่น่แสดงความสามารถใน่การหากำาไร (Profitability Ratio) 

อัต่รากำาไรขั�นต่�น 5.18% 5.64% 4.19%

อัต่รากำาไรอื�น 0.71% 0.26% 0.08%

อัต่รากำาไรสุทธิิ 2.00% 2.15% 0.84%

อัต่รากำาไรสุทธิ(ิ1) 1.28% 1.89% 0.76%

อัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถืือุหุ�น 25.27% 38.65% 21.86%

อัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถืือหุ�น(1) 16.23% 33.96% 19.76%

อัตราสว่น่แสดงปิระสิที่ธิภาพิ่ใน่การดำาเนิ่น่งาน่ (Efficiency Ratio) 

อัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสนิทรพัยี่์ 6.14% 7.09% 2.78%

อัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสนิทรพัยี่(์1) 4.38% 6.40% 2.54%

อัต่ราหมุนของสนิทรพัยี่์ 2.46 2.64 2.89

อัตราสว่น่วิเคราะหน์่โยบายที่างการเงิน่ (Financial Policy Ratio) 

อัต่ราสว่นหนี�สนิต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น 3.67 4.76 7.36

อัต่ราสว่นหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยี่ต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น 0.14 0.21 0.37

อัต่ราสว่นความสามารถืชำาระดอกเบี�ยี่ (EBITDA) 51.70 44.83 24.28

อัต่ราสว่นความสามารถืชำาระดอกเบี�ยี่ 48.49 38.43 33.84

อัต่ราสว่นความสามารถืชำาระภาระผู้ก้พนั (Cash Basis) 0.53 0.76 1.86

 (1) คำานวณจากกำาไรสุทธิซิ้�งไมร่วมรายี่ได�ที�ไมไ่ด�เกิดจากการป็ระกอบธุิรกิจหลัก
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การวิเคราะห์์อัต่ราส่วนทางการเงินที�สำาคัญ

 ปิ ี2562 ปิ ี2561 คำาอธิบาย

อัตราสว่น่แสดงความสามารถใน่การหากำาไร (Profitability Ratio)

อัต่รากำาไรขั�นต่�น % 5.18 5.64 อัต่รากำาไรขั�นต่�น
สำาหรบัป็สีิ�นสดุวันที� 31 ธินัวาคม 2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มีอัต่รากำาไรสทุธิ ิ
ลดลงเล็กน�อยี่เป็็นร�อยี่ละ 5.18 จากเดิม ร�อยี่ละ 5.64 สำาหรับป็ีสิ�นสุดวันที�  
31 ธิันวาคม 2561 เนื�องจากป็ริมาณการขายี่รวมของก๊าซป็ิโต่รเลียี่มเหลว 
ลดลงจาก 817,657 ตั่นเป็น็ 763,165 และต่�นทนุในระหว่างเดือนต่ลุาคมถ้ืง 
กลางเดือนธินัวาคมในป็ ี2562 ที�สง้ข้�น จากการที�โรงกลั�นในป็ระเทศบางแหง่
ได�มีการปิ็ดป็รับป็รุง ทำาให�ป็ริมาณ LPG ในป็ระเทศขาดแคลน สง่ผู้ลให�ต่�นทนุ 
LPG ป็รบัข้�นสง้

อัต่รากำาไรสุทธิิ % 2.00 2.15 อัต่รากำาไรสทุธิิ
สำาหรบัป็สีิ�นสดุวันที� 31 ธินัวาคม 2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มีอัต่รากำาไรสทุธิ ิ
เท่ากับร�อยี่ละ 2.00 ลดลงจากร�อยี่ละ 2.15 จากป็ี 2561 แม�ว่ายี่อดขายี่ 
จะลดลง แต่่บรษัิัทยี่งัคงรกัษัาระดับอัต่รากำาไรสทุธิไิด�ดีในป็ ี2562 

อัต่ราผู้ลต่อบแทน
ผู้้�ถืือหุ�น

% 25.27 38.65 อัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถืือหุ�น
สำาหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีอัต่รา 
ผู้ลต่อบแทนผู้้�ถืือหุ�น เท่ากับร�อยี่ละ 25.27 ลดลงจาก ร�อยี่ละ 38.65 เมื�อเทียี่บกับ 
อัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถืือหุ�น สำาหรบัป็สีิ�นสดุวันที� 31 ธินัวาคม 2561สาเหต่หุลัก 
มาจากกำาไรสุทธิิที�ลดลง และส่วนของผู้้�ถืือหุ�นที�เพิ�มข้�นจากกำาไรสะสมที�ยี่ัง 
ไม่ได�จัดสรรที�เพิ�มข้�นเป็็น 212 ล�านบาทในปี็ 2562 เมื� อเป็รียี่บเทียี่บ 
กับป็ ี2561 ที�มผีู้ลขาดทนุสะสม 58 ล�านบาท

อัตราสว่น่แสดงปิระสทิี่ธิภาพิ่ใน่การดำาเนิ่น่งาน่ (Efficiency Ratio)

อัต่ราผู้ลต่อบแทน
จากสินทรพัยี่์

% 6.14 7.09 อัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสนิทรพัย์ี่
สำาหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีอัต่รา 
ผู้ลต่อบแทนจากสินทรัพย์ี่ เท่ากับร�อยี่ละ 6.14 ลดลงจาก ร�อยี่ละ 7.09 เมื�อเทียี่บ 
กับอัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสินทรัพยี่์ สำาหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2561 
สาเหตุ่หลักเนื�องจากกำาไรที�ลดลง และสินทรัพย์ี่เฉลี�ยี่ที�เพิ�มข้�นของบริษััท 
และบริษััทยี่่อยี่ เนื�องจากในระหว่างปี็ 2562 กลุ่มบริษััทได�เข�าซื�อหุ�นสามัญ 
ของบรษัิัท ไทยี่แก๊ส คอรป์็อเรชั�น จำากัด สง่ผู้ลให�สนิทรพัย์ี่ของบรษัิัทเพิ�มข้�น

อัตราสว่น่วิเคราะหน์่โยบายที่างการเงิน่ (Financial Policy Ratio)

อัต่ราสว่นหนี�สนิต่่อ
สว่นของผู้้�ถืือหุ�น

เท่า 3.67 4.76 อัต่ราสว่นหนี�สนิต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น
สำาหรบัป็สีิ�นสดุวันที� 31 ธินัวาคม 2562 บรษัิัทและบริษััทยี่อ่ยี่มีอัต่ราสว่นหนี�สนิ 
ต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น เท่ากับ 3.67 เท่า ลดลงจาก 4.76 เท่า เมื�อเทียี่บกับอัต่ราสว่น 
หนี�สนิต่่อสว่นของหนี�สนิต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น สำาหรบัป็สีิ�นสดุวันที� 31 ธินัวาคม  
2561 สาเหตุ่หลัก บริษััทได�มีการชำาระหนี�คืนธินาคารบางส่วน นอกจากนี� 
ยี่งัมกีำาไรสะสมเพิ�มมากข้�น สง่ผู้ลให�สว่นของผู้้�ถืือหุ�นเพิ�มมากข้�นด�วยี่

ถ้ืงแม�ว่าอัต่ราสว่นหนี�สนิต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�นจะค่อนข�างสง้ อยี่า่งไรก็ดี หนี�สนิ 
สว่นมากของบรษัิัทคือ เงินมัดจำารบัค่าถัืงบรรจุแก๊สขนาดเล็ก เพื�อให�เป็น็ไป็ต่าม 
ป็ระกาศคณะกรรมการคุ�มครองผู้้�บรโิภคว่าด�วยี่สญัญาเรื�องให�ธุิรกิจขายี่ก๊าซหงุต่�ม 
ที�เรียี่กเงินป็ระกันถัืงก๊าซหุงต่�มเป็็นธุิรกิจที�ควบคุมรายี่การในหลักฐานการ 
รับเงินลงวันที� 7 ธิันวาคม พ.ศ. 2542 ที�กำาหนดให�ผู้้�ป็ระกอบธุิรกิจต่�องออก 
ใบรบัเงินและคืนเงินป็ระกันเมื�อผู้้�บริโภคนำาถัืงก๊าซมาคืนให�แก่ผู้้�ป็ระกอบธุิรกิจ 
ดังนั�น จ้งสรุป็ได�ว่า อัต่ราสว่นหนี�สนิต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�นดังกล่าวไมไ่ด�กระทบ
ต่่อความสามารถืในการหาเงินก้�ของบริษััทโดยี่ต่รง เนื�องจากอัต่ราสว่นหนี�สนิ
ที�มภีาระดอกเบี�ยี่ต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�นของบรษัิัทจัดอย้ี่ใ่นเกณฑ์์ที�ค่อนข�างต่ำา
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 ปิ ี2562 ปิ ี2561 คำาอธิบาย

อัต่ราสว่นหนี�สนิที�มี
ภาระดอกเบี�ยี่ต่่อ 
สว่นของผู้้�ถืือหุ�น

เท่า 0.14 0.21 อัต่ราสว่นหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยี่ต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น
สำาหรับปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีอัต่ราส่วน 
หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยี่ต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น เท่ากับ 0.14 เท่า ลดลงจาก 0.21  
เมื�อเทียี่บกับอัต่ราสว่นหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยี่ต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น สำาหรับป็ ี
สิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2561 สาเหตุ่หลักเนื�องมากำาไรสะสมเพิ�มมากข้�น  
มผีู้ลให�สว่นของผู้้�ถืือหุ�นเพิ�มมากข้�นด�วยี่ อีกทั�งยี่งัมกีารชำาระคืนหนี�ที�ก่อให�เกิด 
ภาระดอกเบี�ยี่บางสว่นทำาให�สว่นหนี�สนิลดลง

จากอัต่ราสว่นทางการเงินนี�สรุป็ได�ว่า อัต่ราสว่นหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยี่ต่่อสว่น 
ของผู้้�ถืือหุ�นของบริษััทจัดอย้ี่่ในเกณฑ์์ที�ค่อนข�างต่ำา ดังนั�นบริษััทยี่ังสามารถื 
หาเงินก้�ได�เพิ�มในอนาคต่ หากมคีวามจำาเป็น็ในการใช�เงิน

อัต่ราสว่นความ
สามารถืในการ
ชำาระดอกเบี�ยี่

เท่า 51.70 44.83 อัต่ราสว่นความสามารถืในการชำาระดอกเบี�ยี่
ป็ี 2562 บรษัิัทและบรษัิัทยี่อ่ยี่มอัีต่ราสว่นความสามารถืในการชำาระดอกเบี�ยี่ 
เท่ากับ 51.70 เท่า เพิ�มสง้ข้�นจาก 44.83 เท่า เมื�อเทียี่บกับอัต่ราสว่นความสามารถื 
ในการชำาระดอกเบี�ยี่ ป็ ี2561 สาเหตุ่หลักเนื�องจากภาระดอกเบี�ยี่จ่ายี่ที�ลดลง 

จากอัต่ราสว่นทางการเงินนี�สรุป็ได�ว่าบรษัิัทมคีวามสามารถืในการชำาระดอกเบี�ยี่ 
เพียี่งพอ

อัต่ราสว่นความ
สามารถืในการ
ชำาระภาระผู้ก้พนั 
(Cash basis)

เท่า 0.53 0.76 อัต่ราสว่นความสามารถืในการชำาระภาระผู้ก้พนั (Cash basis)
ป็ี 2562 บริษััทและบริษััทยี่่อยี่มีอัต่ราส่วนความสามารถืในการชำาระ 
ภาระผู้ก้พนั (Cash basis) เท่ากับ 0.53 เท่า ลดลงจาก 0.76 เท่า เมื�อเทียี่บ
กับอัต่ราสว่นความสามารถืในการชำาระภาระผู้ก้พนั (Cash basis) ป็ ี2562 
สาเหต่หุลักเนื�องจากมกีารลงทนุ และซื�อสนิทรพัย์ี่มากข้�นระหว่างป็ ี      

จากอัต่ราส่วนทางการเงินนี�สรุป็ได�ว่าบริษััทมีความสามารถืในการชำาระภาระ 
ผู้ก้พนัเพยีี่งพอ
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ความหมายและสตูรใน่การคำาน่วณอัตราสว่น่ที่างการเงิน่

อัตราสว่น่ที่างการเงิน่ หน่่วย สตูรใน่การคำาน่วณอัตราส่วน่ที่างการเงิน่

อัต่ราสว่นสภาพคล่อง เท่า = สนิทรพัย์ี่หมนุเวียี่น / หนี�สนิหมนุเวียี่น

อัต่ราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า = (เงินสดและเงินฝากธินาคาร + 
หลักทรพัย์ี่ในความต่�องการของต่ลาด + ลก้หนี�การค�า) / 
หนี�สนิหมนุเวียี่น

อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นลก้หนี�การค�า เท่า = ขายี่สทุธิ ิ/ (ลก้หนี�การค�าก่อนหนี�สงสยัี่จะสญ้ + ตั่�วเงินรบัการค�า) 
(เฉลี�ยี่)

อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นสินค�าคงเหลือ เท่า = ต่�นทนุขายี่ / สินค�าคงเหลือ (เฉลี�ยี่)

อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นเจ�าหนี� เท่า = ซื�อหรอืต่�นทนุขายี่ / (เจ�าหนี�การค�า + ตั่�วเงินจ่ายี่การค�า) (เฉลี�ยี่)

ระยี่ะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ยี่ วัน = 360 / อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นลก้หนี�การค�า

ระยี่ะเวลาขายี่สนิค�าเฉลี�ยี่ วัน = 360 / อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นสนิค�าคงเหลือ

ระยี่ะเวลาชำาระหนี� วัน = 360 / อัต่ราสว่นหมนุเวียี่นเจ�าหนี�

Cash Cycle วัน = ระยี่ะเวลาเก็บหนี� + ระยี่ะเวลาขายี่สนิค�า – ระยี่ะเวลาชำาระหนี�

อัต่รากำาไรขั�นต่�น % = กำาไรขั�นต่�น / ขายี่สุทธิิ

อัต่รากำาไรอื�น % = กำาไรที�ไมไ่ด�จากการดำาเนนิงาน / รายี่ได�รวม

อัต่รากำาไรสุทธิิ % = กำาไรสทุธิ ิ/ รายี่ได�รวม

อัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถืือหุ�น % = กำาไรสทุธิ ิ/ สว่นของผู้้�ถืือหุ�น (เฉลี�ยี่)

อัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสนิทรพัยี่์ % = กำาไรก่อนต่�นทนุทางการเงินและค่าใช�จ่ายี่ภาษีัเงินได�/ 
สนิทรพัย์ี่รวม (เฉลี�ยี่)

อัต่ราการหมุนของสนิทรพัยี่์ เท่า = รายี่ได�รวม / สินทรพัย์ี่รวม (เฉลี�ยี่)

อัต่ราสว่นหนี�สนิต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น เท่า = หนี�สนิรวม / สว่นของผู้้�ถืือหุ�น

อัต่ราสว่นหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยี่ต่่อสว่นของผู้้�ถืือหุ�น เท่า = หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยี่ / สว่นของผู้้�ถืือหุ�น

อัต่ราสว่นความสามารถืในการชำาระดอกเบี�ยี่ เท่า = กระแสเงินสดจากการดำาเนนิงาน + 
ดอกเบี�ยี่จ่ายี่จากการดำาเนนิงาน + ภาษีั / ดอกเบี�ยี่จ่ายี่จากการดำา
เนนิงานและการลงทนุ

อัต่ราสว่นความสามารถืในการชำาระดอกเบี�ยี่ (EBITDA) เท่า = EBITDA / ดอกเบี�ยี่จ่ายี่จากการดำาเนนิงานและการลงทนุ

อัต่ราสว่นความสามารถืในการชำาระภาระผู้ก้พนั 
(Cash basis)

เท่า = กระแสเงินสดจากการดำาเนนิงาน / การจ่ายี่ชำาระหนี�สนิ + 
รายี่จ่ายี่ลงทนุ + ซื�อสนิทรพัย์ี่ + เงินป็นัผู้ล
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ความสามารถืในการชำาระห์นี�และการปฏิิบัต่ิต่ามเง่อนไขการก้้ยืมเงินที�สำาคัญ 

อัต่ราสว่นทางการเงินที�บรษัิัทต่�องรกัษัาอัต่ราสว่นต่ามที�สถืาบนัการเงินกำาหนดไว� ม ี2 อัต่ราสว่น คือ Debt Service Coverage Ratio และ 
Interest Bearing Debt to EBITDA โดยี่มรีายี่ละเอียี่ด ดังนี�

   อัตราส่วน่สำาหรบัปิี 2562 สถาน่ภาพิ่

 1 Debt Service Coverage Ratio = EBITDA 12.74 ผู้า่น

Not lower than 1.20:1  Debt Service   

2 Interest Bearing Debt to EBITDA = Interest Bearing Debt 0.26 ผู้า่น

Not higher than 3:1  EBITDA   

EBITDA: มาจากงบกระแสเงินสดรวม โดยี่ใช�กำาไรก่อนค่าใช�จ่ายี่ภาษีัเงินได�ของงบการเงินรวมหลังรายี่การป็รบัป็รุงค่าใช�จ่ายี่

Debt Service: ดอกเบี�ยี่จ่ายี่ในงบการเงินรวม (ของป็ปี็จัจุบนั) บวก สว่นของเงินก้�ยี่มืระยี่ะยี่าวที�ถ้ืงกำาหนดชำาระภายี่ในหน้�งป็ใีนงบการเงินรวม 
(ของป็ก่ีอนหน�า) บวก หนี�สนิต่ามสญัญาเชา่การเงินที�ถ้ืงกำาหนดชำาระภายี่ในหน้�งป็ใีนงบการเงินรวม (ของป็ก่ีอนหน�า)

Interest Bearing Debt: หนี�สนิต่ามสัญญาเชา่การเงินที�ถ้ืงกำาหนดชำาระภายี่ในหน้�งป็ใีนงบการเงินรวม (ของปี็ป็จัจุบนั) + หนี�สนิต่ามสัญญาเชา่ 
การเงินในงบการเงินรวม (ของปี็ป็จัจุบนั) + สว่นของเงินก้�ยี่มืระยี่ะยี่าวที�ถ้ืงกำาหนดชำาระภายี่ในหน้�งป็งีบการเงินรวม (ของปี็ป็จัจุบนั) + เงินก้�ยี่มื
ระยี่ะยี่าวจากสถืาบนัการเงินในงบการเงินรวม (ของป็ปี็จัจุบนั)

จากข�อมล้ข�างต่�น สรุป็ได�ว่าบรษัิัทฯ มคีวามสามารถืในการชำาระหนี�สนิเพียี่งพอ และสามารถืป็ฏิิบติั่ต่ามเงื�อนไขของสถืาบนัการเงินได�ครบถื�วน

สภาพคล่องและแห์ล่งที�มาของเงินทุน

ในช่วงปี็ 2562 ที�ผู้่านมา แหล่งเงินทุนเบื�องต่�นของบริษััทฯ คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน ซ้�งบริษััทฯ มีการทบทวนและ 
ป็ระเมินความต่�องการเงินทุนของบริษััทอยี่่างสมำาเสมอ โดยี่พิจารณาจากกระแสเงินสดที�ได�จากการดำาเนินงานและสภาพต่ลาด ทั�งนี� 
หากบรษัิัทฯ ไมอ่าจสร�างกระแสเงินสดที�ได�จากจากการดำาเนนิงานได�เพียี่งพอ บรษัิัทอาจจัดหากระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
โดยี่วิธิอืี�น อาทิเชน่ การก้�ยี่มืเงินเพิ�มเติ่ม หรอืระดมเงินทนุเพิ�มเติ่ม

ปัจัจััยความเสี�ยงที�มีผิลกระทบต่่อผิลการดำาเนินงานของบริษััท

สบืเนื�องจากนโยี่บายี่รัฐบาลในเรื�องของการเปิ็ดเสรธุีิรกิจก๊าซ LPG แบบเต็่มร้ป็แบบ ซ้�งเริ�มมผีู้ลบงัคับใช�ในชว่งป็ลายี่ป็ ี2560 เป็น็ต่�นไป็ 
แต่่อยี่า่งไรก็ต่ามรฐับาลยี่งัคงป็ระกาศราคาอ�างอิงราคาก๊าซป็โิต่รเลียี่มเหลว เพื�อให�ผู้้�ป็ระกอบการใช�เป็น็แนวทางในการดำาเนนิธุิรกิจ  

การเป็ดิเสรีธุิรกิจก๊าซ LPG ทั�งระบบนั�น มกีารยี่กเลิกการควบคุมราคาและป็รมิาณของทกุแหล่งผู้ลิต่และจัดหาเปิ็ดเสรนีำาเข�าและสง่ออก 
โดยี่สมบ้รณ ์รวมถ้ืงยี่กเลิกการป็ระกาศราคาก๊าซ LPG ณ โรงกลั�นและราคาขายี่สง่ ณ คลังก๊าซ 

ในอนาคต่อาจส่งผู้ลกระทบระยี่ะยี่าวต่่อผู้ลการดำาเนินงานและความสามารถืในการแข่งขันของบริษััท เนื�องจากราคาจำาหน่ายี่ก๊าซ 
LPG จะสะท�อนถ้ืงต่�นทุนที�แท�จริงและเป็ลี�ยี่นแป็ลงต่ามกลไกราคาในต่ลาดโลกและต่ลาดในป็ระเทศ โดยี่หากราคาจำาหน่ายี่ก๊าซ LPG 
ป็รบัตั่วลดลง บรษัิัทอาจมผีู้ลกำาไรลดลง ในขณะที�หากราคาจำาหนา่ยี่ก๊าซ LPG ป็รบัตั่วเพิ�มข้�นอาจสง่ผู้ลให�บรษัิัทมผีู้ลป็ระกอบการดีข้�น 
หากราคาจำาหนา่ยี่ก๊าซ LPG ป็รบัตั่วสง้ข้�นมากอาจส่งผู้ลกระทบให�ผู้้�บริโภคหนัไป็ใช�พลังงานทดแทนอื�นซ้�งมรีาคาถืก้กว่า ซ้�งการป็รับเป็ลี�ยี่น 
พฤติ่กรรมผู้้�บริโภคเชงิทดแทนนี� ยี่อ่มสง่ผู้ลกระทบต่่อผู้ลป็ระกอบการของบรษัิัท และผู้้�ค�ามาต่รา 7 รายี่อื�น



งบการเงิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2562
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เสนอผิ้้ถืือห์ุ้นและคณะกรรมการของบริษััท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี� จัำากัด (มห์าชน)

ความเห์็น

ข�าพเจ�าเห็นว่างบการเงินรวมของบริษััท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ี� จำากัด (มหาชน) (บริษััท) และบริษััทยี่่อยี่ (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบรษัิัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิัท ณ วันที� 31 ธินัวาคม พ.ศ. 2562  
และผู้ลการดำาเนินงานรวมและผู้ลการดำาเนนิงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรบัป็สีิ�นสดุวันเดียี่วกัน  
โดยี่ถืก้ต่�องต่ามที�ควรในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐานการรายี่งานทางการเงิน 

งบการเงินที�ต่รวจัสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการป็ระกอบด�วยี่

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธิันวาคม พ.ศ. 2562
• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับป็ีสิ�นสุดวันเดียี่วกัน 
• งบแสดงการเป็ลี�ยี่นแป็ลงสว่นของเจ�าของรวมและงบแสดงการเป็ลี�ยี่นแป็ลงสว่นของเจ�าของเฉพาะกิจการสำาหรบัป็สีิ�นสดุวันเดียี่วกัน 
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับป็ีสิ�นสุดวันเดียี่วกัน และ
• หมายี่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ้�งรวมถ้ืงหมายี่เหตุ่สรุป็นโยี่บายี่การบัญชีที�สำาคัญ

เกณฑ์์ในการแสดงความเห์็น

ข�าพเจ�าได�ป็ฏิิบัติ่งานต่รวจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชี ความรับผิู้ดชอบของข�าพเจ�าได�กล่าวไว�ในส่วนของความรับผิู้ดชอบของ 
ผู้้�สอบบัญชีต่่อการต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายี่งานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป็็นอิสระจากกลุ่ม 
กิจการและบริษััทต่ามข�อกำาหนดจรรยี่าบรรณของผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพบญัชใีนสว่นที�เกี�ยี่วข�องกับการต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการที�กำาหนดโดยี่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราช้ป็ถัืมภ์ และข�าพเจ�าได�ป็ฏิิบัติ่ต่ามความรับผู้ิดชอบด�านจรรยี่าบรรณอื�นๆ  
ซ้�งเป็็นไป็ต่ามข�อกำาหนดเหล่านี� ข�าพเจ�าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข�าพเจ�าได�รับเพียี่งพอและเหมาะสมเพื�อใช�เป็็นเกณฑ์์ในการ 
แสดงความเห็นของข�าพเจ�า

เร่องสำาคัญในการต่รวจัสอบ

เรื�องสำาคัญในการต่รวจสอบคือเรื�องต่่างๆ ที�มนียัี่สำาคัญที�สดุต่ามดลุยี่พนิจิเยี่ี�ยี่งผู้้�ป็ระกอบวิชาชพีของข�าพเจ�าในการต่รวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดป็ัจจุบัน ข�าพเจ�าได�นำาเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการต่รวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยี่รวมและในการแสดงความเหน็ของข�าพเจ�า ทั�งนี� ข�าพเจ�าไมไ่ด�แสดงความเหน็แยี่กต่่างหากสำาหรบัเรื�องเหล่านี�

เร่�องสำาคัญใน่การตรวจัสอบ วิธกีารตรวจัสอบ

ค่าเผู่�อสนิ่ที่รพัิ่ยส์ญูหาย - ถังบรรจุัแก๊สขน่าดเล็ก

อ�างถ้ืงหมายี่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินข�อ 15 ซ้�งได�เป็ิดเผู้ยี่ข�อม้ล 
เกี�ยี่วกับค่าเผู้ื�อสินทรัพยี่์ส้ญหายี่ - ถัืงบรรจุแก๊สขนาดเล็กที� 
กลุ่มกิจการรับร้�ค่าเผู้ื�อสินค�าส้ญหายี่จำานวน 247.85 ล�านบาท  
ซ้�งคิดเป็น็ร�อยี่ละ 4 ของสินทรพัยี่ร์วมของกลุม่กิจการ ถัืงบรรจุแก๊ส 
ถื้กใช�งานอย้ี่่ในเคหะสถืานของผู้้�ใช�แก๊ส และไม่สามารถืที�จะ 
ต่รวจสอบความมีตั่วต่นได�

เนื�องจากยี่ังไม่ครบกำาหนดของรอบการป็ระเมินจำานวนถัืงแก๊ส 
ของกลุ่มกิจการ ข�าพเจ�าจ้งป็ระเมินความสมเหตุ่สมผู้ลของ 
ค่าเผู้ื�อสนิทรพัย์ี่สญ้หายี่ - ถัืงบรรจุแก๊สขนาดเล็ก โดยี่ใช�ผู้ลการ 
ป็ระเมนิจำานวนถัืงแก๊สซ้�งจัดทำาข้�นในป็ ีพ.ศ. 2561 เป็น็ยี่อดยี่กมา 
สำาหรบัป็นีี� และทดสอบความเคลื�อนไหวของถัืงแก๊สต่ามทะเบยีี่น 
สนิทรพัยี่ที์�จัดทำาโดยี่กลุ่มกิจการเพื�อให�ได�มาซ้�งจำานวนถัืงแก๊ส ณ 
วันสิ�นป็ ีพ.ศ. 2562

รายงานของผิ้้สอบบัญชีรับอนุญาต่
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เร่�องสำาคัญใน่การตรวจัสอบ วิธกีารตรวจัสอบ

ผู้้�บริหารป็ระมาณค่าเผู้ื�อสินทรัพยี่์ส้ญหายี่สำาหรับถัืงแก๊สต่าม 
ป็ริมาณที�รายี่งานโดยี่ผู้้�ป็ระเมินอิสระ ซ้�งใช�ข�อสมมุติ่ฐานอัต่รา 
หมนุเวียี่นของถัืงแก๊ส และผู้ลจากการต่รวจนบัถัืงแก๊สที�โรงบรรจุ 
เป็็นเกณฑ์์ในการป็ระเมิน ป็ริมาณถัืงแก๊สที�ป็ระเมินไม่อาจสรุป็ 
ได�ว่าเป็็นจำานวนที�แน่นอนแต่่จัดทำาการป็ระเมินข้�นต่ามหลัก 
วิชาการของการป็ระเมิน และเป็็นป็ระมาณการที�ดีที�สุดของ 
ผู้้�บรหิารเกี�ยี่วกับป็รมิาณถัืงแก๊สที�สญ้หายี่ ผู้้�บรหิารได�จัดให�มกีาร 
ป็ระเมนิจำานวนถัืงแก๊สอยี่า่งสมำาเสมอทกุๆ สามป็ ีการป็ระเมนิครั�ง 
หลังสดุจัดข้�นในป็ ีพ.ศ. 2561 และจะถ้ืงกำาหนดการป็ระเมินครั�ง
ต่่อไป็ในป็ ีพ.ศ. 2564

ตั่�งแต่่ป็ี พ.ศ. 2557 ผู้้�บริหารได�จัดทำารายี่งานความเคลื�อนไหว 
ของจำานวนและมล้ค่าของถัืงแก๊สที�ใช�วิธิตี่�นทนุเข�าก่อนออกก่อน 
และได�มาซ้�งยี่อดคงเหลือของถัืงแก๊ส ณ วันที�สิ�นป็ ีผู้้�บริหารเชื�อมั�น 
ในรายี่งานดังกล่าวและเชื�อว่าค่าเผู้ื�อสินทรัพย์ี่สญ้หายี่ที�บนัท้กไว� 
ยี่งัไมต่่�องมีการเป็ลี�ยี่นแป็ลงและมคีวามเหมาะสม

ข�าพเจ�าให�ความสำาคัญกับการต่รวจสอบเรื�องดังกล่าว เนื�องจาก 
มล้ค่าของค่าเผู้ื�อสนิทรัพยี่ส์ญ้หายี่มสีาระสำาคัญต่่องบการเงิน และ 
ในการป็ระมาณการค่าเผู้ื�อสินทรัพย์ี่ส้ญหายี่ดังกล่าวข้�นอย้ี่่กับ 
ดลุยี่พนิจิที�สำาคัญของผู้้�บริหาร

ในการต่รวจสอบของข�าพเจ�าในป็ี พ.ศ. 2561 ข�าพเจ�าทดสอบ 
ความนา่เชื�อถืือของรายี่งานการป็ระเมนิจำานวนถัืงแก๊สที�จัดทำาโดยี่ 
ผู้้�ป็ระเมินอิสระ และเป็รียี่บเทียี่บจำานวนถัืงแก๊สในรายี่งานการ
ป็ระเมินกับทะเบียี่นทรัพย์ี่สินของบริษััท ข�าพเจ�าพบว่าจำานวน 
ถัืงแก๊สจากแหล่งข�อมล้ทั�งสองแหง่มคีวามสอดคล�องกัน

ข�าพเจ�าต่รวจสอบความเคลื�อนไหวของถัืงแก๊สในปี็ พ.ศ. 2562 
ดังต่่อไป็นี�

• ทดสอบความเคลื�อนไหวต่ามที�บนัท้กในทะเบยีี่นสนิทรพัยี่กั์บ 
ใบกำากับสินค�าของผู้้�ขายี่และใบกำากับสินค�าขายี่ของกลุม่กิจการ  
รวมถ้ืงรายี่งานการทำาลายี่ถัืงแก๊ส

• ป็ระเมนิความเหมาะสมของค่าเผืู้�อสนิทรพัยี่ส์ญ้หายี่ โดยี่พจิารณา 
จากความนา่เชื�อถืือของทะเบยีี่นสินทรัพยี่จ์ากการทดสอบข�างต่�น

ข�าพเจ�าไมพ่บป็ระเด็นที�มสีาระสำาคัญจากการป็ฏิิบติั่งานดังกล่าว

เงิน่มดัจัำารบัค่าถังบรรจุัแก๊สขน่าดเล็ก

อ�างถ้ืงหมายี่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินข�อ 24 ซ้�งได�เป็ิดเผู้ยี่ข�อม้ล 
เกี�ยี่วกับเงินมัดจำารับค่าถัืงบรรจุแก๊สขนาดเล็ก ซ้�งป็ระกอบด�วยี่ 
เงินมดัจำารบัค่าถัืงบรรจุแก๊สขนาดเล็กและป็ระมาณการเงินมดัจำา 
รับจำานวน 2,145 ล�านบาท และ 1,271 ล�านบาท ต่ามลำาดับ 
ซ้�งคิดเป็น็ร�อยี่ละ 72 ของหนี�สนิรวมของกลุ่มกิจการ

