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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรควบรวม
บริษัท ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่ำงบริษัท เวิ ลด์แก๊ส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด กับ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งจดทะเบียนควบรวมบริษัทและจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 และได้รับมำซึ่งทรัพย์สิน หน้ี สิทธิ หน้ำท่ี และ    
ควำมรับผิดชอบทั้งหมดของท้ังสองบริษัทดังกล่ำวตำมผลของกฎหมำย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 518,500,000* บำทโดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 518,500,000 หุ้น และ  มีทุนช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 
518,500,000 บำท 

 

 บริษัท เป็นผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (“ผู้ค้ำมำตรำ 7”) ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัท คือกำร
ประกอบธุรกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “เวิลด์แก๊ส” โดยมุ่งเน้นศักยภำพใน
กำรด ำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ ำ (upstream) และ กำรขยำยศักยภำพในกำรกระจำยสินค้ำให้ครอบคลุมทุกภำค
ธุรกิจ อันได้แก่ สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG, โรงบรรจุก๊ำซ, ร้ำนค้ำก๊ำซ, กลุ่มพำณิชยกรรมและกลุ่มอุตสำหกรรม 
ทั้งนี้บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นผู้น ำทำงด้ำนธุรกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของประเทศ 

 

*บริษัท ได้ท ำกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วต่อกรมพันนำธุรกิจกำรค้ำในวันที่ 25 
กรกฎำคม 2560 โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท ในปัจจุบันมีจ ำนวนเท่ำกับ 518,500,000 บำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 518 ,500,000 หุ้น ทั้งนี้ในส่วนของกำรโอนส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ จ ำนวน 
532,000,000 บำทนั้น บริษัท อยู่ระหว่ำงด ำ เนินกำรหำรือข้อกฎหมำยกับหน่วยงำนของรัฐ ซ่ึงเมื่อได้รับควำมเห็นยืนยันให้
น ำมำชดเชยผลขำดทุนสะสมได้แล้ว บริษัท จะน ำส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซดังกล่ำวมำชดเชยผลขำดทุนสะสมของ
บริษัท ต่อไป 
 

วิสัยทัศน์   
   Regional World Class Energy Business with Innovative Service 
พันธกิจ 

1.     บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลตำมมำตรฐำนสำกล ต่อยอดควำมส ำเร็จทำงธุรกิจอย่ำงมั่นคง 
2.      ขยำยธุรกิจ LPG ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน 
3.      พันนำศักยภำพองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง เสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีคุณภำพ 
4.      ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทำงธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง 
5.      มองหำช่องทำงใหม่ๆในกำรด ำเนินธุรกิจและพันนำกำรให้บริกำร 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

 

บริษัท 
 

ลักษณะธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนจด
ทะเบียนช าระ

แล้ว 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท 

(%) 

บริษัทย่อย 

EAGLE บริษทั อีเกิ้ล อินเตอร์
ทรำนส์ จ ำกัด 

ธุรกิจบริกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวทำงบก 

84 84 99.99 

WP GAS บริษทั ดับบลิวพี แก๊ส 
จ ำกัด 

ธุรกิจสถำนีบริกำร 1 1   99.99 

      
LOGISTIC 
ENTERPRISE  

บริษทั โลจีสติค เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ำกัด 

ธุรกิจให้เช่ำรถขนส่งขนำดเล็ก 1 1 99.98 

 
WP SOLLAR บริษทั  ดับบลิวพี โซลล่ำร์

จ ำกัด 
ธุรกิจประกอบกจิกำรผลิต
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  

          1 1 99.99 

WP SOLUTIONS บริษทั ดับบลิวพี โซลูซ่ันส์ 
จ ำกัด  

เพื่อลงทุนในกิจกำรอื่น 
(Holding company) 
 

          1 1 99.99 

WP SOLLAR 

WP SOLUTIONS 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในปีท่ีผ่านมา 
 
กำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและกำรล้ำงผลขำดทุนสะสมในปี 2560  
 ตำมที่ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2560 ได้มีมติอนุมัต ิ

(1) กำรโอนส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ จ ำนวน 532,000,000 บำท  
(2) กำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 33,910,000 บำท  
(3) กำรโอนส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ จ ำนวน 2,657,619,957 บำท ตำมล ำดับ และ  
(4) กำรลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท จ ำนวน 2,242,065,700 บำท 
จำกทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วเดิมจ ำนวน 2,760,565,700 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วใหม่จ ำนวน 518,500,000 บำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น 
2,242,065,700 หุ้น เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัท  

 

บริษัท ได้ท ำกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วต่อกรมพันนำธุรกิจกำรค้ำ ใน
วันที่ 25 กรกฎำคม 2560 โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทในปัจจุบันมีจ ำนวน
เท่ำกับ 518,500,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 518,500,000 หุ้น ทั้งนี้ในส่วนของกำรโอน
ส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ จ ำนวน 532,000,000 บำทนั้น บริษัท อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหำรือข้อกฎหมำย
กับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งเมื่อได้รับควำมเห็นยืนยันให้น ำมำชดเชยผลขำดทุนสะสมได้แล้ว บริษัท จะน ำ
ส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซดังกล่ำวมำชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัท ต่อไป 
 
 พันนำกำรที่ส ำคัญในปี 2560 
 ด ำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มปริมำณหัวจ่ำยก๊ำซ LPG เพื่อรองรับกำรใช้งำนที่มำกขึ้น 

บริษัท ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มจ ำนวนหัวจ่ำยก๊ำซ LPG ที่คลังก๊ำซ LPG บำงจะเกร็ง จำกเดิม 6 
หัวจ่ำย ขยำยเพิ่มอีก 7 หัวจ่ำย รวมเป็น 13 หัวจ่ำย เพื่อให้มีศักยภำพในกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ที่เพียงพอและ
สำมำรถรองรับลูกค้ำจำกทุกภำคส่วนของประเทศ 
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โดยภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มจ ำนวนหัวจ่ำยก๊ำซ ทำงบริษัทมีจ ำนวนหัวจ่ำยรวม 41 
หัวจ่ำย และมีอัตรำกำรจ่ำยสูงสุด 14,760 ตันต่อวัน 

ล ำดับ คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ขนำด
ควำมจ ุ
(ตัน) 

อัตรำกำรจ่ำย
สูงสุด 

(ตันต่อวัน) 

จ ำนวน
หัวจ่ำย 

(หัวจ่ำย) 
1. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ    

เฟส 1 
เฟส 2 

2,780 
2,000 

3,600 
2,880 

10 
8 

2. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบ้ำนแฮด อ ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น 2,057 2,160 6 
3. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำงจะเกร็ง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด

สมุทรสงครำม 
1,870 4,680 13 

4. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวห้ำงฉัตร อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 222 1,080 3 
5. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 60 360 1 
 รวม 8,989 14,760 41 
 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 

1. ภาพรวมของการประกอบธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ 
  บริษัทประกอบธุรกิจกำรค้ำก๊ำซ LPG ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ เวิลด์แก๊ส ” ซึ่งได้รับใบอนุญำต
ให้เป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม ส ำหรับปี 2560 บรษิัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG (ไม่รวมปิโตรเคมี) อยู่
ที่ร้อยละ 20.20 (ปี 2559: ร้อยละ 21.99)  

  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ( Liquefied Petroleum Gas : LPG ) มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.1. การขายส่ง (Wholesale)   
 เป็นกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซให้แก่ ลูกค้ำประเภท โรงบรรจุก๊ำซ LPG,  สถำนีบริกำรก๊ำซ 
LPG, โรงงำนอุตสำหกรรม, กลุ่มลูกค้ำพำณิชย์และร้ำนค้ำก๊ำซ LPG  โดยบริษัทได้แบ่งขนำดในกำรจ ำหน่ำย
ก๊ำซ  ออกเป็น 2 ขนำดคือ 
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1. กำรจ ำหน่ำยในแบบ ถังบรรจุก๊ำซขนำดใหญ่ ( Bulk )  หมำยถึง กำรบรรจุก๊ำซ LPG ใส่ในถัง
บรรจุขนำดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนรถบรรทุกก๊ำซ (เป็นรถเฉพำะที่ใช้บรรทุกก๊ำซเท่ำนั้น) โดยจะ
บรรจุในคร้ังละปริมำณมำก  และจำกนั้นจะถ่ำยก๊ำซ LPG ดังกล่ำว ลงใส่ถังบรรจุขนำดใหญ่ 
(Bulk) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของลูกค้ำ อันได้แก่ สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ,โรงบรรจุก๊ำซ LPG และ
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ก๊ำซ LPG ในครำวละปริมำณมำก 

2. กำรจ ำหน่ำยแบบ ถังบรรจุก๊ำซขนำดย่อม  ( Cylinder ) หมำยถึง กำรบรรจุก๊ำซ LPG ใส่ในถัง
บรรจุขนำดย่อม โดยในปัจจุบัน ถังบรรจุก๊ำซขนำดย่อมของบริษัท มีปริมำตรบรรจุท้ังสิ้น 4 
ขนำด คือ  ขนำด 4 กิโลกรัม, 13.5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม  จึงท ำให้บริษัท 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้บริษัท 
มีกำรด ำเนินกำรส่งมอบ กำรจ ำหน่ำยก๊ำซบรรจุถังขนำดย่อมนี้ออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

2.1 โรงบรรจุก๊ำซที่บริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง  หมำยถึง บริษัทจะน ำก๊ำซ LPG บรรจุลงถัง
บรรจุก๊ำซภำยในโรงบรรจุก๊ำซซึ่งบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 
แห่ง และจัดส่งให้กลุ่มลูกค้ำตำมพื้นที่และค ำสั่งซื้อ 

2.2 โรงบรรจุก๊ำซที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ด ำเนินกำรเอง  หมำยถึง กำรจัดจ ำหน่ำยโดยคู่ค้ำของ
ทำงบริษัท โดยโรงบรรจุดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับก๊ำซ LPG จำกทำงบริษัทและเป็น
ผู้มีใบอนุญำตมอบหมำยให้ด ำเนินกำรบรรจุก๊ำซแทนทำงบริษัท เท่ำนั้น 

 

ตารางแสดงปริมาณถังบรรจุก๊าซของบริษัท โดยแยกตามปริมาตร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ปริมำตรถัง 4 กิโลกรัม 13.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม รวม 
จ ำนวน (ใบ) 1,845,346 594,228 3,303,448 354,669 6,097,691 
สัดส่วน (%) 30.26% 9.75% 54.18% 5.82% 100.00% 

 
 ขั้นตอนการบรรจุก๊าซ LPG เพื่อจัดจ าหน่ายของบริษัท 

 บริษัทรับก๊ำซ LPG จำกทำงผู้ผลิตโดยผ่ำนกำรขนส่ง 2 ช่องทำงคือ ทำงเรือ และทำงรถ กล่ำวคือ 
กำรขนส่งทำงเรือนั้นบริษัทจะน ำก๊ำซท่ีได้รับมำจำกทำงผู้ผลิต มำบรรทุกลงใส่เรือบรรทุกก๊ำซ และเดินเรือ
มำที่ท่ำเรือซึ่งมีคลังก๊ำซของทำงบริษัทตั้งอยู่ จำกนั้นจึงขนถ่ำยก๊ำซผ่ำนท่อขนส่งเพื่อน ำก๊ำซไปเก็บที่คลังเก็บ
ก๊ำซของบริษัท  เพื่อเตรียมน ำก๊ำซออกจัดจ ำหน่ำยต่อไป 

  ส่วนกำรขนส่งทำงรถ บริษัทจะน ำรถบรรทุกก๊ำซไปรับก๊ำซจำกผู้ผลิต และส่งไปยังลูกค้ำ โดยไม่
ต้องน ำก๊ำซกลับมำเก็บไว้ที่คลังเก็บก๊ำซก่อนเหมือนกับทำงเรือ  
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นอกจำกนั้น บริษัท มีโรงบรรจุก๊ำซ LPG ซึ่งบริษัท เป็นผู้ด ำเนินกำรเองจ ำนวน 11 แห่ง และโรง
บรรจุก๊ำซ LPG คู่ค้ำของทำงบริษัท ที่บรรจุก๊ำซ LPG ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “เวิลด์แก๊ส” อีกประมำณ 
130 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่พื้นที่ภำคตะวันตก ภำคตะวันออก และภำคกลำง โดยกำรประกอบ
ธุรกิจโรงบรรจุก๊ำซ LPG นั้น โรงบรรจุก๊ำซจะต้องได้รับใบอนุญำตค้ำต่ำง (หนังสืออนุญำตให้เป็นตัวแทน
ค้ำต่ำง จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตเลียมเหลว) จำกผู้ค้ำมำตรำ 7 ก่อน จึงจะสำมำรถอัดบรรจุก๊ำซ LPG ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของผู้ออกใบค้ำต่ำงได้ตำมกฎหมำย และหำกต้องกำรที่จะรับบรรจุก๊ำซ LPG ให้กับตรำ
สินค้ำอ่ืน โรงบรรจุนั้นก็จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ค้ำมำตรำ 7 เดิมก่อน จึงจะสำมำรถอัดบรรจุกับตรำ
สินค้ำใหม่ได้ อีกทั้งกำรประกอบกิจกำรโรงบรรจุจะต้องมีใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรจำกกรมธุรกิจพลังงำน 
โดยต้องตั้งอยู่ในเขตอุตสำหกรรมที่ทำงหน่วยงำนรัฐอนุญำต  

 ทั้งนี้กำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงบกของบริษัทส่วนใหญ่ด ำเนินกำรโดย EAGLE ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทและเป็นผู้ขนส่งก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2543 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม โดยกลุ่มบริษัทมีจ ำนวนรถขนส่งก๊ำซ LPG ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
ดังนี ้
 

ประเภทรถขนส่ง  จ ำนวนพำหนะ (คัน) ควำมสำมำรถในกำรบรรทุก (ตัน) 
รถบรรทุกหัวลำก 46 15 
รถบรรทุกหำงลำก 48 15 
รถบรรทุก 10 ล้อ 66 8 

 

รูปภำพสรุปขั้นตอนกำรน ำก๊ำซ LPG ในประเทศมำบรรจุเพื่อจ ำหน่ำยของบริษัท  เป็นดังนี้ 
 

 

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

สถานีบริการก๊าซ 
LPG 

คลังเก็บก๊าซ LPG รถบรรทุก
ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ 

LPG 

โรงแยกก๊าซ / โรงกล่ัน / 
โรงงานปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ LPG 

ลูกค้าพาณิชย์ 

ผู้บริโภค  
(ครัวเรือน) 
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1.2. การขายปลีก (Retail) 
 

 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย (WP GAS) ได้มีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ตรงถึงผู้บริโภคในรูปของ
เชื้อเพลิงรถยนต์ผ่ำนสถำนีบริกำร LPG 2 แห่ง ซึ่ง WP GAS เป็นผู้ด ำเนินกำรบริหำรสถำนีบริกำรเอง คือ 
สถำนีบริกำรวังมะนำว ณ ต ำบลวังมะนำว อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี และสถำนีบริกำรบำงแก้ว ณ ต ำบล
บำงแก้ว อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม โดยเป็นกำรจ ำหน่ำยเป็นลิตรผ่ำนตู้จ่ำยก๊ำซ LPG  
 

2. คลังเก็บก๊าซ LPG 
 ปัจจุบัน บริษัทมีคลังเก็บก๊ำซ LPG ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ 

ล ำดับ คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ขนำด
ควำมจ ุ
(ตัน) 

อัตรำกำร
จ่ำยสูงสุด 
(ตันต่อวัน) 

จ ำนวนหัวจ่ำย 
(หัวจ่ำย) 

1. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ    
เฟส 1 
เฟส 2 

2,780 
2,000 

3,600 
2,880 

10 
8 

2. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบ้ำนแฮด อ ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น 2,057 2,160 6 
3. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำงจะเกร็ง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด

สมุทรสงครำม 
1,870 4,680 13 

4. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวห้ำงฉัตร อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 222 1,080 3 
5. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 60 360 1 
 รวม 8,989 14,760 41 
 

3. การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
 

3.1 กลยุทธ์ด้านการตลาดและการบริการ 
 ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจค้ำก๊ำซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบภำยในประเทศซึ่งมี
คุณภำพอยู่ในระดับเดียวกัน ถังบรรจุก๊ำซที่ใช้บรรจุก๊ำซได้รับกำรผลิตมำจำกโรงงำนซึ่งมีอยู่ เพียงไม่กี่แห่ง
ในประเทศไทยจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ ผลิตภัณฑ์ของผู้ค้ำมำตรำ 7 ทุกรำยแทบไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก 
อย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรมนี้มุ่งเน้นไปยังกำรแข่งขันทำงด้ำนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรบริกำร 
 นโยบำยกำรตลำดในภำพรวมของบริษัท ได้แก่ กำรมุ่งเน้นกระจำยสินค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำสถำนี
บริกำรก๊ำซ LPG ขนำดเล็กถึงขนำดกลำงซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยควบคู่ไปกับกำรขยำยตลำด
ในส่วนของลูกค้ำพำณิชย์และโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรใช้ LPG ในปริมำณสูง โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อจะสร้ำงโครงข่ำยลูกค้ำของบริษัท ให้มีควำมมั่นคงซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สำมำรถเพิ่ม
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ยอดขำยได้อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว โดยรำยละเอียดกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและบริกำรส ำหรับกลุ่มลูกค้ำแต่ละ
ประเภทของบริษัท มีดังนี ้

 โรงบรรจุก๊ำซ 
 เน่ืองด้วยถังบรรจุก๊ำซ LPG ของบริษัท ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “เวิลด์แก๊ส” เป็นที่รู้จักและเป็นที่
นิยมของผู้บริโภค อีกทั้งทำงบริษัท ได้มีถังบรรจุก๊ำซ LPG ขนำดต่ำงๆไว้ตอบสนองควำมต้องกำรตำมควำม
เหมำะสมของผู้ใช้จึงท ำให้มีผู้สนใจเข้ำมำลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนอัด บรรจุก๊ำซ LPG ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ “เวิลด์แก๊ส” อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดกำรกระจำยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งขยำยตัวไปสู่ผู้บริโภค
อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง โดยทำงบริษัท ให้บริกำรช่วยเหลือท้ังทำงด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรพิจำรณำควำม
เป็นไปได้ทำงธุรกิจในกำรก่อสร้ำงโรงบรรจุก๊ำซ LPG ด้ำนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยรวม
ไปจนถึงกำรช่วยเหลือหำร้ำนค้ำก๊ำซ LPG จัดอบรมพนักงำนบรรจุก๊ำซ LPG อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้พนักงำน
บรรจุก๊ำซ LPG และผู้ประกอบกำรเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ก๊ำซ LPG และวิธีกำรใช้ก๊ำซ LPG อย่ำง
ถูกต้องและปลอดภัย 

 สถำนีบริกำรก๊ำซ 
 ด้วยปริมำณควำมต้องกำรก๊ำซ LPG ของลูกค้ำภำคส่วนนี้ยังมีปริมำณที่สูงและบริษัทมีส่วนแบ่ง
กำรตลำดในกำรขำยประเภทสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG เป็นอันดับ 1 ทำงบริษัทจึงให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำกลุ่ม
นี้ และจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในรำคำเหมำะสมให้ลูกค้ำสำมำรถมีผลก ำไรและด ำเนินธุรกิจได้ ดังนั้น เพื่อบริษัท
จะสำมำรถจูงใจให้ลูกค้ำกลุ่มนี้ไว้วำงใจใช้บริกำรกับบ ริษัทเป็นตัวเลือกอันดับแรก ทำงบริษัทจึงให้
ควำมส ำคัญด้ำนกำรบริกำร ท้ังด้ำนกำรจัดส่งท่ีตรงเวลำ และควำมถูกต้องของปริมำณที่จัดส่งในแต่ละคร้ัง 
รวมถึงกำรบริกำรที่สุภำพจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกคนในองค์กร  

 โรงงำนอุตสำหกรรม 
 ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท จะมีกำรลงทุนในอุปกรณ์และกำรติดตั้งระบบกำร
จ่ำยก๊ำซ LPG ให้กับลูกค้ำท่ีมีปริมำณกำรใช้ในปริมำณมำก โดยมีกำรท ำสัญญำซื้อขำยก๊ำซ LPG ระยะยำว
กับบริษัท มีมำตรฐำนในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและจัด
ให้มีกำรขนส่งท่ีตรงเวลำ โดยบริษัท จะเน้นควำมปลอดภัยของลูกค้ำและบริกำรหลังกำรขำยที่มี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ำของบริษัท  

 ลูกค้ำพำณิชย ์
 เน่ืองด้วยในปัจจุบันบริษัท มีกำรขำยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำพำณิชย์รำยใหญ่หลำยรำย และบริษัท มี
ควำมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ำพำณิชย์ขนำดใหญ่อ่ืนๆ อีกหลำยกลุ่ม ประกอบกับกลุ่มลูกค้ำพำณิชย์โดย
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำท่ีมีควำมต้องกำรใช้ LPG ในปริมำณสูงดังน้ันบริษัท จึงเล็งเห็นโอกำสและมีนโยบำยที่
จะขยำยฐำนลูกค้ำในกลุ่มดังกล่ำว โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำท่ีมีเครือข่ำยศูนย์กำรค้ำ ร้ำนอำหำรโรงแรม และ/
หรือโรงพยำบำล และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท และยังมิได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัท มีนโยบำย
ที่จะจูงใจให้ลูกค้ำพำณิชย์กลุ่มดังกล่ำวไววำงใจและเปลี่ยนมำใช้บริกำรกับบริษัท ด้วยกำรให้บริกำรที่มี
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มำตรฐำนสูง ซึ่งได้แก่กำรจัดส่งสินค้ำตรงเวลำและมีควำมถูกต้องในด้ำนปริมำณ รวมถึงกำรบริกำรที่สุภำพ
จำกเจ้ำหน้ำที่ทุกคนในองค์กร 