เงินมัดจำารับค่าถัืงบรรจุแก๊สขนาดเล็ก บันท้กต่ามจำานวนเงินสด 
ที�ได�รับจริงจากล้กค�า เมื�อกลุ่มกิจการได�รับเงินและออกใบเสร็จ 
รบัเงินให�กับลก้ค�า

สำาหรับป็ระมาณการเงินมัดจำารบั ผู้้�บริหารป็ระมาณจำานวนถัืงแก๊ส 
ที�หมุนเวียี่นและที�ใช�โดยี่ผู้้�บรโิภค โดยี่ยี่ด้จำานวนถัืงแก๊สที�ป็ระเมนิ 
โดยี่ผู้้�ป็ระเมินอิสระ และใช�ค่าเฉลี�ยี่ของเงินมัดจำาของถัืงแก๊สใน 
แต่่ละป็ีในการคำานวณป็ระมาณการเงินมัดจำารับ ผู้้�บริหารเชื�อว่า
ป็ระมาณการดังกล่าวสะท�อนถ้ืงหนี�สินที�อาจเกิดจากการคืนเงิน
มัดจำาโดยี่แสดงไว�ในงบการเงินด�วยี่ความรอบคอบและด�วยี่หลัก
ความระมดัระวังอยี่า่งเต็่มที�

ตั่�งแต่่ป็ี พ.ศ. 2557 ผู้้�บริหารได�จัดทำารายี่งานความเคลื�อนไหว 
ของเงินมัดจำารับค่าถัืงบรรจุแก๊ส ต่ามจำานวนเงินสดที�ได�รับจริง  
และเงินสดที�จ่ายี่คืนลก้ค�า ได�มาซ้�งยี่อดคงเหลือของเงินมดัจำารบั  
ผู้้�บริหารเชื�อในความถื้กต่�องของรายี่งานดังกล่าวและเชื�อว่า 
จำานวนของป็ระมาณการเงินมดัจำารบัค่าถัืงบรรจุแก๊สขนาดเล็กที�
บนัท้กไว�มคีวามเหมาะสมและยี่งัไมต่่�องป็รบัป็รุงสำาหรบัป็ ีพ.ศ. 2562

ข�าพเจ�าให�ความสำาคัญกับการต่รวจสอบเรื�องดังกล่าว เนื�องจาก 
ม้ลค่าของเงินมัดจำารับมีสาระสำาคัญต่่องบการเงิน และในการ 
ป็ระมาณเงินมดัจำารบัข้�นอย้ี่กั่บดลุยี่พนิจิที�สำาคัญของผู้้�บริหาร

เนื�องจากป็ระมาณการเงินมัดจำารบัค่าถัืงบรรจุแก๊สขนาดเล็กจัดทำา 
ข้�นโดยี่ยี่้ดป็ริมาณถัืงแก๊สที�หมุนเวียี่นอย้ี่่ในต่ลาด ข�าพเจ�าได�ใช� 
วิธิีการต่รวจสอบป็ริมาณถัืงแก๊สต่ามที�อธิิบายี่ไว�ในเรื�องสำาคัญ 
ในการต่รวจสอบเกี�ยี่วกับค่าเผู้ื�อสนิทรพัย์ี่สญ้หายี่ - ถัืงบรรจุแก๊ส 
ขนาดเล็ก

ในการต่รวจสอบของข�าพเจ�าในป็ี พ.ศ. 2561 ข�าพเจ�าทดสอบ 
ความนา่เชื�อถืือของรายี่งานการป็ระเมนิจำานวนถัืงแก๊สที�จัดทำาโดยี่ 
ผู้้�ป็ระเมินอิสระ และเป็รียี่บเทียี่บจำานวนถัืงแก๊สในรายี่งานการ 
ป็ระเมินกับรายี่ละเอียี่ดเงินมัดจำารับของบริษััท ข�าพเจ�าพบว่า
จำานวนถัืงแก๊สจากแหล่งข�อมล้ทั�งสองแหง่มคีวามสอดคล�องกัน

ข�าพเจ�าต่รวจสอบความเคลื�อนไหวของเงินมดัจำารบัค่าถัืงบรรจุแก๊ส 
ในป็ ีพ.ศ. 2562 ดังต่่อไป็นี�

ทดสอบความเคลื�อนไหวต่ามที�บนัท้กในเงินมดัจำารบัค่าถัืงบรรจุแก๊ส  
กับใบเสรจ็รบัเงินค่าเงินมดัจำา และเอกสารรับคืนเงินมดัจำาที�ออก 
ให�ลก้ค�า รวมถ้ืงรายี่งานความเคลื�อนไหวของเงินฝากธินาคาร 

ป็ระเมนิความเหมาะสมของป็ระมาณการเงินมดัจำารบัค่าถัืงบรรจุ
แก๊สขนาดเล็กโดยี่พจิารณาจากความนา่เชื�อถืือของรายี่งานความ
เคลื�อนไหวของเงินมดัจำารบัจากการทดสอบข�างต่�น

ข�าพเจ�าไมพ่บป็ระเด็นที�มสีาระสำาคัญจากการป็ฏิิบติั่งานดังกล่าว
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ข้อม้ลอ่น

กรรมการเป็็นผู้้�รับผู้ิดชอบต่่อข�อม้ลอื�น ข�อม้ลอื�นป็ระกอบด�วยี่ ข�อม้ลซ้�งรวมอย้ี่่ในรายี่งานป็ระจำาป็ี แต่่ไม่รวมถ้ืงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายี่งานของผู้้�สอบบัญชทีี�อย้ี่ใ่นรายี่งานนั�น ข�าพเจ�าคาดว่าข�าพเจ�าจะได�รบัรายี่งานป็ระจำาป็ภีายี่หลังวันที�
ในรายี่งานของผู้้�สอบบญัชนีี� 

ความเหน็ของข�าพเจ�าต่่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถ้ืงข�อมล้อื�น และข�าพเจ�าไมไ่ด�ให�ความเชื�อมั�นต่่อข�อมล้อื�น

ความรับผิู้ดชอบของข�าพเจ�าที�เกี�ยี่วเนื�องกับการต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข�อมล้อื�น 
มคีวามขดัแยี่�งที�มสีาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความร้�ที�ได�รับจากการต่รวจสอบของข�าพเจ�า หรือ
ป็รากฏิว่าข�อมล้อื�นมกีารแสดงข�อมล้ที�ขดัต่่อข�อเท็จจรงิอันเป็น็สาระสำาคัญหรอืไม ่

เมื�อข�าพเจ�าได�อ่านรายี่งานป็ระจำาป็ี หากข�าพเจ�าสรุป็ได�ว่ามีการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญ ข�าพเจ�าต่�องสื�อสาร 
เรื�องดังกล่าวกับคณะกรรมการต่รวจสอบ

ความรับผิิดชอบของกรรมการต่่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจัการ 

กรรมการมีหน�าที�รับผู้ิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยี่ถ้ืกต่�องต่ามที�ควรต่าม 
มาต่รฐานการรายี่งานทางการเงิน และรับผู้ิดชอบเกี�ยี่วกับการควบคุมภายี่ในที�กรรมการพิจารณาว่าจำาเป็็น เพื�อให�สามารถืจัดทำา 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ป็ราศจากการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญไมว่่าจะเกิดจากการทุจริต่
หรอืข�อผู้ดิพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผู้ดิชอบในการป็ระเมินความสามารถืของกลุ่มกิจการและบริษััทใน 
การดำาเนนิงานต่่อเนื�อง เป็ดิเผู้ยี่เรื�องที�เกี�ยี่วกับการดำาเนนิงานต่่อเนื�อง (ต่ามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ์์การบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิ
งานต่่อเนื�อง เว�นแต่่กรรมการมีความตั่�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษััท หรือหยุี่ดดำาเนนิงาน หรือไมส่ามารถืดำาเนนิงานต่่อเนื�องต่่อไป็ได� 

คณะกรรมการต่รวจสอบมีหน�าที�ชว่ยี่กรรมการในการสอดส่องดแ้ลกระบวนการในการจัดทำารายี่งานทางการเงินของกลุม่กิจการและบริษััท

ความรับผิิดชอบของผิ้้สอบบัญชีต่่อการต่รวจัสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจัการ

การต่รวจสอบของข�าพเจ�ามวัีต่ถืปุ็ระสงค์เพื�อให�ได�ความเชื�อมั�นอยี่า่งสมเหตุ่สมผู้ลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยี่รวม 
ป็ราศจากการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต่หรือข�อผู้ิดพลาด และเสนอรายี่งาน 
ของผู้้�สอบบัญชีซ้�งรวมความเหน็ของข�าพเจ�าอย้ี่ด่�วยี่ ความเชื�อมั�นอยี่า่งสมเหต่สุมผู้ลคือความเชื�อมั�นในระดับสง้ แต่่ไมไ่ด�เป็น็การรับป็ระกันว่า 
การป็ฏิิบัติ่งานต่รวจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบญัชจีะสามารถืต่รวจพบข�อม้ลที�ขดัต่่อข�อเท็จจรงิอันเป็น็สาระสำาคัญที�มอีย้ี่ไ่ด�เสมอไป็ 
ข�อมล้ที�ขดัต่่อข�อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติ่หรอืข�อผู้ดิพลาด และถืือว่ามสีาระสำาคัญเมื�อคาดการณอ์ยี่า่งสมเหต่สุมผู้ลได�ว่ารายี่การที� 
ขัดต่่อข�อเท็จจริงแต่่ละรายี่การ หรือทุกรายี่การรวมกันจะมีผู้ลต่่อการตั่ดสินใจทางเศรษัฐกิจของผู้้�ใช�งบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการเหล่านี� 

ในการต่รวจสอบของข�าพเจ�าต่ามมาต่รฐานการสอบบญัช ีข�าพเจ�าได�ใช�ดลุยี่พินจิเยี่ี�ยี่งผู้้�ป็ระกอบวิชาชพีและการสงัเกต่ และสงสัยี่เยี่ี�ยี่ง
ผู้้�ป็ระกอบวิชาชพีต่ลอดการต่รวจสอบ การป็ฏิิบติั่งานของข�าพเจ�ารวมถ้ืง

• ระบุและป็ระเมนิความเสี�ยี่งจากการแสดงข�อมล้ที�ขดัต่่อข�อเท็จจรงิอันเป็็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติ่หรอืข�อผู้ดิพลาด ออกแบบและป็ฏิิบติั่งานต่ามวิธิกีารต่รวจสอบเพื�อต่อบสนองต่่อความเสี�ยี่งเหล่านั�น และ 
ได�หลักฐานการสอบบัญชทีี�เพยีี่งพอและเหมาะสมเพื�อเป็น็เกณฑ์์ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี�ยี่งที�ไมพ่บข�อมล้ที�ขดัต่่อ 
ข�อเท็จจริงอันเป็น็สาระสำาคัญซ้�งเป็น็ผู้ลมาจากการทุจริต่จะสง้กว่าความเสี�ยี่งที�เกิดจากข�อผิู้ดพลาด เนื�องจากการทุจริต่อาจเกี�ยี่วกับ 
การสมร้�ร่วมคิด การป็ลอมแป็ลงเอกสารหลักฐาน การตั่�งใจละเว�นการแสดงข�อม้ล การแสดงข�อม้ลที�ไม่ต่รงต่ามข�อเท็จจริงหรือ 
การแทรกแซงการควบคุมภายี่ใน

• ทำาความเข�าใจในระบบการควบคุมภายี่ในที�เกี�ยี่วข�องกับการต่รวจสอบ เพื�อออกแบบวิธิีการต่รวจสอบที�เหมาะสมกับสถืานการณ์  
แต่่ไมใ่ชเ่พื�อวัต่ถืปุ็ระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่่อความมปี็ระสทิธิผิู้ลของการควบคมุภายี่ในของกลุ่มกิจการและบรษัิัท

• ป็ระเมนิความเหมาะสมของนโยี่บายี่การบญัชทีี�กรรมการใช�และความสมเหตุ่สมผู้ลของป็ระมาณการทางบญัชี และการเปิ็ดเผู้ยี่ข�อม้ล 
ที�เกี�ยี่วข�องซ้�งจัดทำาข้�นโดยี่กรรมการ 
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• สรุป็เกี�ยี่วกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ์์การบญัชีสำาหรบัการดำาเนนิงานต่่อเนื�องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบญัชทีี� 
ได�รับสรุป็ว่ามีความไมแ่นน่อนที�มีสาระสำาคัญที�เกี�ยี่วกับเหตุ่การณ์หรือสถืานการณ์ที�อาจเป็็นเหตุ่ให�เกิดข�อสงสัยี่อยี่า่งมีนัยี่สำาคัญต่่อ 
ความสามารถืของกลุ่มกิจการและบริษััทในการดำาเนินงานต่่อเนื�องหรือไม่ ถื�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุป็ว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญ  
ข�าพเจ�าต่�องกล่าวไว�ในรายี่งานของผู้้�สอบบัญชีของข�าพเจ�าถ้ืงการเป็ิดเผู้ยี่ที�เกี�ยี่วข�องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรอืถื�าการเปิ็ดเผู้ยี่ดังกล่าวไม่เพียี่งพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเป็ลี�ยี่นแป็ลงไป็ ข�อสรุป็ของข�าพเจ�าข้�นอย้ี่กั่บหลักฐานการสอบบัญชี 
ที�ได�รบัจนถ้ืงวันที�ในรายี่งานของผู้้�สอบบัญชขีองข�าพเจ�า อยี่า่งไรก็ต่าม เหต่กุารณห์รอืสถืานการณใ์นอนาคต่อาจเป็น็เหตุ่ให�กลุม่กิจการ 
และบรษัิัทต่�องหยุี่ดการดำาเนินงานต่่อเนื�อง 

• ป็ระเมินการนำาเสนอ โครงสร�างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยี่รวม รวมถ้ืงการเป็ดิเผู้ยี่ว่างบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายี่การ และเหต่กุารณใ์นร้ป็แบบที�ทำาให�มกีารนำาเสนอข�อมล้โดยี่ถืก้ต่�องต่ามที�ควรหรือไม ่

• ได�รับหลักฐานการสอบบญัชทีี�เหมาะสมอย่ี่างเพยีี่งพอเกี�ยี่วกับข�อม้ลทางการเงินของกิจการภายี่ในกลุ่มหรอืกิจกรรมทางธุิรกิจภายี่ใน 
กลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่่องบการเงินรวม ข�าพเจ�ารับผู้ิดชอบต่่อการกำาหนดแนวทางการควบคุมด้แลและการป็ฏิิบัติ่งาน 
ต่รวจสอบกลุ่มกิจการ ข�าพเจ�าเป็น็ผู้้�รับผู้ดิชอบแต่่เพียี่งผู้้�เดียี่วต่่อความเหน็ของข�าพเจ�า 

ข�าพเจ�าได�สื�อสารกับคณะกรรมการต่รวจสอบเกี�ยี่วกับขอบเขต่และชว่งเวลาของการต่รวจสอบต่ามที�ได�วางแผู้นไว� ซ้�งรวมถ้ืงป็ระเด็นที�
มีนัยี่สำาคัญที�พบจากการต่รวจสอบและข�อบกพรอ่งที�มีนัยี่สำาคัญในระบบการควบคุมภายี่ใน ซ้�งข�าพเจ�าได�พบในระหว่างการต่รวจสอบ
ของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�ให�คำารบัรองแก่คณะกรรมการต่รวจสอบว่า ข�าพเจ�าได�ป็ฏิิบติั่ต่ามข�อกำาหนดจรรยี่าบรรณที�เกี�ยี่วข�องกับความเป็น็อิสระและได� 
สื�อสารกับคณะกรรมการต่รวจสอบเกี�ยี่วกับความสัมพันธ์ิทั�งหมด ต่ลอดจนเรื�องอื�นซ้�งข�าพเจ�าเชื�อว่ามีเหต่ผุู้ลที�บุคคลภายี่นอกอาจพิจารณาว่า 
กระทบต่่อความเป็น็อิสระของข�าพเจ�าและมาต่รการที�ข�าพเจ�าใช�เพื�อป็อ้งกันไมใ่ห�ข�าพเจ�าขาดความเป็น็อิสระ