 ร้ำนค้ำก๊ำซ 
 นอกจำกบริษัท จะให้ควำมส ำคัญในมำตรฐำนของถังบรรจุก๊ำซ LPG แต่ละใบที่จะต้องได้รับกำร
รับรองตำมมำตรฐำนที่กรมธุรกิจพลังงำนก ำหนดรวมถึงมำตรฐำนในกำรซ่อมบ ำรุงถังบรรจุก๊ำซ LPG ที่
บริษัท พยำยำมพันนำและปรับปรุงให้เกิดคุณภำพที่สูงขื้นเร่ือยๆ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้บริโภคสูงสุด
แล้วนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่ทำงบริษัท ให้ควำมส ำคัญอย่ำงเท่ำเทียมกัน คือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับร้ำนค้ำ
ก๊ำซภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “เวิลด์แก๊ส” โดยบริษัท ให้ควำมช่วยเหลือในกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ข่ำวสำรและข้อกฎหมำยต่ำงๆ รวมถึงให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรขอใบอนุญำตสะสมก๊ำซจำกหน่วยงำน
ท้องถิ่นที่ร้ำนค้ำนั้นตั้งอยู่ 
 

3.2 ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 
 ธุรกิจค้ำก๊ำซ LPG ของบริษัทมีกำรจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำ ของบริษัทภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  
“ เวิลด์แก๊ส ” สำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ 

1. กลุ่มโรงบรรจุก๊ำซ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมรำยย่อยที่มีหน้ำที่เป็นตัวแทนบรรจุก๊ำซ 
LPG ลงถังบรรจุก๊ำซ (Cylinder) ที่มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ เวิลด์แก๊ส ” เพื่อกระจำยสินค้ำให้กับร้ำนค้ำก๊ำซ 
หลังจำกนั้น ร้ำนค้ำก๊ำซจะจ ำหน่ำยให้กับครัวเรือน หรือ กลุ่มลูกค้ำพำณิชย์ต่อไป โดยบริษัทเป็นเจ้ำของ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำดังกล่ำว 

2. กลุ่มสถำนีบริกำรก๊ำซ ได้แก่ สถำนีบริกำรที่เปิดจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้แก่รถยนต์ประเภทที่ใช้
ก๊ำซ LPG เป็นเชื้อเพลิง 

3. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ที่ใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชื้อเพลิง เช่น กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ เซรำ
มิก และอุตสำหกรรมที่ต้องใช้พลังงำนควำมร้อนในกำรผลิตสินค้ำที่อุณหภูมิคงที่ 

4. กลุ่มลูกค้ำพำณิชย์ ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรม และโรงพยำบำลที่ใช้ก๊ำซ LPG เป็น
เชื้อเพลิงในกำรประกอบอำหำร  

5. กลุ่มร้ำนค้ำก๊ำซ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรที่รับถังบรรจุก๊ำซ (Cylinder) ที่มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
“เวิลด์แก๊ส” ที่บรรจุก๊ำซ LPG แล้วจำกโรงบรรจุก๊ำซและจ ำหน่ำยให้กับครัวเรือนหรือกลุ่มพำณิชย์ต่อไป 
โดยบริษัทเป็นเจ้ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำดังกล่ำว 
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ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณขายก๊าซ LPG แยกตามประเภทลูกค้าประจ าปี 2560 
 

กลุ่มลูกค้า ปริมาณขาย (ตัน) สัดส่วน (%) 
โรงบรรจุก๊ำซ 355,023 40.06 
สถำนีบริกำรก๊ำซ 321,880 36.32 
โรงงำนอุตสำหกรรม 78,403 8.85 
ลูกค้ำพำณิชย ์ 38,598 4.35 
ร้ำนค้ำก๊ำซ 35,793 4.04 
Supply Sales และอ่ืนๆ 56,550 6.38 
รวม 886,247 100.00 
 
 กลุ่มโรงบรรจุก๊ำซ กลุ่มลูกค้ำพำณิชย์ กลุ่มร้ำนค้ำก๊ำซ และกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซ LPG 
จ ำนวนมำก มักจะสั่งซื้อก๊ำซ LPG ล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน ส่วนกลุ่มสถำนีบริกำรและกลุ่มโรงงำน
อุตสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซ LPG ในปริมำณไม่มำกนัก มักจะสั่งซื้อก๊ำซ LPG ล่วงหน้ำเป็นรำยสัปดำห์ ทำงบริษัท 
จะจัดส่งก๊ำซ LPG ให้กับลูกค้ำโดยใช้บริษัทขนส่งท้ังท่ีเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ซึ่งคือ EAGLE) และ
บริษัทที่เป็นผู้ขนส่งภำยนอกเป็นผู้ให้บริกำร 
 
 

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท แยกตามประเภทลูกค้า ประจ าปี 2560 
 

ประเภทลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
โรงบรรจุก๊ำซ 6,169 39.94 
สถำนีบริกำรก๊ำซ 5,548 35.91 
โรงงำนอุตสำหกรรม 1,406 9.10 
ลูกค้ำพำณิชย ์ 763 4.94 
ร้ำนค้ำก๊ำซ 641 4.15 
Supply Sales และอ่ืนๆ 921 5.96 
รวม 15,448 100.00 
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3.3 ภาวะอุตสาหกรรม 
ในอุตสำหกรรมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวมีกำรแบ่งกิจกรรมทำงธุรกิจออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1. อุตสำหกรรมขั้นต้น คืออุตสำหกรรมที่ผู้ประกอบกำรด ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับธุรกิจกำรส ำรวจ 

และขุดเจำะน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งธรรมชำติ เพื่อน ำมำจัดเก็บ และส่งมอบให้ผู้ประกอบกำรใน
ขั้นกลำงน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรกลั่นและแยกประเภทผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
หรือส่งมอบให้ผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมในประเทศซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งโดยทำงท่อ 

2. อุตสำหกรรมขั้นกลำง คืออุตสำหกรรมที่ผู้ประกอบกำรด ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับธุรกิจในขั้นกลำง
จะมีหน้ำที่แยกก๊ำซออกเป็นประเภทต่ำงๆ ตลอดจนปรับแต่งคุณภำพของก๊ำซให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ก๊ำซที่ได้จำกขั้นตอนนี้มำจำกหลำยแหล่งผลิตในอุตสำหกรรมพลังงำน เช่น โรงกลั่นน้ ำมัน โรง
แยกก๊ำซ และโรงงำนปิโตรเคมี ส่วนใหญ่ก๊ำซท่ีได้จะเป็นก๊ำซหุงต้มท่ีน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมและใช้ใน
ครัวเรือน 

3. อุตสำหกรรมข้ันปลำย (กำรจัดจ ำหน่ำย) คืออุตสำหกกรรมที่ผู้ประกอบกำรด ำเนินกิจกำร
เกี่ยวกับธุรกิจกำรน ำก๊ำซจำกผู้ผลิตในขั้นกลำงหรือน ำเข้ำก๊ำซจำกต่ำงประเทศ มำจัดเก็บ บรรจุลงถัง และ
กระจำยสินค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำประเภทต่ำงๆ  

 
อุตสาหกรรมการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย 
 

 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG – Liquefied Petroleum Gas) หมำยถึง ก๊ำซโพรเพน หรือก๊ำซบิวเทน 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือสองอย่ำงผสมกันเป็นส่วนใหญ่  โดยเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกระบวนกำร
แยกก๊ำซธรรมชำติ (Gas Separating Process) และกระบวนกำรกลั่นน้ ำมันดิบ (Refining Process) โดยก๊ำซจะ
ถูกอัดตัวให้อยู่ในสภำพของเหลวภำยใต้ควำมดันท่ีสูง และจะแปรสภำพเป็นไอเมื่อลดควำมดันลงซึ่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวส่วนใหญ่น ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรหุงต้ม เชื้อเพลิงในยำนพำหนะและเชื้อเพลิงส ำหรับ
กำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมโดยทั่วไปมักเรียกก๊ำซปิโตรเลียมเหลวนี้ว่ำ ก๊ำซ หรือก๊ำซหุงต้ม ส่วนใน
ภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรม จะรู้จักกันในชื่อ “แอล พี ก๊ำซ (L P GAS)” หรือ “แอล พี จี (LPG)” 
 ในอดีตประเทศไทยผลิตก๊ำซ LPG เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ภำยในประเทศ และมี
ส่วนเหลือส ำหรับส่งออกไปยังต่ำงประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีกำรผลิตก๊ำซ LPG จ ำนวน 4,186 
ล้ำนกิโลกรัม กำรบริโภคภำยในประเทศจ ำนวน 3,671 ล้ำนกิโลกรัม กำรส่งออกจ ำนวน 278 ล้ำนกิโลกรัม 
และไม่มีกำรน ำเข้ำก๊ำซ LPG ในช่วงเวลำดังกล่ำว 

ส ำหรับปี 2559 รำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ ำ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมำยังปริมำณกำร
จ ำหน่ำยภำยในประเทศที่ลดลงมำอยู่ที่ 6,134 ล้ำนกิโลกรัม หรือ ลดลง 561 ล้ำนกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
8.39 โดยประมำณ อีกทั้งปริมำณกำรผลิตปรับเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ 5,718 ล้ำนกิโลกรัม หรือ เพิ่มขึ้น 206 ล้ำน
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.73 โดยประมำณจึงท ำให้ประเทศสำมำรถลดปริมำณกำรน ำเข้ำลงมำที่ระดับ 456 
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ล้ำนกิโลกรัม หรือ ลดลง 914 ล้ำนกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 66.73 โดยประมำณในขณะที่ปริมำณกำรส่งออก
ปรับเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 82 ล้ำนกิโลกรัม ซึ่งมีปริมำณเพิ่มขึ้น 47 ล้ำนกิโลกรัม หรือ คิดเป็นร้อยละ 131.02 
โดยประมำณ 