จากเรื�องที�สื�อสารกับคณะกรรมการต่รวจสอบ ข�าพเจ�าได�พิจารณาเรื�องต่่างๆ ที�มีนัยี่สำาคัญที�สุดในการต่รวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดป็จัจุบนัและกำาหนดเป็็นเรื�องสำาคัญในการต่รวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธิบิายี่เรื�องเหล่านี�ในรายี่งานของผู้้�สอบบญัช ี 
เว�นแต่่กฎหมายี่หรือข�อบงัคับไมใ่ห�เปิ็ดเผู้ยี่ต่่อสาธิารณะเกี�ยี่วกับเรื�องดังกล่าว หรอืในสถืานการณที์�ยี่ากที�จะเกิดข้�น ข�าพเจ�าพจิารณาว่า 
ไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายี่งานของข�าพเจ�าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถืคาดการณ์ได�อยี่่างสมเหตุ่ผู้ลว่าจะมีผู้ลกระทบใน 
ทางลบมากกว่าผู้ลป็ระโยี่ชนต่์่อสว่นได�เสยีี่สาธิารณะจากการสื�อสารดังกล่าว 

บรษัิัท ไพร�ซวอเต่อร์เฮาส์คเ้ป็อรส์ เอบเีอเอส จำากัด

ขจัรเกยีรติ อรุณไพิ่โรจัน่กลุ
ผู้้�สอบบญัชรีบัอนญุาต่เลขที� 3445
กรุงเทพมหานคร
27 กมุภาพันธิ ์พ.ศ. 2563
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 663,488,781 696,811,150 525,605,588 602,362,029
เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 407,794,849 402,335,293 407,794,849 402,335,293
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9 939,713,165 1,031,883,021 1,037,607,272 1,021,729,872
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.3 - - 35,000,000 35,000,000
สนิคา้คงเหลอื 10 201,482,108 161,885,684 189,055,487 161,651,927
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 9,778,268 17,610,785 6,768,326 17,202,919
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11 - 63,125,569 - 63,125,569

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,222,257,171 2,373,651,502 2,201,831,522 2,303,407,609

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 33 667,378,876 650,282,289 655,221,876 650,082,289
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 432,149,065 262,149,065
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 13 - - - -
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 15 2,750,785,226 2,523,839,999 2,519,352,365 2,398,717,022
คา่ความนิยม 16 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 50,521,422 33,495,584 29,634,043 30,487,635
คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 18 43,417,658 48,911,434 43,417,658 48,911,434
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 10,788,052 8,290,078 9,133,617 7,170,806
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 134,730,301 40,162,527 133,537,837 40,705,429

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 3,826,732,112 3,341,638,003 3,856,649,592 3,450,575,180

รวมสินทรพัย  ์ 6,048,989,283 5,715,289,505 6,058,481,114 5,753,982,789

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21.2 20,000,000 - - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 989,584,840 1,007,962,344 991,498,210 1,010,175,054
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21.3 46,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 37,389,102 30,729,078 37,210,731 30,729,078
ประมาณการหน้ีสนิระยะสัน้ 22 - 8,087,409 - 8,087,409
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 60,314,004 47,892,755 59,326,628 48,964,381

รวมหนี้สินหมนุเวียน                  1,153,799,946 1,141,183,586 1,134,547,569 1,144,467,922

หนี้สินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21.3 116,896,500 163,408,500 116,896,500 163,408,500
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 41,363,046 23,332,413 31,354,001 18,174,430
เงนิมดัจาํรบั 24 3,416,288,896 3,384,811,551 3,416,210,251 3,384,811,551
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 17,465,001 3,598,075 - -
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 8,114,421 6,350,000 8,114,421 6,350,000

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน                  3,600,127,864 3,581,500,539 3,572,575,173 3,572,744,481

รวมหนี้สิน 4,753,927,810 4,722,684,125 4,707,122,742 4,717,212,403

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                
ทุนจดทะเบยีน
   หุน้สามญั จาํนวน 518,500,000 หุน้ 
      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
   หุน้สามญั จาํนวน 518,500,000 หุน้ 
      มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

สว่นเกนิทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 532,000,000 532,000,000 532,000,000 532,000,000
กําไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 15,042,919 - 15,042,919 -
กําไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 211,579,388 (57,925,683) 285,815,453 (13,729,614)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 12.2 135 - - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,277,122,442 992,574,317 1,351,358,372 1,036,770,386

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 17,939,031 31,063 -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,295,061,473 992,605,380 1,351,358,372 1,036,770,386

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,048,989,283 5,715,289,505 6,058,481,114 5,753,982,789

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 14,127,428,125 14,684,374,242 14,118,573,816 14,678,389,002
รายไดจ้ากการบรกิาร 26,957,982 42,494,599 - -

รวมรายได้ 14,154,386,107 14,726,868,841 14,118,573,816 14,678,389,002

ต้นทนุ

ตน้ทุนขาย (13,404,427,053) (13,870,915,696) (13,452,443,317) (13,879,323,220)
ตน้ทุนบรกิาร (16,387,211) (25,525,810) - -

รวมต้นทนุ (13,420,814,264) (13,896,441,506) (13,452,443,317) (13,879,323,220)

กาํไรข ัน้ต้น 733,571,843 830,427,335 666,130,499 799,065,782
รายไดอ้ื่น 26 311,308,985 251,208,970 311,240,557 248,115,403
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (291,678,422) (296,635,153) (251,362,146) (266,641,507)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (391,966,141) (383,665,736) (332,358,369) (354,050,059)
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,429,960) (12,793,652) (2,633,415) (12,735,843)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 357,806,305 388,541,764 391,017,126 413,753,776
ภาษเีงนิได้ 28 (68,742,414) (67,059,731) (71,835,694) (71,253,891)

กาํไรสาํหรบัปี 289,063,891 321,482,033 319,181,432 342,499,885

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น :
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
   หลงัออกจากงาน 23 (7,433,113)         - (5,741,807)         -
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการขา้งตน้ 1,486,623 - 1,148,361 -

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (5,946,490) - (4,593,446) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 283,117,401 321,482,033 314,587,986 342,499,885

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 14,127,428,125 14,684,374,242 14,118,573,816 14,678,389,002
รายไดจ้ากการบรกิาร 26,957,982 42,494,599 - -

รวมรายได้ 14,154,386,107 14,726,868,841 14,118,573,816 14,678,389,002

ต้นทนุ

ตน้ทุนขาย (13,404,427,053) (13,870,915,696) (13,452,443,317) (13,879,323,220)
ตน้ทุนบรกิาร (16,387,211) (25,525,810) - -

รวมต้นทนุ (13,420,814,264) (13,896,441,506) (13,452,443,317) (13,879,323,220)

กาํไรข ัน้ต้น 733,571,843 830,427,335 666,130,499 799,065,782
รายไดอ้ื่น 26 311,308,985 251,208,970 311,240,557 248,115,403
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (291,678,422) (296,635,153) (251,362,146) (266,641,507)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (391,966,141) (383,665,736) (332,358,369) (354,050,059)
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,429,960) (12,793,652) (2,633,415) (12,735,843)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 357,806,305 388,541,764 391,017,126 413,753,776
ภาษเีงนิได้ 28 (68,742,414) (67,059,731) (71,835,694) (71,253,891)

กาํไรสาํหรบัปี 289,063,891 321,482,033 319,181,432 342,499,885

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น :
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
   หลงัออกจากงาน 23 (7,433,113)         - (5,741,807)         -
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการขา้งตน้ 1,486,623 - 1,148,361 -

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (5,946,490) - (4,593,446) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 283,117,401 321,482,033 314,587,986 342,499,885

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)
- บรษิทัใหญ่ 290,494,480 321,481,690 319,181,432 342,499,885
- สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (1,430,589) 343 - -

289,063,891 321,482,033 319,181,432 342,499,885

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม
- บรษิทัใหญ่ 284,547,990 321,481,690 314,587,986 342,499,885
- สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (1,430,589) 343 - -

283,117,401 321,482,033 314,587,986 342,499,885

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 29 0.56 0.62 0.62 0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 357,806,305 388,541,764 391,017,126 413,753,776
รายการปรบัปรุงคา่ใชจ้า่ย
คา่เสือ่มราคา 14,15 274,249,505 268,509,823 235,693,722 226,916,476
คา่ตดัจาํหน่าย 17 9,348,810 5,067,844 4,353,592 4,620,477
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 26 (12,074,634) (21,797,009) (8,594,019) (14,478,048)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 15 14,271,599 4,859 2,449,322 4,856
ขาดทุนจากสญัญาเชา่การเงนิ 8,346,130 - 1,507,338 -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายคา่ความนิยม 16 3,400,700 - 3,400,700 -
กลบัรายการคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (11,196,775) (497,805) (10,714,095) (497,805)
กาํไรจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 8 (5,459,556) (2,335,293) (5,459,556) (2,335,293)
รายไดค้า่เชา่รบัจากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14 (872,796) (1,540,605) (592,431) (1,540,605)
ดอกเบีย้รบั 26 (8,427,208) (7,675,341) (9,928,722) (10,551,975)
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,429,960 12,793,652 2,633,415 12,735,843
กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิ 22 (8,087,409) (39,000,000) (8,087,409) (39,000,000)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 11,545,937 6,694,183 9,113,940 5,962,422

636,280,568 608,766,072 606,792,923 595,590,124
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน
-  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 171,247,072 (11,797,219) (203,417) (13,080,887)
-  สนิคา้คงเหลอื (13,922,896) 41,590,709 (27,403,560) 41,590,708
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 11,079,052 (2,037,728) 10,434,593 (2,300,221)
-  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํา้ประกนั 4,186,902 (55,365,988) (5,139,587) (55,165,988)
-  อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนถอืไวเ้พือ่ขาย 63,125,569 - 63,125,569 -
-  บญัชสีาํรองเพือ่ชาํระหน้ี - 121,240,195 - 121,240,195
-  คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 5,493,776 5,625,658 5,493,776 5,625,658
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (93,279,024) 2,170,252 (92,832,408) 2,271,455
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (217,917,214) (78,439,438) (52,133,435) (69,267,276)
-  ประมาณการหน้ีสนิ 22 - (6,310,584) - (6,310,584)
-  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 10,426,661 628,621 10,362,247 1,659,341
-  เจา้หน้ีรอการจดัสรรเงนิตามแผนฟ้ืนฟู - (121,240,195) - (121,240,195)
-  เงนิมดัจาํรบั 31,477,345 79,383,030 31,398,700 79,383,030
-  จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 (3,365,181) (4,593,565) (1,676,176) (4,069,525)
-  หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น - (1,030,000) - (1,030,000)

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 604,832,630 578,589,820 548,219,225 574,895,835
หกั   จา่ยดอกเบีย้ (2,980,389) (12,672,626) (2,530,217) (12,672,626)
       จา่ยภาษเีงนิได้ (69,609,283) (49,001,672) (66,168,490) (47,857,546)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 532,242,958 516,915,522 479,520,518 514,365,663

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



127

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ 8 302,707,877 - 302,707,877 -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 (302,707,877) (400,000,000) (302,707,877) (400,000,000)
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
   แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 40,000,000
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (352,537,068) (246,427,536) (332,930,459) (241,472,413)
เงนิสดรบัจากรายไดค้า่เชา่รบั
   จากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14 872,796 1,540,605 592,431 1,540,605
ตน้ทุนการกูย้มื (9,492,198) (2,324,706) (9,492,198) (2,324,706)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (10,486,767) (5,000) (3,500,000) (5,000)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14 (12,955,384) - (12,955,384) -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้บรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 30 (158,274,000) - - -
เงนิสดจา่ยเพือ่เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 12.1 - - (170,000,000) -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 22,780,387 21,862,126 8,594,148 14,478,948
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 7,397,823 9,813,815 9,926,503 12,789,164

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (512,694,411) (615,540,696) (509,764,959) (574,993,402)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12.2 154 - - -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21.2 96,928,152 - - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21.2 (96,920,725) - - -
จา่ยคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 21.1 (6,366,497) (2,058,105) - (323,849)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 21.3 (46,512,000) (35,974,125) (46,512,000) (35,974,125)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (52,870,916) (38,032,230) (46,512,000) (36,297,974)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (33,322,369) (136,657,404) (76,756,441) (96,925,713)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 696,811,150 833,468,554 602,362,029 699,287,742

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 663,488,781 696,811,150 525,605,588 602,362,029

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด
ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซือ้อุปกรณ์ 62,868,010 29,867,019 62,784,099 29,710,590
ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 71,400 - - -
ประมาณการรือ้ถอน 1,764,421 - 1,764,421 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

16 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ด ้
จดทะเบยีนดงันี้ 
 
1 อำคำรอสีท ์วอเตอร ์ชัน้ 15 ซอย วภิำวดรีงัสติ 5 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
บรษิัทเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิัท 
และบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำง ๆ 
 
บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) เกิดจำกกำรควบรวมกนัของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 
(“PICNIC”) และบรษิัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“WG”) เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557 ตำมพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ในกำรควบรวมกิจกำร บริษัทได้รบัโอนซึ่งทรพัย์สิน หนี้  สิทธิ หน้ำที่ ธุรกิจและควำม
รบัผดิชอบทัง้หมดของทัง้ PICNIC และ WG รวมทัง้คดฟ้ีองรอ้งและภำระผูกพนั โดยที ่PICNIC และ WG หมดสภำพจำกกำร
เป็นนิตบิุคคลตัง้แต่วนัที ่23 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงนิ 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัช ี
ทีส่ ำคญั และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอื
ปฏบิตั ิกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำร หรอืควำมซบัซ้อนหรอืเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำร 
ทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัให้ใช้งบกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย 
เป็นหลกั  
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

17 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 
กลุ่มกิจกำร 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรือ่ง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ (TFRS 15) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรู้รำยได้จำกสญัญำที ่
ท ำกบัลูกค้ำ ซึ่งก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรต้องรบัรู้รำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยได้เพื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงินที ่
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำกสนิคำ้และบรกิำรทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกักำรรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรโอนควำมเสีย่ง
และผลตอบแทนในสนิค้ำและบรกิำรไปยงัผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รำยได้จำก
สญัญำก่อสร้ำง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้
มำถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ  
ไมม่ผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร  
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรโอนจำกหรือโอนมำเป็น
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน จะท ำได้ก็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสงัหำรมิทรพัย์  ซึ่งต้องมี
หลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนสนบัสนุน โดยกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนจะเกดิขึน้เมื่ออสงัหำรมิทรพัยน์ัน้
เขำ้นิยำมหรอืสิน้สุดกำรเป็นไปตำมนิยำมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน กำรเปลีย่นแปลงควำมตัง้ใจของ
ฝ่ำยบรหิำรเพยีงอยำ่งเดยีวไม่ไดใ้หห้ลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนุนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
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18 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีล
บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32    เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7   เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9   เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใิน 
                     หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำและ กำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  
กำรบญัชป้ีองกนั ควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้ 
มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
อีกต่อไป กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้  
มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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19 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อ 
กลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรือ่ง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่อง ภำษีเงนิได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบทำง 
ภำษเีงนิไดข้องเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์
ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธบิำยให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีที่มกีำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้โดยเมื่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกดิขึ้น กิจกำรจะต้องใช้ข้อสมมตทิี่เป็นปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มกีำรแก้ไขโครงกำร  
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณตน้ทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบีย้สุทธิ
ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยมื ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำหำกสนิทรพัย์ที่เข้ำ
เงื่อนไขทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอื
ของเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำร
ไดม้ำซึง่กำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ สว่นไดเ้สยี
เดมิทีม่อียูก่่อนหน้ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหม่ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (เงื่อนไขกำรช ำระก่อน
ก ำหนดและค่ำชดเชยทีต่ดิลบ) กำรปรบัปรุงท ำใหก้จิกำรสำมำรถวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิบำงรำยกำรทีม่ี
เงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนด ที่มคี่ำชดเชยในมูลค่ำทีต่ดิลบ มสีทิธทิีจ่ะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยแทน
กำรวดัมลูค่ำดว้ยวธิมีลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่สนิทรพัยเ์หล่ำนี้รวมถงึเงนิใหกู้ย้มืบำงประเภทและ
ตรำสำรหนี้ โดยกำรทีจ่ะวดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยไดน้ัน้ค่ำชดเชยในมลูคำ่ทีต่ดิลบจะตอ้งเป็นจ ำนวน
เงนิทีส่มเหตุสมผลส ำหรบักำรยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกจิกลุ่มกจิกำรถอืสนิทรพัยน์ัน้เพือ่รบั
กระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิีกำรทำงภำษีเงนิได้  
ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได้ ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

- กจิกำรต้องสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีจะตรวจสอบวิธกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้
เกี่ยวกบัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำร
พจิำรณำ 

- หำกกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษีที่มี
ควำมไมแ่น่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิง  
ในกำรใช ้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจ
หรอืประมำณกำร 

 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บรษิทัยอ่ยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบั 
กำรลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้   
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน โดยตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วกบักำรซื้อ
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
ข) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครอง 

 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำก
กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอื
ยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูก 
โอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูก
รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ 
เงนิลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน  
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทึกบญัชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่  
ตำมสดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเชน่เดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

2.4 กำรรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีือ้ส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่มใ่ชก่ำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อน
ใหส้ ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัย์ทีร่ะบุได้ทีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัทีซ่ือ้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรรวมธรุกิจ (ต่อ) 

 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูคำ่ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุติธรรม 
ของส่วนได้เสียในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ)  
ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำ 
กำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 
ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 

 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำรหรอืวนัที่ตีรำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอื 
จ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เมือ่มกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำม 
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมือ เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อ  
ทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำและเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

2.7 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หนี้ และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงนิทีเ่หลอือยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนี้สงสยั 
จะสูญ ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื ณ วนัสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำ  
ตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรค้ำเปรยีบเทยีบกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกลูกหนี้กำรคำ้ หนี้สูญทีเ่กิดขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนโดยถอืเป็นสว่นหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

2.8 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิค้ำคงเหลอืแสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิค้ำค ำนวณโดย  
วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ 
เชน่ คำ่อำกรขำเขำ้และคำ่ขนส่ง หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ส่วนลดจำกกำรรบัประกนัสนิคำ้ หรอืสว่นลดกำรน ำ
บตัรส่วนลดไปขึน้เป็นเงนิสด (rebate) มูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตธิุรกจิ 
หกัดว้ยคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รปูรวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำ
ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
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2.9 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน  
ซึง่หมำยถงึมลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อค้ำและเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงั 
ไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุน
เผือ่ขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมที่รบัรูส้ะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ   
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บำงสว่น รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 

2.10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ 
ตำมบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก สนิทรพัย ์
ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชกีบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรบัการปรบัลดมูลค่าของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ าหน่าย)
เพื่อให้เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย ก าไรจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายของ
สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิการจะไมค่ดิคา่เสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหน่าย)ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 
การด าเนินงานทีย่กเลกิประกอบดว้ยองค์ประกอบของกจิการที่ยกเลกิที่ได้ถูกจ าหน่ายออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้
เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย และถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่ าคญัหรอืพืน้ทีท่างภูมศิาสตรแ์ยกต่างหากหรอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนร่วมทีจ่ะยกเลกิสายงานธุรกจิทีส่ าคญัหรอืเขตภูมศิาสตรห์รอืเป็นบรษิทัยอ่ยทีซ่ื้อมาโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ขายต่อ 
โดยกลุ่มกจิการจะน าเสนอผลประกอบการของการด าเนินงานทีย่กเลกิในงบก าไรขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก  
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2.11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัยท์ีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้ำ่เช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัย์
หรอืทัง้สองอยำ่ง และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
ที่ดนิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีส้นตรงเพื่อที ่
ปันสว่นรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 10 - 30 ปี 

 
2.12 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์อื่นทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุน
ทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้  
 
ส ำหรบัถังบรรจุแก๊สขนำดเล็ก ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในตลำดและถูกใช้งำนอยู่ตำมครวัเรือนและสถำนที่ประกอบกำร  
ของผูบ้รโิภค แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อสนิทรพัยส์ญูหำย บรษิทัจดัใหม้ผีูป้ระเมนิรำคำอสิระ
ท ำกำรประเมินปรมิำณถงัแก๊สที่หมุนเวยีนในตลำดและที่ผู้บรโิภคใช้งำนอยู่ และตัง้ค่ ำเผื่อสนิทรพัย์สูญหำยตำมที่ 
ผูป้ระเมนิรำยงำนไว ้บรษิทัจะจดัใหม้กีำรประเมนิทุก 3 ปี และเมือ่เป็นทีแ่น่ใจว่ำถงัแก๊สไดเ้กดิควำมสญูหำยจรงิ บรษิทั 
จะตดัจ ำหน่ำยถงัแก๊สดงักล่ำวออกจำกบญัช ี
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์นึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อตน้ทุนนัน้เกดิขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่บรษิทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้ 
อย่ำงน่ำเชื่อถือ และจะตดัมูลค่ำตำมบัญชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ  
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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2.12 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำ ค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพือ่ลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอด
อำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 10 - 30 ปี 
คลงัและอุปกรณ์เกบ็แก๊ส 10 - 15 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำน 10 - 20 ปี 
ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 20 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และเครือ่งใชส้ ำนกังำน 3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของ
สนิทรพัยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีทีมู่ลค่ำตำมบญัชสีูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืทนัท ี(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.16) 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชผีลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสทุธิในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.13 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของคำ่ควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้
วำ่ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด 
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยม
ดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะตอ้งเป็นหน่วยทีเ่ลก็
ที่สุดที่กลุ่มกิจกำรที่ใช้ในกำรประเมินค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรภำยในกิจกำร  ซื่งก็คือส่วนงำน
ด ำเนินงำน 
 

2.14 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรง ตำมระยะเวลำสทิธกิำร
เชำ่ทีไ่ดร้บัโดยประมำณเป็นระยะเวลำ 12 - 30 ปี 
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2.15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
2.15.1 เครื่องหมำยกำรค้ำและสิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
เครื่องหมำยกำรค้ำเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรบัค้ำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ของบรษิัทแสดงรำคำด้วย
รำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใช้วธิเีส้นตรง เพื่อปันส่วนต้นทุนของเครื่องหมำยกำรค้ำ 
ตำมอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 20 ปี 
 
สทิธกิำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ 
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 5 ปี 
 

2.15.2 สิทธ์ิใบอนุญำต 
 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิใ์บอนุญำต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ 10 ปี 
 

2.15.3 สญัญำแกส๊บิวเทนและสญัญำใช้บริกำรพืน้ท่ีถงัเกบ็ส ำรองกำ๊ซปิโตรเลียม 
 
สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพื้นที่ถงัเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีมที่ไดม้ำจำกกำรรวมกจิกำร จะรบัรู้
ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีมมี
อำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนและแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใชว้ธิี
เสน้ตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 1 และ 5 ปีตำมล ำดบั 

 
2.16 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มกีำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำ 
เป็นประจ ำทุกปี สนิทรพัย์อื่นทีม่กีำรตดัจ ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำ
รำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ซึง่หมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย
เทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้  เพื่อวตัถุประสงค์ของ 
กำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำ สนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนินอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมนิควำมเป็นไปได้ที่จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
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2.17 สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรอื
ขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ  จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผกูพนั
ตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของ
สญัญำเชำ่ 
 

2.18 สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้  
ทำงกำรเงนิค้ำงรบั รำยได้จำกสญัญำเช่ำระยะยำวรบัรู้ตลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อน 
อตัรำผลตอบแทนคงทีทุ่กงวด ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและ 
จะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
และตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ดว้ยเกณฑ์เดยีวกนักบัรำยกำรทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งมลีกัษณะคล้ำยคลึงกนั รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิี
เสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ชำ่ 
 

2.19 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรหรือบริษทัเป็นลกูหน้ี 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรโอนสนิทรพัยห์รอืหุน้ทุนเพื่อจ่ำยช ำระหนี้ในกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ ส่วนเกนิระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขีอง
หนี้ที่ช ำระ (รวมดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย ส่วนเกินหรอืส่วนลดที่ยงัไม่ได้ตดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและต้นทุนกำรออก 
ตรำสำร) กบัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืส่วนได้เสียที่โอนให้กบัเจ้ำหนี้ได้บนัทกึเป็นรำยกำรก ำไรจำกกำรปรบั
โครงสรำ้งหนี้ 
 
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นทีเ่กดิจำกกำรโอนหุน้ทุนของกลุ่มกจิกำรใหแ้ก่เจำ้หนี้ไดน้ ำไปหกั
จำกจ ำนวนที่บนัทึกในส่วนของเจ้ำของ ส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นทัง้หมดที่เกิดจำกกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ได้น ำไป 
หกัจำกก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้หำกไม่มกี ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ใหบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในระหว่ำงงวด  
ทีเ่กดิขึน้ 
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2.19 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรหรือบริษทัเป็นลกูหน้ี (ต่อ) 
 
เมื่อกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรช ำระหนี้ กลุ่มกิจกำรบนัทึกผลกระทบที่เกิดขึ้น
นบัตัง้แต่วนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้จนถงึวนัครบก ำหนดของหนี้ตำมเงือ่นไขใหม ่ 

 
2.20 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกู้ยมืรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น  เงนิกู้ยืม 
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ผลต่ำงระหว่ำงเงนิทีไ่ดร้บั (หกัดว้ย
ต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคนืเพื่อช ำระหน้ีนัน้จะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอด
ชว่งเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงนิกู้มำจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้ในกรณีที่มคีวำมเป็นไปได้ที่จะใช้
วงเงนิกูบ้ำงส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ หำกไม่มหีลกัฐำนทีม่คีวำม
เป็นไปได้ที่จะใช้วงเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมดค่ำธรรมเนียมจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรบักำรให้บรกิำร 
สภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ก) ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงนิกู้ยมืทีกู่้มำทัว่ไปและทีกู่้มำโดยเฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอื
กำรผลิตสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ที่เข้ำ
เงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ทีจ่ ำเป็นต้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัย์นัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำม
ประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำร 
ส่วนใหญ่ ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะ
ขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนที่เกดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ ทีย่งัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสนิทรพัย์ที่เขำ้
เงือ่นไขไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืทีส่ำมำรถตัง้ขึน้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ ตอ้งถอืเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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30 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.21 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรพัย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม
จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
วำ่จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ 

 
2.22 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
2.22.1 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในหลำยรปูแบบ กลุ่มกจิกำรมทีัง้โครงกำรสมทบเงนิ
และโครงกำรผลประโยชน์ 
 
2.22.1.1 โครงกำรสมทบเงิน 

 
ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงนิบริษัทจะจ่ำยเงนิสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงนิที่คงที่ บริษัทไม่มี 
ภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรอืภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงนิเพิ่มเมื่อได้จ่ำยเงนิ
สมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทัง้หมดส ำหรับกำร
ใหบ้รกิำรจำกพนักงำนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั บรษิทัจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซึ่ง
บรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของ พระรำชบญัญตักิองทุนส ำรอง
เลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
ส ำหรบัเงนิสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยจ์นกว่ำจะมกีำรไดร้บัเงนิคนืหรอืหกัออกเมื่อ
ครบก ำหนดจ่ำย  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.22 ผลประโยชน์ของพนักงำน (ต่อ) 

 
2.22.1 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 

 
2.22.1.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับ  
เมือ่เกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทน
เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วย
ทีป่ระมำณกำรไว ้ซึง่มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสด
จ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของ พนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิ
ประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนั
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  
ในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
2.22.2 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง 

 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนด
ช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 

 
2.23 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป  และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.24 เงินมดัจ ำรบั 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กรบัรู้เป็นหนี้สนิตำมที่ได้รบัจำกลูกค้ำ โดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
คุม้ครองผูบ้รโิภคว่ำดว้ยสญัญำเรื่องใหธุ้รกจิขำยก๊ำซหุงตม้ทีเ่รยีกเงนิประกนัถงัก๊ำซหุงตม้เป็นธุรกจิทีค่วบคุมรำยกำร
ในหลกัฐำนกำรรบัเงนิลงวนัที ่7 ธนัวำคม พ.ศ. 2542 ทีก่ ำหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิตอ้งออกใบรบัเงนิและคนืเงนิประกนั
เมือ่ผูบ้รโิภคน ำถงัก๊ำซคนืใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2543 เป็นตน้ไป 
 

2.25 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ยำ่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหมห่รอืกำรออกสทิธใินกำรซือ้หุน้ซึง่สทุธจิำกภำษจีะถูกแสดงในสว่นของเจำ้ของ
โดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
 

2.26 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำร
ขนสง่สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งสง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยก
เป็นแต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละ
ภำระที่ต้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
รำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.26 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ - ขำยปลกีแก๊ส 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรขำยสนิค้ำให้กบัลูกค้ำ  รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ที่จะได้รบัจำกกำรขำยสนิค้ำซึ่งเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร  รำยได้จะแสดงด้วยจ ำนวนเงนิสุทธิ 
จำกภำษขีำย กำรรบัคนื เงนิคนืและสว่นลด โดยไมร่วมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกจิกำรส ำหรบังบกำรเงนิรวม 
 
กำรใหบ้รกิำรขนสง่ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำใหบ้รกิำรขนส่งทีม่ลีกัษณะกำรใหบ้รกิำรแบบต่อเนื่องตำมสดัส่วนของระยะเวลำทีร่ถ
ขนส่งได้เดินทำงไปแล้วเทียบกับระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรเดินทำงทั ้งหมดของกำรขนส่ง โดยที่ไม่ได้ค ำนึงถึง 
รอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
รำยไดค้ำ่เชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้่ำเชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำ
เชำ่ คำ่ใชจ้่ำยเริม่แรกทีเ่กดิขึน้เป็นกำรเฉพำะเพือ่ใหเ้กดิสญัญำเชำ่รบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของค่ำเชำ่ทัง้สิน้ตำมสญัญำ คำ่เช่ำ
ทีอ่ำจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชซีึง่คำ่เชำ่นัน้เกดิขึน้ 
 
รำยไดด้อกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 

2.27 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกล
ยุทธ ์
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึ ควำมเสีย่ง
ด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงด้ำนกระแสเงินสด อันเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิีกำรลด
ผลกระทบที่ท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได ้  
กลุ่มกจิกำรจงึใชเ้ครือ่งมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิ เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้  
 
กำรจดักำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบรหิำรเงนิส่วนกลำง (ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำร) เป็นไปตำม
นโยบำยที่อนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบรษิัท ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำรจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกัน  
ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ภำยใน กลุ่มกิจกำร 
คณะกรรมกำรจดักำรควำมเสีย่งจะก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบำยส ำหรบัควำมเสี่ยงที่เฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งกำรใหส้นิเชื่อ กำรใชต้รำสำรทัง้ทีเ่ป็นอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิและไม่ใช่
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิและกำรลงทุนโดยใชส้ภำพคล่องสว่นเกนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืในอตัรำดอกเบี้ยคงทีแ่ละลอยตวั กลุ่มกจิกำรไม่มี
สนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรกระจุกตวัอยำ่งมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสม 
เพื่อท ำให้เชื่อมัน่ได้ว่ำได้ขำยสนิค้ำและให้บรกิำรแก่ลูกค้ำที่มปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสม  คู่สญัญำ 
ในอนุพนัธท์ำงกำรเงนิและรำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกที่จะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสูง  
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยจ ำกดัวงเงนิธุรกรรมสนิเชือ่กบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่ง
เงนิทุนแสดงให้เหน็ได้จำกกำรที่มวีงเงนิในกำรกู้ยมืที่ได้มกีำรตกลงไวแ้ล้วอย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถ 
ในกำรปิดสถำนะทำงกำรตลำด 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 มูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ไม่รวมถึงกรณีที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบั 2 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

สินทรพัย ์   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีรบัรู้มูลค่ำยติุธรรม   
   ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน   
     หลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 407,794,849 402,335,293 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 
 
ขอ้มลูระดบั 2 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถ

สงัเกตไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
 
ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลู

ทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
 
ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงวธิใีนกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใช้ขอ้สมมตฐิำนที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำร 
ทำงบัญชีอำจไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึ้นจรงิ ประมำณทำงกำรบัญชีที่ส ำคญัและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
(ก) คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์