ส ำหรับปี 2560 รำคำน้ ำมันดิบเฉลี่ยท้ังปีปรับเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ใน
ประเทศอยู่ที่ 6,338  ล้ำนกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจ ำนวน 204 ล้ำนกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 3.32 เมื่อเทียบกับปี 
2559  ด้ำนกำรผลิตอยู่ท่ี 6,056 ล้ำนกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว จ ำนวน  338 ล้ำนกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อย
ละ 5.91 ส่วนปริมำณกำรน ำเข้ำอยู่ที่ 642 ล้ำนกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจ ำนวน 186 ล้ำนกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 
40.78  ขณะที่กำรส่งออกก๊ำซ LPG อยู่ท่ี 247 ล้ำนกิโลกรัม เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญในอัตรำร้อยละ 201 อัน
เน่ืองจำกมำจำกปี 2560 ภำครัฐมีนโยบำยเปิดเสรีกำรค้ำก๊ำซปิโตรเหลว ผู้ประกอบกำรจึงสำมำรถน ำเข้ำและ
ส่งออกก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้อย่ำงเสรีตำมกลไกรำคำตลำด 

 

ตารางแสดงการจัดหาและการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
         (หน่วย: ล้ำนกิโลกรัม) 

 
  ปี 2560   ปี 2559   ปี 2558 

การผลิต 6,056 5,718 5,513 
การน าเข้า 642 456 1,370 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 6,338 6,134 6,695 
การส่งออก 247 82 36 

ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information) 
 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตได้ภำยในประเทศมำจำกกระบวนกำรผลิตหลัก 2 แหล่ง คือ โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติและโรงกลั่นน้ ำมันดิบโดยในปี  2560   มีสัดส่วนร้อยละ 63.41  และ  36.59 โดยประมำณ
ตำมล ำดับ รำยละเอียดของแหล่งผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้แสดงไว้ในตำรำงต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามแหล่งผลิต 
                       (หน่วย: ล้ำนกิโลกรัม) 

        ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
  ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ 3,840 63.41 3,744 65.47 3,593 65.17 
โรงกลั่นน้ ามันดิบ 2,216 36.59 1,975 34.53 1,920 34.83 
โรงงานปิโตรเคมีอื่น - - - - - - 
รวม 6,056 100.00 5,718 100.00 5,513 100.00 

ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information) 
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การใช้ประโยชน์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

จำกตำรำงแสดงควำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำยในประเทศ จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจ ปี 
2559 ปริมำณควำมต้องกำรใช้อยู่ที่ระดับ 6,134 ล้ำนกิโลกรัม โดยปริมำณควำมต้องใช้หลักมำภำคครัวเรือน
และจำกภำคปิโตรเคมี โดยคิดเป็นร้อยละ 34.40 และ 31.75 โดยประมำณตำมล ำดับ ส่วนส ำหรับควำม
ต้องกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์และในภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนรองลงมำ คิดเป็นร้อยละ 23.91 และ 
9.95 โดยประมำณตำมล ำดับ   
             ส ำหรับปี 2560 ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ปริมำณรวมอยู่ที่ 6,338 ล้ำนกิโลกรัมเพิ่มจำกปี 2559 ร้อย
ละ 3.32 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPGในกำรใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 13.92  หรือจ ำนวน 271 ล้ำนกิโลกรัม ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ของสถำนีบริกำร 
ลดลง 147 ล้ำนกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 ส่วนภำคครัวเรือนและอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อ
เทียบกับควำมต้องกำรใช้ปี 2559 

โดยสัดส่วนควำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 
2560 เป็นดังต่อไปนี้ ภำคครัวเรือน ร้อยละ 33.94 ภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 10.25 สถำนีบริกำร ร้อยละ 
20.81 และวัตถุดิบปิโตรเคมี ร้อยละ 35.00  

ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ 
                    (หน่วย:  ล้ำนกิโลกรัม) 

 

  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
ครัวเรือน 2,151 33.94 2,110 34.4 2,094 31.27 
อุตสำหกรรม 650 10.25 610 9.95 594 8.87 
สถำนีบริกำร 1,319 20.81 1,466 23.91 1,731 25.86 
วัตถุดิบปิโตรเคม ี 2,218 35.00 1,947 31.75 2,277 34.00 
รวม 6,338 100.00 6,134 100.00 6,695 100.00 

 

ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information) 
 
โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย 
 

 ในอดีตโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบำลอย่ำงสมบูรณ์ เน่ืองจำกมี
กำรควบคุมทั้งรำคำขำยปลีกและรำคำขำยส่ง ซึ่งรวมถึงกำรชดเชยค่ำขนส่งระหว่ำงคลังเก็บก๊ำซของบริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) จ ำนวน 5 แห่ง คือ ล ำปำง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุรำษฎร์ธำนี และ
หำดใหญ่ (กำรก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยค่ำขนส่งจำกโรงกลั่นน้ ำมันหรือโรงแยกก๊ำซไปยังคลังเก็บก๊ำซของ 
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ปตท. ทั้ง 5 แห่งนั้น จะแตกต่ำงกันตำมเส้นทำง ระยะทำง และวิธีกำรในกำรขนส่ง ซึ่งอัตรำค่ำชดเชย
ดังกล่ำวจะเปลี่ยนแปลงตำมประกำศของคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน) 
ต่อมำรัฐบำลได้มีนโยบำยที่จะยกเลิกกำรควบคุมรำคำก๊ำซและลอยตัวรำคำก๊ำซอย่ำงสมบูรณ์ โดย 
 วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2544 - ยกเลิกกำรควบคุมรำคำขำยปลีกแต่ยังคงควบคุมรำคำขำยส่งอยู่ ท้ังน้ี 

รัฐบำลได้ให้กรมกำรค้ำภำยในเป็นหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลรำคำขำยปลีกเฉพำะก๊ำซส ำหรับครัวเรือน
เท่ำนั้น เนื่องจำกเป็นสินค้ำควบคุมและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชน แต่ส ำหรับ
ก๊ำซที่น ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์และท่ีน ำไปใช้ในงำนด้ำนอุตสำหกรรมน้ัน รำคำขำยปลีก
ไม่ได้มีกำรควบคุมแต่อย่ำงใด  

 วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 - ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (“สนพ.”) ได้ยกเลิกกำรชดเชยค่ำ
ขนส่งก๊ำซจำกโรงกลั่นน้ ำมันหรือโรงแยกก๊ำซไปยังคลังเก็บก๊ำซของบริษัท ปตท . จ ำนวน 5 แห่ง 
คือ ล ำปำง ขอนแก่น นครสวรรค์ สุรำษฏร์ธำนี และ สงขลำ จึงท ำให้รำคำขำยปลีกก๊ำซ ณคลังปตท. 
ทั้ง 5 แห่งไม่เท่ำกัน ซึ่งจะแตกต่ำงกันตำมเส้นทำง ระยะทำงและวิธีกำรในกำรขนส่ง  

 
โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบ่งออกเป็นดังนี้ 
 
1) ราคาก๊าซท่ีผลิตในราชอาณาจักรหรือราคาก๊าซน าเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร 

 

วันที่ 7 มกรำคม 2558 - สนพ.เห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน คร้ังท่ี 5/2558 กำร
ก ำหนดรำคำต้นทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจัดหำ ดังนี้ 

1. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ที่ผลิตจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ณ ระดับรำคำ 498 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
2. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ที่ผลิตจำกโรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติกเป็นรำคำตลำดโลก 

(CP) ลบ 20 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
3. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG จำกกำรน ำเข้ำ เป็นรำคำตลำดโลก (CP) บวก 85 เหรียญสหรัฐฯต่อตันโดยที่   

CP = รำคำประกำศเปโตรมิน ณ รำสทำนูรำ ซำอุดิอำระเบีย  ของเดือนนัน้เป็นสัดส่วนระหว่ำง 
โปรเปนกับบิวเทน 60 ต่อ 40  

 
ทั้งนี้ รำคำต้นทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจัดหำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกเดือนและมีกำรทบทวน

รำคำต้นทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจัดหำทุก 3 เดือน 
  โดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำ  ณโรงกลั่น ซึ่งเป็นรำคำซื้อตั้งต้นของก๊ำซ  LPG  โดย
ใช้ต้นทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจัดหำ (โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก 
และกำรน ำเข้ำ) เฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนักตำมปริมำณกำรผลิตและจัดหำเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน เท่ำที่มีกำร
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รำยงำนจำกกรมธุรกิจพลังงำน โดยที่อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนำคำรพำณิชย์ขำยให้ลูกค้ำธนำคำรทั่วไป 
ที่ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยเฉลี่ยเดือนก่อนหน้ำ  

ทั้งนี้ ปริมำณกำรผลิตก๊ำซLPG จำกโรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติกไม่รวมที่ใช้เองเป็น
เชื้อเพลิงและในส่วนของกำรน ำเข้ำจะครอบคลุมเฉพำะปริมำณก๊ำซLPG จำกกำรน ำเข้ำเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในประเทศเท่ำนั้น 
 
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำ ณโรงกลั่น ซึ่งเป็นรำคำซื้อตั้งต้นของก๊ำซLPG เฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก 
(LPG Pool) 

LPG (Pool) = (LPG GSP xQ GSP)+(LPGRefxQ Ref)+(LPGImxQIm) 
_________________________________________________ 

Q Total 

 

LPG (Pool)  คือ รำคำก๊ำซ LPG เฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และบำทต่อกิโลกรัม) 
 ประกำศรำคำเป็นรำยเดือน 

 

LPG GSP  คือ รำคำก๊ำซ LPG ที่ผลิตจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และบำทต่อ
  กิโลกรัม) 
LPG Ref คือ รำคำก๊ำซ LPG ที่ผลิตจำกโรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก (เหรียญสหรัฐฯ

ต่อตัน และบำทต่อกิโลกรัม) 
LPGIm คือ รำคำก๊ำซ LPG จำกกำรน ำเข้ำ (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และบำทต่อกิโลกรัม) 
Q GSP คือ ปริมำณกำรผลิตก๊ำซ LPG จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ (พันตันต่อเดือน) เฉลี่ย 3 เดือน 

เท่ำที่มีกำรรำยงำนจำกกรมธุรกิจพลังงำน 
Q Ref คือ ปริมำณกำรผลิตก๊ำซLPG จำกโรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติกไม่รวมที่ใช้

เองเป็นเชื้อเพลิง (พันตันต่อเดือน) เฉลี่ย 3 เดือน เท่ำที่มีรำยงำนจำกกรมธุรกิจพลังงำน 
QIm  คือ ปริมำณก๊ำซLPG จำกกำรน ำเข้ำเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ (พันตันต่อเดือน)          
  เฉลี่ย 3 เดือน เท่ำที่มีกำรรำยงำนจำกกรมธุรกิจพลังงำน 
Q Total  คือ ปริมำณกำรกำรจัดหำทั้งหมด เท่ำกับ Q GSP + Q Ref + QIm (พันตันต่อเดือน) 

ทั้งนี้อัตรำแลกเปลี่ยนใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนำคำรขำยให้ลูกค้ำธนำคำรทั่วไปที่ประกำศ 
โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยเฉลี่ยเดือนก่อนหน้ำ (บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

โดยมีกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง เป็นกลไกในกำรบริหำรจัดกำรรำคำ ณโรงกลั่นซึ่งเป็นรำคำซื้อตั้งต้น
ของก๊ำซ LPG ให้เป็นรำคำเดียวกัน โดยให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดหำก๊ำซLPG ที่มีต้นทุนสูงกว่ำรำคำ ณ โรงกลั่น ซึ่ง
เป็นรำคำซื้อตั้งต้นของก๊ำซ LPG ได้รับเงินชดเชย  
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ในทำงกลับกันผู้ผลิตหรือผู้จัดหำก๊ำซLPG ที่มีต้นทุนต่ ำกว่ำรำคำ ณโรงกลั่น ซึ่งเป็นรำคำซื้อตั้งต้น
ของก๊ำซLPG ต้องส่งเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง ตำมปริมำณกำรผลิตและกำรจัดหำ โดยมอบหมำยให้
สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำนรับไปด ำเนินกำรต่อไป 
 

2) ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่น 
 

 ในกำรก ำหนดรำคำขำยส่งก๊ำซ LPG หน้ำโรงกลั่นมีกำรก ำหนดสูตรในกำรค ำนวณโดยอ้ำงอิงรำคำ
ก๊ำซที่ผลิตในรำชอำณำจักร หรือรำคำน ำเข้ำก๊ำซ LPG เพื่อใช้ในรำชอำณำจักรตำมข้อ1) และบวกด้วยภำษี
และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

รำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหน้ำโรงกลั่น= ( รำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตในรำชอำณำจักร
หรือ      รำคำน ำเข้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้ใน
รำชอำณำจักร)  + ภำษีสรรพสำมิต + ภำษีเทศบำล 
+ เงินกองทุนน้ ำมัน +      ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 
โครงสร้างราคาและนโยบายภาครัฐในปี 2560 
 

 เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนได้ประชุมพิจำรณำ เร่ือง ข้อสรุป
กำรด ำเนินงำนเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG และได้มีมติ ดังนี ้
 
ด้ำนกำรจัดหำและโครงสร้ำงรำคำ 

1. เห็นชอบแนวทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ทั้งระบบ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
ระยะที่ 1: ช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำนก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ 

เปิดเสรีเฉพำะส่วนกำรน ำเข้ำ แต่ยังคงควบคุมรำคำโรงกลั่นน้ ำมันและรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
โดยยกเลิกกำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำจำกกำรน ำเข้ำ รวมถึงยกเลิกระบบโควต้ำกำรน ำเข้ำของประเทศ 
และสำมำรถส่งออกเนื้อก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำยใต้กำรควบคุมของกรมธุรกิจพลังงำน 
 

ระยะที่ 2: เปิดเสรีทั้งระบบ 
ยกเลิกกำรควบคุมรำคำและปริมำณของทุกแหล่งผลิตและจัดหำ เปิดเสรีกำรน ำเข้ำและส่งออกโดย
สมบูรณ์ รวมถึงยกเลิกกำรประกำศรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่นและรำคำขำยส่ง ณ คลัง
ก๊ำซ โดยจะเร่ิมด ำเนินกำรเมื่อตลำดมีควำมพร้อมด้ำนกำรแข่งขันที่เพียงพอทั้งในส่วนกำรผลิตและ
จัดหำ ไม่เกิดกำรสมยอมในกำรต้ังรำคำ ภำยใต้กำรพิจำรณำของกรมธุรกิจพลังงำน 
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2. เห็นชอบกำรเปิดเสรีเฉพำะส่วนกำรน ำเข้ำ ในช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำนก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ ซึ่งจะเร่ิม
ด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
(1) รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่น (รำคำซื้อตั้งต้น) ในช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำนก่อนจะเปิดเสรีทั้ง
ระบบก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่นเป็นสองส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่นส ำหรับจ ำหน่ำยภำคปิโตรเคมีซึ่งมีสัญญำซื้อ-ขำยก่อนวันที่ 2 
ธันวำคม 2559 ยังคงใช้ระบบรำคำต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนักตำมปริมำณกำรผลิตและจัดหำ
เช่นเดิม  

ส่วนที่ 2 รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่นส ำหรับจ ำหน่ำยเป็นเชื้อเพลิงหรือจ ำหน่ำยภำคปิโตรเคมีซึ่งไม่มี
สัญญำซื้อ-ขำยก่อนวันที่ 2 ธนัวำคม 2559 เปลี่ยนจำกหลักเกณฑ์เดิมที่ก ำหนดด้วยระบบรำคำต้นทุน
เฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนักตำมปริมำณกำรผลิตและจัดหำ เป็นกำรก ำหนดด้วยรำคำน ำเข้ำ (CP+X) ซึ่งมี
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณ โดยให้ รำคำน ำเข้ำ = CP + ค่ำขนส่ง + ค่ำประกันภัย + ค่ำกำรสูญเสีย + 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเข้ำอ่ืนๆ ทั้งนี้ เมื่อพระรำชบัญญัติกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงมีผลบังคับใช้ ให้ปรับ
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำ ณ โรงกลั่นและโครงสร้ำงรำคำของก๊ำซ LPG อีกครั้ง ให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติฯ           

โดยที่ รำคำก๊ำซ LPG ตลำดโลก (CP) คือ รำคำประกำศเปโตรมิน ณ รำสทำนูรำ ซำอุดิอำรำเบีย ด้วย
สัดส่วนระหว่ำงโพรเพนและบิวเทน 50:50 ณ เดือนที่ค ำนวณรำคำ  

(2) อัตรำเงินชดเชยหรือส่งเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงของส่วนผลิตและจัดหำ โดยยกเลิกกำร
ก ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนหรือชดเชยส ำหรับก๊ำซน ำเข้ำ หรือก๊ำซที่ท ำในรำชอำณำจักรซึ่งผลิต
จำกก๊ำซ ที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดยก ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนหรือชดเชยส ำหรับก๊ำซที่ผลิต
ในรำชอำณำจักรของ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่น 
และรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ส ำหรับ กำรก ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนหรือชดเชยส ำหรับก๊ำซ
ที่ผลิตในรำชอำณำจักรโดยโรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก เท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ
ก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่น และรำคำโรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก 

 
 เมื่อ 18 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนได้ประชุมพิจำรณำ เร่ือง กลไกกำรก ำกับ

กำรแข่งขันในธุรกิจก๊ำซ LPG  โดยคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบ แนว
ทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG เต็มรูปแบบ โดยเร่ิมให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 เป็นต้น
ไป  
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สรุปสำระส ำคัญดังนี้ 
1. ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก รวมทั้ง
กำรน ำเข้ำ  

2. ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่น (รำคำซื้อตั้งต้น) โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน (สนพ.) จะประกำศรำคำอ้ำงอิงส ำหรับเป็นข้อมูลในกำรก ำกับดูแล รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG 
ในประเทศเท่ำนั้น  

3. ยกเลิกกำรก ำหนดอัตรำเงินชดเชยหรือส่งเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง ของส่วนกำรผลิตจำกโรงแยกฯ 
โรงกลั่นฯ (ยกเลิกกองทุน#1)  

4. ยกเลิกประกำศรำคำขำยส่ง ณ คลังก๊ำซ  
5. ปรับกลไกกองทุนน้ ำมันฯ (กองทุน#2) ให้มีลักษณะคล้ำยกลไกรักษำเสถียรภำพรำคำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำ  

6. มอบหมำยให้ สนพ. กรมธุรกิจพลังงำน (ธพ.) และกรมกำรค้ำภำยในศึกษำค่ำกำรตลำดก๊ำซ LPG ที่
เหมำะสมและบัญชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค  

7. สนพ. จะมีกลไกติดตำมกรณีที่รำคำน ำเข้ำก๊ำซ LPG มีควำมแตกต่ำงจำกต้นทุนกลุ่มโรงแยกฯ อย่ำง
มีนัยส ำคัญ  

8. คลังก๊ำซ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท ปตท.) จังหวัดชลบุรี (โครงกำร LIFE) บริษัท ปตท. 
จะด ำเนินธุรกิจโครงกำร LIFE ในเชิงพำณิชย์เมื่อมีกำรเปิดเสรีเต็มรูปแบบ โดยบริษัท ปตท. จะมี
กำรก ำหนดกติกำให้ผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยอื่นสำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรคลังน ำเข้ำก๊ำซ LPG ของ บริษัท 
ปตท. ที่เขำบ่อยำ จังหวัดชลบุรี บนหลักกำรที่ผู้ค้ำก๊ำซ LPG ทุกรำยมีสิทธิใช้อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำ
เทียมกันและให้มีกำรเจรจำอัตรำค่ำบริกำรเป็นเชิงพำณิชย์ จนกว่ำจะมีผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยอ่ืนสร้ำง/
ขยำยคลังก๊ำซ LPG น ำเข้ำขนำดใหญ่ แล้วเสร็จ โดยกติกำกำรใช้คลังจะเผยแพร่ให้สำธำรณชน
ทรำบด้วย  

9. กำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติบริษัท ปตท. จะให้ควำมส ำคัญกับกำรจ ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ในภำคเชื้อเพลิงเป็นล ำดับแรก และจะไม่ท ำกำรต่ออำยุสัญญำซื้อ - ขำยวัตถุดิบปิโตรเคมี
เดิม (ก่อนวันที่ 2 ธันวำคม 2559) ที่จะทยอยหมดอำยุลง โดยจะจ ำหน่ำยเฉพำะเท่ำที่สัญญำซื้อ-ขำย
ยังคงมีผลบังคับอยู่  

10.  กำรส่งออกก๊ำซ LPG เพื่อส่งเสริมให้มีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ภำยในประเทศเป็นล ำดับแรก กำร
ส่งออกก๊ำซ LPG จะต้องขออนุญำตต่อ ธพ. และกำรส่งออกก๊ำซ LPG ไม่ว่ำจะเป็นก๊ำซ LPG ที่
ผลิตในประเทศ หรือก๊ำซ LPG น ำเข้ำ จะมีกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันฯ ในอัตรำคงที่ 
(Fixed Rate) ที่ 20 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ยกเว้นกรณีที่ก๊ำซ LPG น ำเข้ำได้มีกำรแจ้งแผนให้ ธพ. 
ทรำบล่วงหน้ำว่ำเป็นกำรน ำเข้ำก๊ำซ LPG เพื่อกำรส่งออก (Re-export)  
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 เมื่อวันที ่20 ตุลำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนได้ประชุมพิจำรณำ เร่ือง กำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดโครงสร้ำงก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และได้มีมติ ดังน้ี 