 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนส ำหรบัสนิทรพัย์นัน้ ๆ ตำมที่ได้กล่ำว  
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.16 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
พจิำรณำจำกจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทยีบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณ
ดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผูบ้รหิำร กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนจะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำ
ทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

(ข) ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัที่ใช้ในกำรค ำนวณ  
ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัอตัรำคดิลด กำรเปลีย่นแปลง
ของขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะสง่ผลกระทบต่อมลูคำ่ของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  
ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสมกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล  
ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบั
ระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ข้อสมมติฐำนหลักอื่น ๆ ส ำหรบัภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำนได้เปิดเผยเพิ่มเติมในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิขอ้ 23 
 

(ค) ประมำณกำรกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.13  
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้  
กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำร (หมำยเหตุ 16) 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 

4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน (ต่อ) 
 

(ง) คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ผูบ้รหิำรประมำณค่ำเผื่อสนิทรพัย์สูญหำยส ำหรบัถงัแก๊สตำมปรมิำณทีร่ำยงำนโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระปรมิำณ  
ถงัแก๊สทีป่ระเมนิไม่อำจสรุปไดว้่ำเป็นจ ำนวนทีแ่น่นอนแต่จดัท ำกำรประเมนิขึน้ตำมหลกัวชิำกำรของกำรประเมนิ 
และเป็นประมำณกำรที่ดทีีสุ่ดของผู้บรหิำรเกี่ยวกบัปรมิำณถงัแก๊สทีสู่ญหำยผูบ้รหิำรจะจดัใหม้กีำรประเมนิเป็น
ประจ ำทุก ๆ สำมปี เพือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่ในประมำณกำรของคำ่เผือ่ 
 

(จ) ประมำณกำรเงนิคำ่มดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจแุก๊สขนำดเลก็ 
 
ผูบ้รหิำรประมำณกำรเงนิค่ำมดัจ ำรบัคำ่ถงัแก๊สทีห่มุนเวยีนและทีใ่ชโ้ดยผูบ้รโิภค โดยยดึปรมิำณถงัแก๊สทีป่ระเมนิ
โดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระเป็นหลกั ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำประมำณกำรดงักล่ำวท ำใหห้นี้สนิทีอ่ำจเกดิจำกกำรคนืเงนิมดัจ ำ
แสดงไวใ้นงบกำรเงนิดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่

 
5 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของทุน  
ทีเ่หมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรอืปรบัโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น กำรคนืทุนให้แก่  
ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 

 
6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงนิตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกจิ และส่วนงำนภูมศิำสตร์  
ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอต่อผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำน  
กำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซึง่พจิำรณำวำ่คอืคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้
เป็นหลกั 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทำงภูมศิำสตร์
เพยีงส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบั
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีน่ ำเสนอ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) ประกอบดว้ยสว่นงำนหลกัดงันี้ 
 
1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
2) กำรใหบ้รกิำรขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำงๆ 
 
โดยส่วนงำนที่รำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนิ นงำน 
ซึง่ไดแ้ก่ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร  
 
งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง งบกำรเงินรวม 
 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 15,010,076,171 218,529,914 15,228,606,085 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (882,648,046) (191,571,932) (1,074,219,978) 
รวมรำยได ้ 14,127,428,125 26,957,982 14,154,386,107 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 384,747,232 5,946,862 390,694,094 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (29,457,829) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (3,429,960) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   357,806,305 
ภำษเีงนิได ้   (68,742,414) 
ก ำไรสทุธ ิ   289,063,891 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    
   (point in time) 14,127,428,125 - 14,127,428,125 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 26,957,982 26,957,982 
รวมรำยได ้ 14,127,428,125 26,957,982 14,154,386,107 
    
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,631,066,930 119,718,296 2,750,785,226 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 48,064,049 2,457,373 50,521,422 
คำ่ควำมนิยม 97,552,606 24,304,592 121,857,198 
สนิทรพัยอ์ื่น 3,002,398,599 123,426,838 3,125,825,437 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม   6,048,989,283 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 
 บำท บำท บำท 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 14,704,992,219 212,701,589 14,917,693,808 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (20,617,977) (170,206,990) (190,824,967) 
รวมรำยได ้ 14,684,374,242 42,494,599 14,726,868,841 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 423,644,597 7,503,600 431,148,197 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (29,812,781) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (12,793,652) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   388,541,764 
ภำษเีงนิได ้   (67,059,731) 
ก ำไรสทุธ ิ   321,482,033 
    

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,427,712,838 96,127,161 2,523,839,999 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 30,681,811 2,813,773 33,495,584 
คำ่ควำมนิยม 9,189,600 24,304,592 33,494,192 
สนิทรพัยอ์ื่น 3,015,738,490 108,721,240 3,124,459,730 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม   5,715,289,505 
 
ขอ้มูลรำยไดต้ำมส่วนงำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จดัท ำขึน้ภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่18 ดงันัน้
ขอ้มลูรำยไดต้ำมสว่นงำนทีแ่สดงในปีปัจจุบนัและปีก่อนจงึไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่ลีกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ เนื่องจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 1,151,106 1,078,753 269,506 248,323 
เงนิฝำกธนำคำร 662,337,675 695,732,397 525,336,082 602,113,706 
 663,488,781 696,811,150 525,605,588 602,362,029 

 
เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยูร่ะหวำ่งรอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.50 ต่อปี) 
 

8 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
ควำมเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนระยะสัน้ระหว่ำงปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หลกัทรพัยเ์พื่อค้ำ 
 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 400,000,000 
ก ำไรจำกกำรตมีลูคำ่ยุตธิรรมระหว่ำงปี 2,335,293 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 402,335,293 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 302,707,877 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน (302,707,877) 
ก ำไรจำกกำรตมีลูคำ่ยุตธิรรมระหว่ำงปี 5,459,556 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 407,794,849 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดรวมของเงนิลงทุนระยะสัน้มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
หลกัทรพัยเ์พื่อค้ำ   

เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 402,335,293 400,000,000 
ก ำไรจำกกำรตมีลูคำ่ยุตธิรรม 5,459,556 2,335,293 
มลูคำ่ยุตธิรรม 407,794,849 402,335,293 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงนิ โดยมูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิในระดบั 2 ค ำนวณจำกมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธ ิอำ้งองิจำกบรษิทัจดักำรลงทุน 
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9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  974,183,582 1,072,388,344 909,448,208 1,067,680,830 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 31.2) - - 166,558,169 3,051,950 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (75,903,018) (73,035,359) (67,859,092) (72,596,977) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 898,280,564 999,352,985 1,008,147,285 998,135,803 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินคด ี 1,784,272,009 1,785,084,727 1,784,272,009 1,785,084,727 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (1,784,272,009) (1,785,084,727) (1,784,272,009) (1,785,084,727) 
ลกูหนี้กำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหว่ำง     
   กำรด ำเนินคด ี- สทุธ ิ - - - - 
     
ลกูหนี้อื่นทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินคด ี 170,344,286 170,344,286 170,344,286 170,344,286 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) 
ลกูหนี้อื่นทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินคด ี- สทุธ ิ - - - - 
     
ลกูหนี้อื่นจำกผูร้บัเหมำช่วง 40,620,237 40,620,237 40,620,237 40,620,237 
ลกูหนี้อื่น 39,108,758 33,050,207 34,448,078 31,568,926 
ลกูหนี้ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย 1,940,164 5,831,544 - 5,402,079 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 17,033,120 16,902,181 10,034,366 10,032,147 
เงนิทดรองจ่ำย 5,125,257 3,112,229 4,650,420 2,904,485 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 35,048,506 35,620,572 30,379,008 28,901,810 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (97,443,441) (102,606,934) (90,672,122) (95,835,615) 
ลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 41,432,601 32,530,036 29,459,987 23,594,069 
     

รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 939,713,165 1,031,883,021 1,037,607,272 1,021,729,872 
 
ลกูหน้ีอ่ืนจำกผูร้บัเหมำช่วง 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2553 เจำ้หนี้กำรค้ำจำกธุรกจิวศิวกรรมได้ยื่นเอกสำรเพื่อใช้สทิธใินกำรขอรบัช ำระเงนิตำมแผนฟ้ืนฟูกจิกำร  
ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2554 บรษิทัไดต้รวจสอบพบว่ำหนี้บำงส่วนทีเ่จำ้พนักงำนพทิกัษ์ทรพัย์มคี ำสัง่ใหบ้รษิทัช ำระเป็น 
หน้ีของผู้รบัเหมำช่วง บริษัทได้บันทึกจ ำนวนเงินที่จ่ำยแทนผู้รบัเหมำช่วงเป็นลูกหนี้อื่น จ ำนวนเงนิ 40.62 ล้ำนบำท และ 
อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตดิตำมทวงหนี้ อยำ่งไรกต็ำมบรษิทัไดต้ัง้คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูแลว้เตม็จ ำนวน 
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9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 895,796,629 994,285,903 1,004,226,918 994,283,165 
3 - 6 เดอืน 125,248 4,985,077 104,727 4,881,949 
6 - 12 เดอืน 4,086,452 3,200,000 3,869,972 3,200,000 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 74,175,253 69,917,364 67,804,760 68,367,666 
 974,183,582 1,072,388,344 1,076,006,377 1,070,732,780 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (75,903,018) (73,035,359) (67,859,092) (72,596,977) 
รวม 898,280,564 999,352,985 1,008,147,285 998,135,803 
 

10 สินค้ำคงเหลือ  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 201,482,108 161,885,684 189,055,487 161,651,927 
 
ตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัจ ำนวน 12,705.67 ลำ้นบำท 
และ 12,698.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 13,090.61 ลำ้นบำท ส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทั) 
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11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีถือไว้เพื่อขำย 
 
กำรเปลีย่นแปลงของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน 
 บำท 
  

มูลค่ำตำมบญัชีต้นปี 63,125,569 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (63,125,569) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินปี - 
 
เมื่อวนัที่ 26 กรกฏำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทขำยและโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิซึ่งรบัรู้เป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ถือไว ้
เพื่อขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึง่มมีลูค่ำ 63.13 ลำ้นบำทใหก้บับุคคลธรรมดำที่
รำคำ 166.50 ลำ้นบำท โดยบรษิทัมกี ำไรจำกกำรขำยเป็นจ ำนวน 103.37 ลำ้นบำท ซึง่บนัทกึไวใ้นรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุนรวม
และงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
12.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 262,149,065 
กำรลงทุนเพิม่ 170,000,000 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 432,149,065 
 
เมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน  
170 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 17 ล้ำนหุ้น มมีูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยบรษิทัเป็นผู้ลงทุน 
ในหุน้ทีอ่อกใหม่ทัง้หมด ภำยหลงักำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวสดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทัในบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั  
ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

12.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี้ บรษิทัดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อยดงักล่ำว มหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง สดัส่วน
ของสว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูเ่ท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร  
 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 

 
สถำนท่ีหลกั 

ในกำรประกอบ  
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ 

 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 ธรุกิจ/ประเทศ ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือ ท่ีจดทะเบยีนจดัตัง้ ของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

         

บริษทัย่อย         
บรษิทั อเีกิล้ ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำร   99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
   อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั  ขนสง่แก๊สทำงบก       
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิสถำนี 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
  บรกิำร       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลชูัน่ส ์จ ำกดั ประเทศไทย กำรลงทุน 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อีเก้ิล อินเตอรท์รำนส ์จ ำกดั       
บรษิทั โลจสีตคิ ประเทศไทย ธุรกจิใหเ้ช่ำ - - 99.98 99.98 0.02 0.02 
   เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ำกดั  รถขนสง่ขนำดเลก็       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส ์จ ำกดั       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิผลติ - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
  และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ดบับลิวพี แกส๊ จ ำกดั       
บรษิทั ไทยแก๊ส ประเทศไทย ธุรกจิคำ้แก๊ส - - 79.99 - 20.01 - 
   คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  ปิโตรเลยีมเหลว       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั       
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำรขนสง่

แก๊สทำงบก 
- - 99.99 - 0.01 - 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
12.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ในระหว่ำงไตรมำสที ่1 พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดล้งทุนในหุน้ของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (“TG”) คดิเป็น 
รอ้ยละ 80.00 ของหุน้ทัง้หมดของ TG กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย รำยละเอยีด
ของกำรซือ้ธุรกจิเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 30 
 
ต่อมำเมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยหุ้นจ ำนวน 1 หุ้นใน TG คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของ 
หุน้ทัง้หมดของ TG ใหก้บับุคคลธรรมดำและไดร้บัช ำระเงนิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 154 บำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
เงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 135 บำท ซึ่งรบัรูเ้ป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนลดลงจำกรอ้ยละ 80.00 เป็นรอ้ยละ 79.99  
 
ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมมีจ ำนวน 17,939,031 บำท (พ.ศ. 2561 : 31,063 บำท) โดยจ ำนวน 
17,908,112 บำท เป็นของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัย่อยอื่นไม่มี
สำระส ำคญั 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุ ม 
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัยอ่ยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมโดยสรปุ 
 

 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 110,367,985 
หนี้สนิหมนุเวยีน (193,389,914) 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธ ิ (83,021,929) 
  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 190,425,826 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (17,863,338) 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนสุทธ ิ 172,562,488 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 89,540,559 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

46 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

12.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
(ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมโดยสรปุ 

 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 ส ำหรบังวดระหว่ำง 

วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์ถึง 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

รำยได ้ 893,144,645 
ขำดทุนสทุธ ิ (7,152,131) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (7,152,131) 
ขำดทุนสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม (1,430,426) 
 
งบกระแสเงินสดรวมโดยสรปุ 

 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 ส ำหรบังวดระหว่ำง 

วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์ถึง 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 31,769,870 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (3,850,463) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (6,373,924) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 21,545,483  
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

47 

13 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รำคำทุน 79,500 79,500 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (79,500) (79,500) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - - 

 

บริษทั ปิคนิค มำรีน จ ำกดั 
 

เงนิลงทุนระยะยำวได้แก่เงนิลงทุนในบรษิัท ปิคนิค มำรนี จ ำกัด ซึ่งกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 1.07 ของทุน 
จดทะเบียน ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรรบัรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงนิลงทุนดงักล่ำวเต็มจ ำนวนเน่ืองจำก 
บรษิัท ปิคนิค มำรนี จ ำกดั อยู่ในกระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ปิคนิค มำรนี จ ำกดั ได้เลิก
กจิกำร 

 

14 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
รำคำทุน 3,161,900       66,287,469  3,161,900 66,287,469 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - - - - 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 3,161,900 66,287,469 3,161,900 66,287,469 
     

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 3,161,900 66,287,469 3,161,900 66,287,469 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 12,955,384 - 12,955,384 - 
กำรโอนเขำ้จำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   (หมำยเหตุ 15) 31,156,750 - 12,000,000 - 
กำรโอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนที ่     
   ถอืไวเ้พือ่ขำย -  (63,125,569) - (63,125,569) 
คำ่เสือ่มรำคำ (20,655) - (20,655) - 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 47,274,034 3,161,900 28,117,284 3,161,900 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (20,655) - (20,655) - 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900 
     

มลูคำ่ยุตธิรรม 56,667,883 4,349,620 34,355,383 4,349,620 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

48 

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ได้ถูกประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ  
โดยพจิำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑข์องสนิทรพัยท์ีใ่ชง้ำนอยูใ่นปัจจุบนั มลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนไดแ้ก่ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่เชำ่ 872,796 1,540,605 592,431 1,540,605 
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำแก่บุคคลภำยนอกซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งต้นประกอบด้วย
เครือ่งจกัร ถงัแก๊สและอุปกรณ์มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 10,493,961 9,873,731 10,493,961 9,873,731 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (9,434,690) (8,886,197) (9,434,690) (8,886,197) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,059,271 987,534 1,059,271 987,534 
 