 
1. เห็นชอบเปลี่ยนหลักเกณฑ์กำรอ้ำงอิงรำคำก๊ำซ LPG น ำเข้ำจำกเดิมที่อ้ำงอิงด้วยรำคำ CP ที่ประกำศ

รำยเดือน เป็นอ้ำงอิงด้วยรำคำ LPG cargo จำกข้อมูล Spot Cargo ( FOB Arab Gulf ) ของ Platts 
เฉลี่ยรำยสัปดำห์แทน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 

        
 

               ที่มำ  : ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน www.eppo.go.th 
 
    ทั้งนี้ กำรเผยแพร่ข้อมูลโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG อ้ำงอิงจะเปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่เป็นข้อมูลรำยเดือนเป็น
ข้อมูลรำยสัปดำห์ที่เปลี่ยนแปลงทุกวันจันทร์ (หรือวันท ำกำรวันแรกของสัปดำห์) 
 

2. เห็นชอบก ำหนดเพดำนกำรอุดหนุนรำคำก๊ำซ LPG (Subsidy Cap) โดยจ ำกัดปริมำณเงินกำรชดเชย
รำคำสูงสุดในแต่ละเดือนให้ไม่เกินร้อยละ 5 ของฐำนะกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงของเดิม (ทั้งบัญชี
น้ ำมันและบัญชีก๊ำซ LPG) 

3. เห็นชอบปรับกลไกกำรอ้ำงอิงรำคำก๊ำซ LPG จำกเดิมที่ใช้รำคำขำยปลีกจำกกำรค ำนวณด้วย
โครงสร้ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG เป็นกำรใช้รำคำขำยปลีกของผู้ค้ำแทน 
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4. มอบหมำยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ดังนี้ 
(1) จัดเตรียมระบบประเมินผลกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG เป็น
รำยสัปดำห์ 
(2) รวบรวมข้อมูลรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ของภำคครัวเรือนและภำคขนส่งในเขตกรุงเทพฯ จำก
ผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 

       (3) เตรียมกำรศึกษำค่ำกำรตลำดที่เหมำะสมของก๊ำซ LPG ทั้งในภำคครัวเรือนและภำคขนส่ง 
5. มอบหมำยกรมธุรกิจพลังงำนรวบรวมและตรวจสอบปริมำณและรำคำน ำเข้ำก๊ำซ LPG ของผู้ค้ำก๊ำซ

เพ่ือเปรียบเทียบกับรำคำ ณ โรงกลั่นที่ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ Import Parity และรำยงำน กบง. 
ต่อไป  

6. มอบหมำยส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน (พลังงำนจังหวัด) ท ำกำรส ำรวจและเก็บข้อมูลรำคำขำย
ปลีกก๊ำซ LPG ของสถำนีบริกำร ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

7. มอบหมำยผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 แจ้งรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนและภำค
ขนส่งต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

 
      โดยส ำนักงำนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ได้เร่ิมมี กำรปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์กำร
ค ำนวณรำคำอ้ำงอิง LPG  โดยเปลี่ยนจำกกำรใช้รำคำ CP รำยเดือน ที่ประกำศโดยประเทศซำอุดีอำระเบีย 
เป็นรำคำตลำดในภูมิภำคอำเซียน (Cargo) เฉลี่ยรำยสัปดำห์แทน โดยได้เร่ิมทดลองใช้ตั้งแต่กลำงเดือน 
พฤศจิกำยน 2560 เร่ือยไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ด้ำนกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรน ำเข้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

ธพ. ได้ยกร่ำงประกำศกระทรวงพลังงำน เร่ือง ก ำหนดเงื่อนไขกำรน ำเข้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของ
ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

(1) ให้ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 ที่มีปริมำณกำรน ำเข้ำก๊ำซ LPG เพื่อน ำมำจ ำหน่ำยเป็นเชื้อเพลิงใน
รำชอำณำจักรปฏิบัติ ต้องท ำสัญญำยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีไม่น ำเข้ำตำมแผน มีกำรแจ้งยืนยันกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรน ำเข้ำก่อนเรือน ำเข้ำมำถึงเขตท่ำศุลกำกรล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และแจ้ง
รำยละเอียดเกี่ยวกับปริมำณ รำคำ และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรน ำเข้ำก๊ำซ LPG ภำยใน 5 วัน นับแต่วันที่เข้ำมำ
ในรำชอำณำจักรแล้วเสร็จ  

(2) อธิบดี ธพ. จะพิจำรณำสั่งให้ผู้ค้ำน้ ำมันน ำเข้ำก๊ำซ LPG เป็นกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุอันอำจท ำให้
เกิดภำวะกำรขำดแคลนก๊ำซ LPG และกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ จำกเหตุอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด เช่น 
ได้รับแจ้งว่ำผู้ผลิตก๊ำซ LPG ภำยในประเทศมีปัญหำปิดซ่อมแซมฉุกเฉิน และผู้ค้ำน้ ำมันไม่น ำเข้ำตำม
แผนกำรน ำเข้ำที่ได้แจ้งไว้ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เสนอ กบง. ให้ควำมเห็นชอบก่อนออกค ำสั่ง  
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(3) หำกผู้ค้ำน้ ำมันไม่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรน ำเข้ำก๊ำซ LPG จนเป็นเหตุให้จ ำเป็นต้องสั่งให้มีกำร
น ำเข้ำเป็นกรณีฉุกเฉิน อธิบดี ธพ. จะออกค ำสั่งเป็นหนังสือก ำหนดให้ผู้ค้ำน้ ำมันช ำระเงินชดเชยค่ำเสียหำย
ตำมที่ได้ให้ควำมยินยอม ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ทรำบค ำสั่ง  

(4) หำกผู้ค้ำน้ ำมันไม่ช ำระเงินโดยถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด อธิบดี ธพ. จะมี
หนังสือเตือนให้ผู้ค้ำน้ ำมันช ำระเงินภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดอีกคร้ังหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ถ้ำไม่มี
กำรปฏิบัติตำมค ำเตือนจะพิจำรณำใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินและขำย
ทอดตลำดเพื่อช ำระเงินให้ครบถ้วน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองต่อไป  

(5) ผู้ค้ำน้ ำมันที่ไม่ได้น ำเข้ำก๊ำซ LPG ตำมแผนท่ีแจ้งไว้ในเดือนใด ไม่ว่ำกำรไม่น ำเข้ำตำมแผน
ดังกล่ำวจะส่งผลให้มีกำรสั่งน ำเข้ำก๊ำซ LPG เป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตำม ให้ถือว่ำเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำม
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรค้ำที่ออกตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
ซึ่งจะถูกลงโทษตำมมำตรำ 36 จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

(6) รัฐมนตรีอำจพิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 เมื่อผู้ค้ำน้ ำมันไม่น ำเข้ำ
ตำมแผน 3 คร้ัง ใน 1 ปีปฏิทิน  

(7) ผู้ค้ำน้ ำมันที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมแผน กำรน ำเข้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว อันเนื่องมำจำกเหตุ
สุดวิสัย ไม่ต้องรับผิดในค่ำเสียหำย และยกเว้นควำมผิดตำมมำตรำ 36 ทั้งนี้ ให้ผู้ค้ำน้ ำมันแจ้งเหตุหรือ
พฤติกำรณ์ดังกล่ำว พร้อมหลักฐำนเป็นหนังสือ ให้อธิบดี ธพ. ทรำบภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง และให้เสนอคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เพื่อพิจำรณำ และ  

(8) กำรพิจำรณำยกเลิกประกำศฯ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ได้แก่ โครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ถูก
ก ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทำน หรือกลไกตลำด สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและมีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี ไม่มีกำร
ควบคุมกำรน ำเข้ำหรือกำรส่งออกท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำก๊ำซ LPG ระหว่ำงประเทศ เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่
วันที่ประกำศนี้มีผลใช้บังคับ 

ด้ำนมำตรกำรเพิ่มส ำรองก๊ำซ LPG 

 ส ำหรับปี 2560  กรมธุรกิจพลังงำน ได้ก ำหนดเร่ือง ก ำหนดชนิดและอัตรำ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขในกำรค ำนวณปริมำณส ำรองน้ ำมันเช้ือเพลิง โดยส ำหรับปี 2560 ให้ผู้ค้ำเก็บส ำรอง LPG ในแต่ละ
วันไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของปริมำณที่มีหน้ำที่ต้องเก็บส ำรอง  และปริมำณส ำรองเฉลี่ยรำยเดือนต้องไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 100   โดยก ำหนดอัตรำส ำรอง LPG ร้อยละ 1 ของปริมำณค้ำทั้งปี  

ส ำหรับปี 2561-2563 กรมธุรกิจพลังงำน ก ำหนดอัตรำส ำรอง LPG ร้อยละ 1 ของปริมำณค้ำทั้งปี
เช่นเดียวกับปี 2560 แต่ก ำหนดให้ต้ังแต่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป เปลี่ยนแปลงให้ผู้ค้ำต้องเก็บส ำรองใน
แต่ละวันไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 100 ของปริมำณที่มีหน้ำที่ต้องเก็บส ำรอง  
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ส ำหรับปี 2564  กรมธุรกิจพลังงำนก ำหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป ปรับเพิ่มอัตรำ
ส ำรอง LPG ที่มำจำกกำรผลิตภำยในประเทศจำกร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 2 ของปริมำณค้ำทั้งปี  

 
ราคาจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมในประเทศประจ าเดือน ธันวาคม 2560 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่นในช่วงเวลาต่างๆ 
 
 รำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหน้ำโรงกลั่น ( บำทต่อกิโลกรัม ) 

ก่อนกำรยกเลิกกำร
อุดหนุนโดย
กองทุนน้ ำมัน 
(29 พ.ย. 2550) 

หลังกำรยกเลิกกำร
อุดหนุนโดย
กองทุนน้ ำมัน 
(25 ธ.ค. 2552) 

รำคำขำยส่งก๊ำซ LPG 
หน้ำโรงกลั่น ณ 
(31 ธ.ค.2559) 

รำคำขำยส่งก๊ำซ LPG 
หน้ำโรงกลั่น ณ 
(31 ธ.ค. 2560) 

1) รำคำ ณ โรงกลั่น หรือรำคำ ณ โรง
แยกก๊ำซหรือรำคำน ำเข้ำ 

10.8964 11.1212 13.6077 19.9785 

ภำษีสรรพสำมิต ( 1) 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700 
ภำษีเทศบำล ( 2 ) 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 
เงินกองทุนน้ ำมัน ( 3 ) (0.8265) 0.1781 (0.2887) (6.3525) 
รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่นก่อน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

12.4569 13.6863 15.7060 16.0130 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ( 4 ) 0.8720 0.9580 1.0994 1.1209 
2) รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่นรวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

13.3289 14.6443 16.8054 17.1339 

ที่มำ  : ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
หมำยเหตุ : 

1. ภำษีสรรพสำมิตก ำหนดเป็นอัตรำคงที่ที่ 2.1700 บำทต่อกิโลกรัม 
2. ภำษีเทศบำลเท่ำกับ 10.00% ของภำษีสรรพสำมิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน้ ำมันเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน เรื่องกำรก ำหนดรำคำ อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุน

และอตัรำเงินชดเชยส ำหรับก๊ำซ LPG ที่ท ำในรำชอำณำจักร อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนและอัตรำเงินชดเชยส ำหรับก๊ำซLPG ที่ส่งไปยัง
คลังก๊ำซ LPG และอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนส ำหรับก๊ำซ LPG ที่ส่งออกนอกรำชอำณำจักร 

4. ภำษีมูลค่ำเพ่ิมของรำคำขำยส่งก๊ำซLPG หน้ำโรงกลั่นเท่ำกับ 7.00% ของรำคำขำยส่งก๊ำซLPG หน้ำโรงกลั่น 
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3) ราคาขายปลีกก๊าซ LPG  
 ประกำศรำคำอ้ำงอิงขำยปล๊ก LPG ในประเทศของส ำนักแผนนโยบำยและพลังงำน 

 
 
ราคาขายปลกีกา๊ซ LPG  = ราคาขายสง่หนา้โรงกลั่น (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) + คา่การตลาด  

  

+  ภาษีมลูคา่เพิม่ของคา่การตลาด 
 

 
 
 

ตัวอย่างการค านวณโครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

  รำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 
บำทต่อกิโลกรัม % 

1) รำคำ ณ โรงกลั่นหรือรำคำ ณ โรงแยกก๊ำซ หรือรำคำน ำเข้ำ 19.9785 95.64 

 ภำษีสรรพำสำมิต (1) 2.1700 10.39 

 ภำษีเทศบำล (2) 0.2170 1.04 

 เงินกองทุนน้ ำมัน (3) (6.3525) (30.41) 

 รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่นก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม  16.0130 - 

 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (4) 1.1209 5.37 

2) รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่นรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 17.1339 - 
 ค่ำกำรตลำด (5) 3.5065 16.79 
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 0.2455 1.18 
3) รำคำขำยปลีกก๊ำซ 20.89 100.00 
ที่มำ : ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
 
หมำยเหตุ :   
1. ภำษีสรรพสำมิตก ำหนดเป็นอัตรำคงที่ ที่ 2.1700 บำทต่อกิโลกรัม 
2. ภำษีเทศบำลเท่ำกับ 10.00% ของภำษีสรรพสำมิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน้ ำมันเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน เรื่องกำรก ำหนดรำคำ อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนและอัตรำ

เงินชดเชยส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ท ำในรำชอำณำจักร  และน ำเข้ำมำเพื่อใช้ในรำชอำณำจักร อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนและอัตรำเงิน
ชดเชยส ำหรับก๊ำซที่ส่งไปยังคลงัก๊ำซและอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ส่งออกรำชอำณำจักร 

4. ภำษีมูลค่ำเพิ่มของรำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหน้ำโรงกลั่นเท่ำกับ 7.00% ของรำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหน้ำโรงกลั่น 
5. ค่ำกำรตลำดก ำหนดเป็นอัตรำคงที่ที่ 3.5065 บำทต่อกิโลกรัม 
6. ภำษีมูลค่ำเพ่ิมเท่ำกับ 7.00% ของค่ำกำรตลำด 
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การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าก๊าซ LPG 
ธุรกิจกำรค้ำก๊ำซ LPG เป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง เน่ืองจำกมีผู้ประกอบกำรหลำยรำยและ

ผู้ประกอบกำรรำยเล็กสำมำรถหำช่องทำงในกำรเพิ่มสัดส่วนกำรตลำดได้อย่ำงต่อเน่ือง ดังที่แสดงในตำรำง
แสดงปริมำณกำรจ ำหน่ำยและส่วนแบ่งกำรตลำดของผู้ค้ำก๊ำซ LPG ทั้งนี้เป็นผลมำจำกในช่วงหลำยปีที่ผ่ำน
มำธุรกิจกำรค้ำก๊ำซ LPG เป็นธุรกิจท่ีมีกำรเติบโตค่อนข้ำงสูง เน่ืองจำกกำรเติบโตของปริมำณควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซ LPG ของประเทศไทยยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในภำคอุตสำหกรรม และเพื่อกำรบริโภคในครัวเรือน 
ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกกำรรณรงค์ของรัฐบำลและองค์กรเอกชนในเร่ืองของพลังงำนทดแทนถ่ำนหินและ
น้ ำมัน ดังนั้น จึงมีผู้ประกอบกำรที่สนใจและเข้ำมำประกอบธุรกิจค้ำก๊ำซ LPG เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 

อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำ สภำวะกำรแข่งขันจะไม่สูงขึ้นมำกนักในอนำคต เนื่องจำกธุรกิจกำรค้ำก๊ำซ 
LPG ในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีเงื่อนไขในกำรเข้ำท ำธุรกิจ (Barrier to Entry) ที่ค่อนข้ำงยุ่งยำก ซึ่งส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ ที่มีควำมสนใจในธุรกิจไม่สำมำรถเข้ำมำด ำเนินธุรกิจได้โดยเงื่อนไขดังกล่ำว มี
รำยละเอียดดังน้ี 

 

(ก) เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนจ ำนวนหนึ่ง เนื่องจำกผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ต้องได้ รับใบอนุญำต
เป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 จำกกระทรวง
พำณิชย์ซึ่งปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนเป็นผู้ค้ำน้ ำมัน ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยต้องมีคุณสมบัติคือ 

1. ต้องมีทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนขึ้นไป 
2. ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน 100 ล้ำนขึ้นไป 
3. ต้องมีคลังเก็บก๊ำซและมีปริมำณกำรค้ำประจ ำปี (ปริมำณท่ีน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

ซื้อ กลั่น ผลิตหรือได้มำในปีหนึ่ง) มำกกว่ำ 50,000 เมตริกตัน 
4. ต้องมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำเป็นของตนเอง 

 
(ข) เป็นธุรกิจที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมเชื่อมั่นจำกลูกค้ำ ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่น

ระยะหนึ่ง เนื่องจำกธุรกิจกำรค้ำก๊ำซ LPG เป็นธุรกิจที่ไม่มีควำมแตกต่ำงด้ำนผลิตภัณฑ์ดังนั้น
ผู้ประกอบกำรจะต้องแข่งขันกันด้วยกำรท ำกำรตลำดและกำรให้บริกำรเพื่อจูงใจให้ลูกค้ำ
ไว้วำงใจใช้ผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวลูกค้ำและมี
บริกำรที่เป็นที่น่ำประทับใจซึ่งได้แก่กำรจัดส่งที่รวดเร็ว กำรบริกำรด้ำนเทคนิคและกำร
ให้บริกำรดูแลซ่อมบ ำรุงถังบรรจุก๊ำซ LPG 
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(ค) มีควำมเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศได้เล็งเห็นศักยภำพของประเทศไทยในกำร
เป็นศูนย์กลำงของระบบกำรขนส่งในภูมิภำคอินโดจีน ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศจึงได้เร่ิม
เข้ำมำด ำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้วต้ังแต่ปี 2544 กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นตัวแปรส ำคัญ
ที่จะก่อให้เกิดกำรแข่งขันในธุรกิจค้ำก๊ำซที่รุนแรงในอนำคต เพรำะผู้ผลิตและผู้ค้ำก๊ำซในระดับ
โลกเหล่ำนี้จะมีเงินทุนจ ำนวนมำกและมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่ำผู้ประกอบกำรในประเทศไทย 
อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศยังไม่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจและสำยสัมพันธ์กับ
ผู้ค้ำก๊ำซในประเทศไทย ซึ่งอำจเป็นปัจจัยท ำให้ด ำเนินธุรกิจให้ประสบผลส ำเร็จได้ยำก 

 
 

4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
   4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ประเทศไทยจัดหำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพื่อน ำมำจ ำหน่ำยจำก 3 แหล่ง ได้แก่ 

1. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ มีก ำลังกำรผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 โดยประมำณของ
ปริมำณกำรจัดหำทั้งหมด โดยปัจจุบันมีโรงแยกก๊ำซทั้งหมด 7 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่
จังหวัดระยอง 5 แห่ง ต้ังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 แห่ง และสุโขทัย 1 แห่ง  
 

2. โรงกลั่นน้ ำมันดิบ มีก ำลังกำรผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 โดยประมำณของปริมำณ
กำรจัดหำทั้งหมด โดยโรงกลั่นน้ ำมันประกอบไปด้วย  
 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์”) 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)  
 บริษัท สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท บำงจำก ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“เอสโซ่”) 
 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (“ไออำร์พีซี”) 

 

3. กำรน ำเข้ำ มีปริมำณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 โดยประมำณของปริมำณกำรจัดหำ
ทั้งหมด   

 

ส ำหรับประจ ำปี 2560 บริษัท จัดหำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกผู้ผลิตรำยใหญ่ภำยในประเทศ โดย
ปริมำณจัดหำหลักมำจำก ปตท, ไทยออยล์ และบริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“เชพรอน”)
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49, ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 13 โดยประมำณ ตำมล ำดับ  
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   4.2 ถังบรรจุก๊าซ 
 

ถังที่ใช้ส ำหรับบรรจุก๊ำซ LPG ส ำหรับขนำด 4 กิโลกรัม ถึงขนำด 48 กิโลกรัมน้ัน บริษัท สำมำรถ
จัดหำได้จำกผู้ผลิตภำยในประเทศ ที่ได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ก ำหนด จึงท ำให้แทบจะไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันในเร่ืองของคุณภำพกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ของถัง  และพิจำรณำจำกกระบวนกำรผลิตและ
ควำมแน่นอนในเร่ืองระยะเวลำกำรส่งมอบเพื่อให้บริษัท เกิดควำมมั่นใจในกำรเลือกใช้ถังที่น ำมำบรรจุก๊ำซ 

ส ำหรับปี 2560 บริษัท ใช้บริกำรผู้ผลิตถังที่ใช้ส ำหรับบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทั้งสิ้น 4 รำย ได้แก่ 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ำกัด (มหำชน) , บริษัท เมทเทิลเมท จ ำกัด, บริษัท ชื่นศิริ จ ำกัด  และ บริษัท ไทย
แก๊ส ไซลินเดอร์ จ ำกัด  

บริษัท มีนโยบำยกำรดูแลคุณภำพกำรใช้งำนท่ีเป็นปกติ โดยลูกค้ำสำมำรถน ำถังของทำงบริษัท 
กลับมำส่งซ่อมได้ตำมเงื่อนไขที่บริษัท ก ำหนด 