คำ่เชำ่รบัจ ำนวน 2.11 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 2.11 ลำ้นบำท) รวมแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ทีด่นิ เครือ่งจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 400.43 ลำ้นบำท และ 323.60 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมำยเหตุ 21.3) และ
หนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำร (หมำยเหตุ 33) ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 369.58 ลำ้นบำท และ 323.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 
คำ่เสือ่มรำคำรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยประเภทต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนขำย 240,057,552 227,356,062 225,869,165 216,309,455 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 22,975,204 29,074,546 - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 11,196,094 12,079,215 9,803,902 10,607,021 
 274,228,850 268,509,823 235,673,067 226,916,476 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 9.49 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 2.32 ล้ำนบำท) เกิดจำกเงนิกู้ยืมที่ยืมมำเพื่อสร้ำงคลงัสนิค้ำใหม่และ 
ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรพัย์รวมซึ่งอยู่ในรำยกำรซื้อสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรใช้อัตรำกำรตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ  6.13  
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 6.03) ในกำรค ำนวณต้นทุนทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ อตัรำกำรตัง้ขึน้เ ป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำ
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กดิจรงิจำกเงนิกูย้มืทีน่ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำร 
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(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 6.03) ในกำรค ำนวณต้นทุนทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ อตัรำกำรตัง้ขึน้เ ป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำ
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กดิจรงิจำกเงนิกูย้มืทีน่ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำร 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม      
รำคำทุน 33,494,192 33,494,192 9,189,600 9,189,600 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 33,494,192 33,494,192 9,189,600 9,189,600 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 33,494,192 33,494,192 9,189,600 9,189,600 
กำรไดม้ำซึง่โรงบรรจ ุ 317,602 - 317,602 - 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัยอ่ย (หมำยเหต ุ30) 91,446,104 - - - 
กำรตดัจ ำหน่ำย (3,400,700) - (3,400,700) - 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
 
คำ่ควำมนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก ำหนดตำมสว่นงำนธุรกจิซึง่สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยมไปยงั     
ธุรกจิบรกิำรขนสง่ 24,304,592 24,304,592 - - 
ธุรกจิคำ้แก๊สปิโตรเลยีมเหลว 91,446,104 - - - 
ธุรกจิสถำนีบรกิำรก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 5,788,900 9,189,600 5,788,900 9,189,600 
ธุรกจิโรงบรรจ ุ 317,602 - 317,602 - 
รวม 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

  

ธรุกิจบริกำร
ขนส่ง 

 
ธรุกิจค้ำแกส๊
ปิโตรเลียม

เหลว 

ธรุกิจสถำนี
บริกำรกำ๊ซ
ปิโตรเลียม

เหลว ธรุกิจโรงบรรจ ุ
      

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 14.22 6.10 100.00 100.00 
อตัรำกำรเตบิโต2 รอ้ยละ 3.00 0.00 0.00 0.00 
อตัรำคดิลด3 รอ้ยละ 12.80 15.56 12.42 12.42 
 
1ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักเพือ่ใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหลำ่นี้ไดถู้กใชเ้พือ่กำรวเิครำะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดภำยในสว่นงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์  
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรทีร่วมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม  
อตัรำคดิลดตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
 
กลุ่มกจิกำรปรบัลดมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนงำนลงใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืโดยรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำย
ของคำ่ควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรหรอืขำดทุน 
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ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

  

ธรุกิจบริกำร
ขนส่ง 

 
ธรุกิจค้ำแกส๊
ปิโตรเลียม

เหลว 

ธรุกิจสถำนี
บริกำรกำ๊ซ
ปิโตรเลียม

เหลว ธรุกิจโรงบรรจ ุ
      

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 14.22 6.10 100.00 100.00 
อตัรำกำรเตบิโต2 รอ้ยละ 3.00 0.00 0.00 0.00 
อตัรำคดิลด3 รอ้ยละ 12.80 15.56 12.42 12.42 
 
1ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักเพือ่ใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหลำ่นี้ไดถู้กใชเ้พือ่กำรวเิครำะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดภำยในสว่นงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์  
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรทีร่วมอยูใ่นรำยงำนของอุตสำหกรรม  
อตัรำคดิลดตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
 
กลุ่มกจิกำรปรบัลดมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนงำนลงใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืโดยรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำย
ของคำ่ควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรหรอืขำดทุน 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 

 งบกำรเงินรวม 
 เครื่องหมำย โปรแกรม  
 กำรค้ำ คอมพิวเตอร ์ รวม 
 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 300,000,000 81,923,671 381,923,671 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (43,365,243) (114,642,787) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 38,558,428 38,558,428 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561   

 

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 38,558,428 38,558,428 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 5,000 5,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (5,067,844) (5,067,844) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 33,495,584 33,495,584 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 300,000,000 81,928,671 381,928,671 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (48,433,087) (119,710,631) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 33,495,584 33,495,584 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เครื่องหมำย โปรแกรม  
 กำรค้ำ คอมพิวเตอร ์ รวม 
 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 300,000,000 76,564,475 376,564,475 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (41,461,363) (112,738,907) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 35,103,112 35,103,112 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 35,103,112 35,103,112 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 5,000 5,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (4,620,477) (4,620,477) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 30,487,635 30,487,635 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 300,000,000 76,569,475 376,569,475 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (46,081,840) (117,359,384) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 30,487,635 30,487,635 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 30,487,635 30,487,635 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 3,500,000 3,500,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (4,353,592) (4,353,592) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 29,634,043 29,634,043 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 300,000,000 80,069,475 380,069,475 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (50,435,432) (121,712,976) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 29,634,043 29,634,043 
 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
เครื่องหมำยกำรคำ้เป็นทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรซื้อธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัไดพ้จิำรณำ 
ตัง้คำ่เผือ่ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เตม็จ ำนวนเนื่องจำกมผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนเป็นเวลำหลำยปี  
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18 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 141,139,145 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (85,351,825) 
 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่ (1,250,228) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 54,537,092 
  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุนตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 54,537,092 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (5,625,658) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 48,911,434 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 141,139,145 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (90,977,483) 
 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่ (1,250,228) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 48,911,434 
  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุนตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 48,911,434 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (5,493,776) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 43,417,658 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 141,139,145 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (96,471,259) 
 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่ (1,250,228) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 43,417,658 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 277,863 4,162,318 154,641 4,074,641 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 11,529,700 4,666,481 9,998,486 3,634,886 
 11,807,563 8,828,799 10,153,127 7,709,527 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   จะจ่ำยช ำระทีภ่ำยใน 12 เดอืน (2,448,343) (4,065,134) (914,542) (467,059) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (16,036,169) (71,662) (104,968) (71,662) 
 (18,484,512) (4,136,796) (1,019,510) (538,721) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (6,676,949) 4,692,003 9,133,617 7,170,806 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 4,692,003 (443,790) 7,170,806 7,373,299 
กำรซือ้บรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 30) (17,419,644) - - - 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  4,564,069 5,135,793 814,450 (202,493) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,486,623 - 1,148,361 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (6,676,949) 4,692,003 9,133,617 7,170,806 

  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมขึน้ เพ่ิม(ลด) เพ่ิมใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม จำกกำรซ้ือ ในก ำไรหรือ ก ำไรหรือขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 บริษทัย่อย ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ผลประโยชน์พนกังำน 4,666,481 - 1,684,455 1,486,623 7,837,559 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,162,318 - (1,175,396) - 2,986,922 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ - - 983,082 - 983,082 
 8,828,799 - 1,492,141 1,486,623 11,807,563 
      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (3,598,075) (17,419,644) 5,442,764 - (15,574,955) 
คำ่เสือ่มรำคำ (71,662) - (1,923,353) - (1,995,015) 
ก ำไรจำกกำรลงทุน 
   ในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (467,059) 

 
- 

 
(447,483) 

 
- (914,542) 

 (4,136,796) (17,419,644) 3,071,928 - (18,484,512) 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ประมำณกำรดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 379,548 (379,548) - 
ผลประโยชน์พนกังำน 4,534,983 131,498 4,666,481 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,238,428 (76,110) 4,162,318 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 57,571 (57,571) - 
 9,210,530 (381,731) 8,828,799 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (9,412,984) 5,814,909 (3,598,075) 
คำ่เสือ่มรำคำ (241,336) 169,674 (71,662) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ - (467,059) (467,059) 

 (9,654,320) 5,517,524 (4,136,796) 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมขึน้ เพ่ิม(ลด) เพ่ิมใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม จำกกำรซ้ือ ในก ำไรหรือ ก ำไรหรือขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 บริษทัย่อย ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ผลประโยชน์พนกังำน 4,666,481 - 1,684,455 1,486,623 7,837,559 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,162,318 - (1,175,396) - 2,986,922 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ - - 983,082 - 983,082 
 8,828,799 - 1,492,141 1,486,623 11,807,563 
      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (3,598,075) (17,419,644) 5,442,764 - (15,574,955) 
คำ่เสือ่มรำคำ (71,662) - (1,923,353) - (1,995,015) 
ก ำไรจำกกำรลงทุน 
   ในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (467,059) 

 
- 

 
(447,483) 

 
- (914,542) 

 (4,136,796) (17,419,644) 3,071,928 - (18,484,512) 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ประมำณกำรดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 379,548 (379,548) - 
ผลประโยชน์พนกังำน 4,534,983 131,498 4,666,481 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,238,428 (76,110) 4,162,318 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 57,571 (57,571) - 
 9,210,530 (381,731) 8,828,799 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (9,412,984) 5,814,909 (3,598,075) 
คำ่เสือ่มรำคำ (241,336) 169,674 (71,662) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ - (467,059) (467,059) 

 (9,654,320) 5,517,524 (4,136,796) 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษไีดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) เพ่ิม  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ผลประโยชน์พนกังำน 3,634,886 1,487,553 1,148,361 6,270,800 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,074,641 (1,175,396) - 2,899,245 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ - 983,082 - 983,082 
 7,709,527 1,295,239 1,148,361 10,153,127 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
คำ่เสือ่มรำคำ (71,662) (33,306) - (104,968) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (467,059) (447,483) - (914,542) 
 (538,721) (480,789) - (1,019,510) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนกังำน 3,544,931 89,955 3,634,886 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,012,133 62,508 4,074,641 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 57,571 (57,571) - 
 7,614,635 94,892 7,709,527 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
คำ่เสือ่มรำคำ (241,336) 169,674 (71,662) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ - (467,059) (467,059) 
 (241,336) (297,385) (538,721) 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 10,788,052 8,290,078 9,133,617 7,170,806 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (17,465,001) (3,598,075) - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ (6,676,949) 4,692,003 9,133,617 7,170,806 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะหกักลบกนัก็ต่อเมื่อสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้ดงักล่ำวเกี่ยวขอ้งกบั
หน่วยงำนทีจ่ดัเกบ็ภำษเีดยีวกนั ส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงยอดรวม
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสทุธใินแต่ละบรษิทั 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชี
จำกขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวนเงนิ 4.68 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 2.69 ล้ำนบำท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ทำงภำษใีนปี พ.ศ. 2567 
 

20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 729,921,673 793,816,743 719,739,807 785,427,119 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 31.2) - - 22,935,978 12,486,922 
เจำ้หนี้อื่น 170,183,346 108,412,896 168,815,288 105,714,558 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 60,892,026 57,538,532 53,015,746 58,352,332 
เงนิรบัล่วงหน้ำ 28,587,795 48,194,173 26,991,391 48,194,123 
 989,584,840 1,007,962,344 991,498,210 1,010,175,054 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

64 

21 เงินกู้ยืม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ - - - - 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี 46,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 66,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000 
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำว 116,896,500 163,408,500 116,896,500 163,408,500 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 116,896,500 163,408,500 116,896,500 163,408,500 
เงินกู้ยืมรวม 183,408,500 209,920,500 163,408,500 209,920,500 
 
21.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 2,058,105 (58,143) 1,999,962 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (2,058,105) - (2,058,105) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 58,143 58,143 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - - 
 

   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ    
   (หมำยเหตุ 30) 6,366,497 (558,097) 5,808,400 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (6,366,497) - (6,366,497) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 558,097 558,097 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
21.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 323,849 (334) 323,515 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (323,849) - (323,849) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 334 334 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - - 
 

   

 
21.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี - - - - 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ  
   (หมำยเหตุ 30) 19,992,573 - - - 
กระแสเงนิสดรบั(จ่ำย) :     
   กูย้มืเพิม่ 96,928,152 - - - 
   จ่ำยช ำระ (96,920,725) - - - 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 20,000,000 - - - 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
21.3 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 209,920,500 245,894,625 
กระแสเงนิสดออก :   
   จ่ำยช ำระ (46,512,000) (35,974,125) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 163,408,500 209,920,500 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 46,512,000 46,512,000 
ครบก ำหนดระหวำ่ง 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 116,896,500 163,408,500 
 163,408,500 209,920,500 
 
รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำว 163,408,500 209,920,500 163,445,672 210,261,897 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

21.3 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืส่วนที่หมุนเวยีนมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มี
สำระส ำคญั  
 
มลูค่ำยุตธิรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีอ่ตัรำรอ้ยละ 5.53 (พ.ศ. 2561 : 
อตัรำรอ้ยละ 6.03) และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรค ้ำประกันโดยที่ดินและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชี 400.43 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : 369.58 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 15) 
 

21.4 วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั   
- ครบก ำหนดเกนิ 1 ปี 487,428,110 487,428,110 
 

21.5 อตัรำดอกเบีย้ 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ MLR - 1.95 - - - 
เงนิกูย้มืระยะยำว MLR - 0.50 MLR - 0.50 MLR - 0.50 MLR - 0.50 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 7.27 - - MLR 
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22 ประมำณกำรหน้ีสินระยะสัน้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ประมำณกำรเก่ียวกบักำรถกูประเมินภำษีอำกร   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 8,087,409 53,397,993 
จ่ำยช ำระ - (6,310,584) 
กลบัรำยกำร (8,087,409) (39,000,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - 8,087,409 

 
บรษิทัมปีระมำณกำรส ำหรบัภำษธีุรกจิเฉพำะทีก่รมสรรพำกรประเมนิ และประมำณกำรรำยกำรทำงภำษใีนอดตี ผูบ้รหิำรของ
บรษิทัเชือ่วำ่บรษิทัไมไ่ดม้ภีำระผกูพนัทีเ่กีย่วของกบัหนี้สนินี้อกีจงึไดก้ลบัรำยกำรประมำณกำรหนี้สนิระยะสัน้ 
 

23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  41,363,046 23,332,413 31,354,001 18,174,430 
     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 11,545,937 6,694,183 9,113,940 5,962,422 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบั :     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 7,433,113 - 5,741,807 - 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษยีณอำยุ ตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสดุทำ้ย โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและ
เงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 23,332,413 21,231,795 18,174,430 16,281,533 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 30) 2,416,764 - -    - 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  4,206,987 6,009,331 3,280,664 5,429,256 
ตน้ทุนในอดตี 6,265,577 - 5,061,565 - 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,073,373 684,852 771,711 533,166 
 37,295,114 27,925,978 27,288,370 22,243,955 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
       ขอ้สมมตุดิำ้นประชำกรศำสตร ์ 1,875,765 - 1,336,294 - 
   ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง     
       ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 5,343,242 - 5,187,184 - 
   ขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 214,106 - (781,671) - 
 7,433,113 - 5,741,807 - 
     
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (3,365,181) (4,593,565) (1,676,176) (4,069,525) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 41,363,046 23,332,413 31,354,001 18,174,430 
 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนฉบบัแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมี 
ผลบงัคบัใช้เมื่อพ้นก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยเป็น  
400 วนัของคำ่จำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนบรกิำรในอดตีในระหว่ำงปี 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคดิลด 1.71 - 3.16 3.30 1.71 3.30 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 - 5.00 3.00 - 4.00 4.50 4.00 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัมดีงัต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลง     
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 ลดลงรอ้ยละ 10 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลง     
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 11 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 ลดลงรอ้ยละ 10 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณ
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนั
กบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่รบัรู้  
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงในหลำยๆด้ำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว้โดยควำมเสี่ยง  
ทีม่นียัส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำลทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ถงึแมว้่ำกำรเพิม่มลูค่ำของพนัธบตัร
ทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงสว่น 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ คอื 14.23 ปี (พ.ศ. 2561 : 12.53 ปี) 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลด :  
 

 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 732,413 1,020,019 9,827,669 100,862,400 112,442,501 

 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 1,314,190 980,027 6,342,778 59,302,931 67,939,926 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 162,269 834,931 6,900,088 84,634,819 92,532,107 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 926,123 535,690 5,034,261 45,485,201 51,981,275 
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24 เงินมดัจ ำรบั 
 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  บำท บำท บำท บำท 
      

เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็  2,145,011,331 2,113,533,986 2,144,932,686 2,113,533,986 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊ส 
   ขนำดเลก็ 

  
1,271,277,565 

 
1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 

  3,416,288,896 3,384,811,551 3,416,210,251 3,384,811,551 
 
เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็แสดงถึงเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ที่บรษิทัรบัจำกลูกคำ้ และมสี ำเนำ
ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐำน บญัชเีงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็จะเพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนเงนิมดัจ ำทีร่บัมำจรงิจำกลูกคำ้
และจะถูกลำ้งออกจำกบญัชเีมือ่ลูกคำ้น ำถงัมำคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำว 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สที่สอดคล้องกบั
จ ำนวนถงัที่หมุนเวียนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมินของผู้ประเมินอิสระ ประมำณกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงค์เพื่อให้  
ยอดคงเหลอืของเงนิมดัจ ำรบัสะทอ้นถงึหนี้สนิเตม็จ ำนวนของเงนิมดัจ ำรบัทีร่วมทัง้เงนิมดัจ ำซึง่ไม่ปรำกฎส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิ 
ผูบ้รหิำรเชือ่วำ่ประมำณกำรดงักล่ำวประมำณขึน้ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที่ 

 
25 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม - - 
จดัสรรระหว่ำงปี 15,042,919 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 15,042,919 - 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธหิลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
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26 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่ขนสง่ 125,054,760 128,789,137 122,256,348 128,789,137 
ดอกเบีย้รบั 8,427,208 7,675,341 9,928,722 10,551,975 
คำ่เชำ่รบั 11,662,860 10,659,224 13,272,666 14,512,186 
รำยไดค้ำ่ซ่อมถงั 21,170,280 15,983,358 21,170,280 15,983,358 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย ์
เพือ่กำรลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 103,374,431 - 103,374,431 - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 12,074,634 21,797,009 8,594,019 14,478,048 
อื่นๆ 29,544,812 66,304,901 32,644,091 63,800,699 
 311,308,985 251,208,970 311,240,557 248,115,403 

 
27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
คำ่ใชจ้่ำยตำมลกัษณะทีส่ ำคญัทีร่วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 13,872,667,295 13,492,285,934 13,108,968,959 13,492,285,934 
คำ่เสือ่มรำคำ 274,249,505 268,509,823 235,693,722 226,916,476 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังำน 209,713,391 173,625,291 112,382,243 171,664,898 
คำ่ซ่อมถงั 57,842,869 55,347,280 57,840,410 55,347,280 
คำ่ขนสง่ในกำรขำย 57,204,035 61,800,545 153,324,986 159,093,826 
คำ่ใชจ้่ำยสง่เสรมิกำรขำยและโฆษณำ 105,523,620 93,322,090 87,764,155 92,402,990 
คำ่บรกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรอง     
   แก๊สปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 11,970,000 23,846,994 16,030,000 23,846,994 
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำร 54,669,725 55,693,654 58,211,098 53,573,209 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 9,348,810 5,067,844 4,353,592 4,620,477 
กลบัรำยกำรหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (5,845,480) (1,853,755) (5,377,562) (2,002,212) 
คำ่ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 2,911,757 14,361,920 2,879,657 14,361,920 
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28 ภำษีเงินได้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 73,237,043 69,798,963 72,650,144 68,654,837 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 69,440 2,396,561 - 2,396,561 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 73,306,483 72,195,524 72,650,144 71,051,398 
     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19) (1,492,141) 381,731 (1,295,239) (94,892) 
(ลด)เพิม่ในหนี้สนิภำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19) (3,071,928) (5,517,524) 480,789 297,385 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (4,564,069) (5,135,793) (814,450) 202,493 
     

รวมภำษีเงินได้ 68,742,414 67,059,731 71,835,694 71,253,891 
 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ : 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษ ี 357,806,305 388,541,764 391,017,126 413,753,776 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 71,561,261 77,708,352 78,203,425 82,750,755 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษ ี 263,627 52,768 23,266 52,768 
   รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (1,949,194) (7,945,069) (1,889,194) (7,962,069) 
   คำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 513,689 247,340 376,973 147,623 
   คำ่ใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัภำษไีดเ้พิม่ขึน้ (4,974,756) (6,409,578) (4,878,776) (6,236,609) 
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 69,440 2,396,561 - 2,396,561 
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษ ี     
     ของบรษิทัยอ่ยซึง่เป็นธุรกจิ SME (135,000) (206,750) - - 
ผลต่ำงชัว่ครำวทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษ ี
เงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
214,406 

 
- 

 
- 

 
- 

   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น     
      สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 3,178,941 1,216,107 - 104,862 
ภำษเีงนิได ้ 68,742,414 67,059,731 71,835,694 71,253,891 

 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัคดิเป็นรอ้ยละ 19.21 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 17.26) 
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29 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิี่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบรษิทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 290,494,480 321,481,690 319,181,432 342,499,885 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.56 0.62 0.62 0.66 

 
บรษิทัไมม่หีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
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30 กำรซ้ือธรุกิจ 
 
เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทได้ลงทุนในหุ้นของบรษิัท  
ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั จ ำนวน 1,094,400 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 168.80 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 80.00 ของส่วนได้
เสยี 
 
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยส ำหรับกำรซื้อบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด และสินทรพัย์ที่ได้มำและหนี้สินที่รบัรู้ ณ วันที ่ 
27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัรำยละเอยีดขำ้งล่ำง 
 

 บำท 
  

เงนิสด 168,800,256 
ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 168,800,256 
  

มูลค่ำท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส ำหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรบัมำ  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 10,526,256 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 57,266,906 
สนิคำ้คงเหลอื 25,673,528 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2,196,756 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 21,283,489 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 176,381,000 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 719,481 
สญัญำแก๊สบวิเทน 2,013,453 
สญัญำใชบ้รกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีม 13,271,000 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,288,750 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (166,295,960) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (19,992,573) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (5,808,400) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,994,588) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (2,416,764) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (17,419,644) 
สนิทรพัยท์ีส่ำมำรถสำมำรถระบุไดส้ทุธ ิ 96,692,690 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม (19,338,538) 
สินทรพัยท่ี์สำมำรถระบไุด้สทุธิของกลุ่มกิจกำร 77,354,152 
ค่ำควำมนิยม (หมำยเหต ุ16) 91,446,104 

 
  



189

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

77 

30 กำรซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 
 

ก) สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมดว้ยวธิมีูลค่ำของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิทัย่อย  
ทีซ่ือ้มำตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 
 

ข) คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้บรษิทัยอ่ย  
 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้บรษิทัยอ่ยจ ำนวน 0.51 ลำ้นบำท ไดร้บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทนุ 
ในงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 
 

31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิกำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิัท  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ 
และบุคคลหรอืกิจกำรซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิัท ตลอดจน
สมำชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคล
หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุม์่วง นำยอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภำ นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท์  และ นำยไพศำล 
พำณิชยช์ะวงศ์ ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 31.11 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 4.67 ของหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้
ตำมล ำดบั 
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31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ลกัษณะควำมสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  
ช่ือกิจกำร สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

   

บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั โดย 
     บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์โดย  
     บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลชูัน่ส ์ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั โดย  

 บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั โดย  

   บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 
99.99 

ผูบ้รหิำรส ำคญั ไทย บุคคลทีม่อี ำนำจและควำมรบัผดิชอบกำรวำงแผน  
     สัง่กำรและควบคุมกจิกรรมต่ำง ๆ ของกจิกำร 
     ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมกำร 
     ของกลุ่มกจิกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำร 
     หรอืไม่) 
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31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
31.1 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   
   บรษิทัยอ่ย 811,436,389 20,617,976 
   

รำยได้อ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 7,056,735 4,970,540 
   

ดอกเบีย้รบั   
   บรษิทัยอ่ย 2,160,855 3,311,918 
   

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร   
   บรษิทัยอ่ย 239,448,216 160,980,433 
   

ค่ำเช่ำ   
   บรษิทัยอ่ย 9,559,368 9,664,414 

  



192

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

80 

31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 166,558,169 3,051,950 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 1,261,600 - 
   
เจ้ำหน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 22,935,978 12,486,922 
   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   
   บรษิทัยอ่ย 46,830 2,980,851 
   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 572,289 - 
 

31.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 35,000,000 35,000,000 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ตัว๋สญัญำใช้เงนิในสกุลเงนิบำทซึ่งออกโดยบริษัท ดับบลิวพ ี  
แก๊ส จ ำกดั ตัว๋สญัญำใช้เงนิดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืภำยในหนึ่งปี และมอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบัร้อยละ MLR ต่อปี  
โดยเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำวไมม่รีำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงงวด 
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31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.4 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อืน่ 28,662,501 23,774,975 20,328,109 19,787,687 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 678,202 339,163 473,780 268,343 
 29,340,703 24,114,138 20,801,889 20,056,030 

 
32 ภำระผกูพนั  

 
32.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กิจกำรมีภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมสญัญำสร้ำงคลังเก็บแก๊สเป็น 
จ ำนวนเงนิ 246.78 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 452.50 ลำ้นบำท) 
 

32.2 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตำมสญัญำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ส ำคญัที่ไม่สำมำรถยกเลกิได ้ซึ่งไดแ้ก่สญัญำใช้บรกิำรพื้นที่ถงัเก็บส ำรองก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้บรกิำรถงัเก็บและจ่ำย LPG เพื่อส ำรอง LPG ตำมที่ก ำหนดตำมประกำศกรมธุรกิจ
พลงังำน สญัญำเชำ่ทีด่นิ อำคำร ส ำนกังำน เครือ่งใชส้ ำนกังำน และยำนพำหนะ 
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้(ไม่รวมภำษมีลูคำ่เพิม่) 
มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 57,447,967 33,750,134 53,546,083 36,327,472 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 182,210,073 137,797,030 170,863,974 137,307,463 
เกนิกวำ่ 5 ปี 274,924,005 304,258,613 266,201,992 304,258,613 
 514,582,045 475,805,777 490,612,049 477,893,548 
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33 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรในนำมของบรษิทั เพื่อค ้ำประกนักำรซื้อ
แก๊สและกำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 1,201.42 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 1,079.42 ล้ำนบำท) โดยใชเ้งนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนั
จ ำนวน 647.39 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 640.85 ล้ำนบำท) และบรษิัทได้น ำที่ดินและเครื่องจกัรใช้เป็นหลกัประกนัจ ำนวน 
193.60 ล้ำนบำท และ 130.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2561 : 193.60 ล้ำนบำท และ 130.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 
(หมำยเหตุ 15) 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกจิกำร เพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตังิำนอื่นๆตำมปกติ
ธุรกิจ จ ำนวน 0.66 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 0.20 ล้ำนบำท) โดยใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 0.66 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2561 : 0.20 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 10.00 ล้ำนบำท และ 9.33 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 9.23 ลำ้นบำท ส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทั) 
 

34 คดีฟ้องร้อง 
 
คดีของบริษทั เวิลดแ์กส๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
34.1 ในปี พ.ศ. 2553 WG เป็นจ ำเลย เนื่องจำกเป็นผู้จ ำนองที่ดินเพื่อค ้ำประกันสินเชื่อให้กับบุคคลอื่นที่มีต่อบริษัท

หลักทรพัย์แห่งหนึ่ง จ ำนวนตำมมูลฟ้องเป็นเงิน 27.02 ล้ำนบำท ซึ่งศำลมีค ำสัง่ให้จ ำหน่ำยคดีชัว่ครำวเพื่อรอ 
ค ำพพิำกษำคดขีองหนี้ประธำน อย่ำงไรกต็ำมฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ไดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำม
ฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
34.2 ในปี พ.ศ. 2560 ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งรำยหนึ่ง ซึ่งท ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ไดฟ้้อง

บรษิทัเป็นจ ำเลยในคดแีพ่ง เพื่อเรยีกรอ้งค่ำสนิจำ้งและคำ่เสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 13.50 ลำ้นบำท ส ำหรบังำนก่อสรำ้ง
ที่ผู้รบัเหมำได้ท ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบรษิัทได้สัง่ชะลอโครงกำรไว้ชัว่ครำว ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  
ศำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระคำ่เสยีหำยพรอ้มดอกเบีย้เป็นจ ำนวนเงนิ 15.58 ลำ้นบำท และบรษิทัไดช้ ำระเงนิ
ตำมค ำพพิำกษำใหแ้ก่โจทกแ์ลว้เมือ่วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง   

 
34.3 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิัทถูกฟ้องและเรยีกรอ้งให้ชดใช้ค่ำเสยีหำยและค่ำสนิไหมทดแทนจำกบุคคลธรรมดำ เนื่องจำก

ควำมประมำทปรำศจำกควำมระมดัระวงัอย่ำงผู้มีอำชีพจ ำหน่ำยแก๊สอนัเป็นวตัถุไวไฟ เป็นเหตุท ำให้โจทก์ได้รบั  
ควำมเสยีหำย โดยโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องต่อศำลใหบ้รษิทัชดใชค้่ำเสยีหำยและคำ่สนิไหมทดแทน เป็นจ ำนวนเงนิ 1.18 ลำ้นบำท 
ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 อยักำรถอนฟ้องคดอีำญำทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัจงึไดย้ื่นค ำรอ้งขอใหศ้ำลพจิำรณำจ ำหน่ำย
คดดีงักล่ำวออกจำกคดแีพ่ง ในขณะนี้ได้อยู่ในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนของศำล อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท  
คำดวำ่บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 
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34 คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 
 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อ) 

 
34.4 ในปี พ.ศ. 2561 ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงรำยหนึ่ง ซึ่งท ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซจงัหวดันครสวรรค์ ได้ฟ้อง

บรษิทัเป็นจ ำเลยในคดแีพ่ง เพื่อเรยีกรอ้งค่ำสนิจำ้งและค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.92 ลำ้นบำท ส ำหรบังำนก่อสรำ้ง 
ที่ผู้รบัเหมำได้ท ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบริษัทได้สัง่ชะลอโครงกำรไว้ชัว่ครำว ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562  
ศำลชัน้ต้นมีค ำพิพำกษำให้บริษัทช ำระค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบี้ยเป็นจ ำนวนเงิน 9.92 ล้ำนบำท ต่อมำบริษัท 
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์และขณะนี้ยงัอยู่ในขัน้ตอนกำรพจิำรณำของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท 
คำดวำ่บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
34.5 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำตวัแทนค้ำต่ำง เรยีกรอ้งค่ำอดับรรจุก๊ำซ และ  

ค่ำขนส่งก๊ำซ รวมถึงส่วนลดทำงกำรค้ำโดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบรษิัทในจ ำนวนเงนิ 46.50 ล้ำนบำท ในเดือน
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระเงนิค่ำส่วนลดทำงกำรคำ้ เป็นจ ำนวนเงนิ 0.61 ล้ำนบำท 
พร้อมดอกเบี้ยอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วนัฟ้อง ต่อมำโจทก์ได้ยื่นขอขยำยเวลำยื่นอุทธรณ์ค ำพพิำกษำศำล  
และขณะนี้คดยีงัอยู่ในขัน้ตอนกำรพจิำรณำของศำลอุทธรณ์ อย่ำงไรกต็ำมฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ได้
รบัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
35 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
35.1 บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัจ ำนวน  

3 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 30 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำใหส้ดัส่วนใน
กำรลงทุนในบรษิัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั เปลี่ยนแปลงไป โดยบรษิัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ได้รบัช ำระค่ำหุ้นเต็ม
จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
35.2 บรษิัทลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิัท ดบับลวิพี โซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท 

จ ำนวน 0.20 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้
สดัส่วนในกำรลงทุนในบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั เปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ไดร้บั
ช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวนจำกบรษิัท และได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 
2563 

 
35.3 บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร์ จ ำกดั ซึ่ง

เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกดั จ ำนวน 0.10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงนิ 1 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้สดัส่วนในกำรลงทุนในบรษิัท ดบับลวิพี โซลล่ำร์ จ ำกดัของ
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั เปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร์ จ ำกดั ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวน
จำกบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์
พ.ศ. 2563 

 
35.4 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำก  

ผลกำรด ำเนินงำนเกำ้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 โดยจ่ำยเป็นเงนิสดจ ำนวน 0.20 บำทต่อหุน้ รวมเป็น 
เงนิทัง้สิน้ 103.70 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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