อีกทั้งบริษัท ควบคุมดูแลถังก๊ำซหุงต้มท่ีมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัท ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่กระทรวงอุตสำหกรรมก ำหนด ตั้งแต่เร่ิมผลิตถังบรรจุก๊ำซ  โดยมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องมีดังนี ้

มอก. 2060-2543 เหล็กกล้ำคำร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนำ และแผ่นบำง ส ำหรับงำน
ถังก๊ำซ  

มอก. 27-2543 ถังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  

มอก. 915-2543 ลิ้นส ำหรับถังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  

มอก. 151-2539 กำรใช้และกำรซ่อมบ ำรุงถังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว มำตรฐำนนี้ก ำหนดกำรใช้และกำร
ซ่อมบ ำรุงถังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตำม มอก. 27 โดยก ำหนดกำรบรรจุก๊ำซลงถัง วำระกำรตรวจสอบ 5 ปี และ 
10 ปี ลักษณะหรือข้อบกพร่องที่เป็นข้อห้ำมกำรใช้งำนของถังเมื่อมีกำรตรวจสอบ กำรตรวจสอบและกำร
ซ่อมบ ำรุง วิธีกำรตรวจสอบและกำรซ่อมบ ำรุง ตลอดจนกำรท ำเคร่ืองหมำยใหม่ของถังหลังจำกผ่ำนกำร
ตรวจสอบ โดยทำงบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยนี้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้  
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ลูกค้ำประเภทต่ำงๆ 
และมีรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและรำยได้อ่ืน โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้ำงรำยได้และ
สัดส่วนของรำยได้แยกตำมประเภทดังต่อไปนี้ 

   

 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
รายได้ (%) รายได้ (%) รายได้ (%) 

รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ LPG 15,448 98.10 16,343 98.68 21,707 98.64 
รำยได้ค่ำบริกำรขนส่ง 65 0.41 84 0.51 171 0.78 
รำยได้อื่น 235 1.49 135 0.81 128 0.58 
รวมรายได้ 15,748 100.00 16,562 100.00 22,006 100.00 
 

ทั้งนี้ รำยได้อื่นประกอบด้วย 

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รำยได้ค่ำขนส่ง 141 63 63 
ดอกเบี้ยรับ 7 7 11 
รำยได้ค่ำเช่ำ 16 13 8 
รำยได้ค่ำซ่อมถัง 29 31 3 
รำยได้จำกกำรรับโอนที่ดินตำมค ำสั่งศำล 17 - - 
รำยได้อื่น 25 20 43 
รวมรายได้อื่น 235 135 128 
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ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณขายของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
แยกตามประเภทลูกค้า ส าหรับปี 2560, 2559 และ 2558    

 

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนปี 2560   
(%) 

สัดส่วนปี 2559 
(%) 

สัดส่วนปี 2558 
(%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 40.06 35.62 31.65 
สถำนีบริกำรก๊ำซ 36.32 45.37 42.11 
โรงงำนอุตสำหกรรม 8.85 8.61 7.52 
ลูกค้ำพำณิชย์ (Commercial Customers) 4.35 3.99 3.99 
ร้ำนค้ำก๊ำซ 4.04 4.12 3.7 
Supply Sale และอื่นๆ 6.38 2.29 11.03 
รวม 100.00 100.00 100.00 

 
 

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
แยกตามประเภทลูกค้า ส าหรับปี 2560, 2559 และ 2558 

 
 
 
 

 

ประเภทลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) 
2560 

สัดส่วน 
(%) 

รายได้ (ล้านบาท) 
2559 

สัดส่วน 
(%) 

รายได้ (ล้านบาท) 
2558 

สัดส่วน 
(%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 6,169 39.94 5,731 35.06 6,871 31.65 

สถำนีบริกำรก๊ำซ 5,548 35.91 7,406 45.31 9,141 42.11 

โรงงำนอุตสำหกรรม 1,406 9.10 1,430 8.75 1,632 7.52 

ลูกค้ำพำณิชย์  763 4.94 735 4.5 866 3.99 

ร้ำนค้ำก๊ำซ 641 4.15 682 4.17 803 3.7 

Supply Sale และอื่นๆ 921 5.96 359 2.21 2,394 11.03 
รวม 15,448 100.00 16,343 100.00 21,707 100.00 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล 
(ก) นโยบำยกำรเปิดเสรีธรุกิจก๊ำซ LPG 
คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน ได้เห็นชอบแนวทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG โดยให้ลด

กำรควบคุมธุรกิจกำรผลิตและจัดหำลงอย่ำงต่อเน่ือง จนน ำไปสู่กำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ทั้งระบบ โดยจะ 
เปิดเสรีทั้งระบบ โดยยกเลิกกำรควบคุมรำคำและปริมำณของทุกแหล่งผลิตและจัดหำ เปิดเสรีกำรน ำเข้ำและ
ส่งออกโดยสมบูรณ์ รวมถึงยกเลิกกำรประกำศรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่นและรำคำขำยส่ง ณ คลังก๊ำซ โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 เป็นต้นไป  โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด โรงกลั่นน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก รวมทั้งกำรน ำเข้ำ  
2) ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่น (รำคำซื้อตั้งต้น) โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน (สนพ.) จะประกำศรำคำอ้ำงอิงส ำหรับเป็นข้อมูลในกำรก ำกับดูแลรำคำขำยปลีก LPG ใน
ประเทศเท่ำนั้น  
3) ยกเลิกกำรก ำหนดอัตรำเงินชดเชยหรือส่งเข้ำกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง ของส่วนกำรผลิตจำกโรง
แยกฯ โรงกลั่นฯ 
4) ยกเลิกประกำศรำคำขำยส่ง ณ คลังก๊ำซ  
5) ปรับกลไกกองทุนน้ ำมันฯ ให้มีลักษณะคล้ำยกลไกรักษำเสถียรภำพรำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำ  
6) มอบหมำยให้ สนพ. กรมธุรกิจพลังงำน (ธพ.) และกรมกำรค้ำภำยในศึกษำค่ำกำรตลำดก๊ำซ LPG 
ที่เหมำะสมและบัญชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและส่วน
ภูมิภำค 

 
  ภำยหลังที่รัฐบำลยกเลิกกำรควบคุมรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG อย่ำงสมบูรณ์อำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนิน 
งำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท เน่ืองจำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG จะสะท้อนถึงต้นทุนที่
แท้จริงและเปลี่ยนแปลงตำมกลไกรำคำในตลำดโลกและตลำดในประเทศ ท ำให้ต้นทุนกำรจัดหำก๊ำซเป็นไป
ตำมกลไกตลำด ซึ่งบริษัท  สำมำรถน ำเข้ำ หรือส่งออกได้ อีกทั้งยังท ำให้ต้นทุนกำรจัดหำได้จำกทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ มีทำงเลือกมำกยิ่งขึ้น  เน่ืองจำกบริษัท  มีทำงเลือกจำกแหล่งกำรจัดหำมำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรจัดหำ และก ำหนดรำคำขำยที่บริษัท ต้องกำรได้  เพื่อสร้ำงโอกำสใน
กำรแข่งขันมำกขึ้น 
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(ข)  นโยบำยกำรเปิดเสรีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซหุงต้ม  
กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำตำมข้อตกลงขององค์กำรค้ำโลก (WTO) อำจท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่

ของโลกจำกต่ำงประเทศหรือผู้ค้ำภำยในประเทศซึ่งมีควำมพร้อมท้ังในด้ำนเงินทุนและเทคโนโลยีเข้ำมำ
ด ำเนินธุรกิจก๊ำซหุงต้มในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรเปิดตลำดสู่ประเทศเพื่อนบ้ำนในแถบอินโดจีน 
เน่ืองจำกประเทศไทยมีควำมเหมำะสมในด้ำนท ำเลที่ตั้ง กำรขนส่ง และระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ส่งผลให้
กำรแข่งขันในธุรกิจนี้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศหรือผู้ประกอบกำรภำยในประเทศอำจจะประสบ
ปัญหำในเร่ืองควำมไม่คุ้นเคยกับสภำวะตลำด  รวมทั้งยังไม่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
และสำยสัมพันธ์กับผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตลอดจนเครือข่ำยทำงธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่มีผลต่อกำรประสบควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด นอกจำกนี้ยังต้องมีกำรลงทุนในถังบรรจุก๊ำซเป็น
จ ำนวนมำกส ำหรับใช้ในกำรท ำตลำด  

(ค) นโยบำยกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
รัฐบำลอำจมีกำรออกกฎหมำยเพิ่มเติมในส่วนของกำรเพิ่มควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ก๊ำซ LPG 

รวมถึงกำรรณรงค์ในเร่ืองของกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรด ำเนินงำน และ
ก ำไรในอนำคตของบริษัท บริษัท ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจค้ำก๊ำซ LPG ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว 
จึงได้มีนโยบำยในกำรพันนำและปรับปรุงคุณภำพของบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยคลัง
เก็บก๊ำซ LPG โรงบรรจุก๊ำซ LPG และสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ของบริษัท รวมถึงถังบรรจุก๊ำซ LPG แต่ละใบ
ของบริษัท ต้องได้รับมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมที่ภำครัฐก ำหนดและได้รับกำรตรวจสอบจำกภำครัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ  

บริษัท มีควำมเชื่อมั่นว่ำในปัจจุบันมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และคลังเก็บก๊ำซ LPG โรงบรรจุก๊ำซ LPG 
และสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ของบริษัท ตลอดจนถังบรรจุก๊ำซ LPG ของบริษัท ได้รับกำรยอมรับท้ังจำก
หน่วยงำนของภำครัฐและผู้บริโภค ประกอบกับบริษัท ได้มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำ
โดยตลอด ท ำให้ประเด็นควำมเสี่ยงในเร่ืองนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท  

ควำมเสี่ยงจำกกำรเพิ่มขึ้นของผู้ค้ำก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2543 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมค้ำก๊ำซ LPG เพียงไม่กี่รำย ท ำให้มีโอกำสที่จะมี
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมโดยกำรขอจดทะเบียนกับกรมพันนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ เพื่อเป็นผู้ค้ำมำตรำ 7 มำกขึ้น ซึ่งกำรเข้ำมำของผู้ค้ำรำยใหม่จะก่อให้เกิดกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
มำกขึ้น และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของบริษัท ในอนำคต อย่ำงไร
ก็ตำมกำรเข้ำมำเป็นผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยใหม่ตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 
2543 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด เช่น ต้องมี



                                                   บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 
 
 

34 
 

ทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำทขึ้นไป เงินทุนหมุนเวียนขั้นต่ ำ 100 ล้ำนบำท และต้องเก็บก๊ำซ LPG เพื่อส ำรอง
ตำมกฎหมำยร้อยละ 1 ของปริมำณที่จะท ำกำรค้ำในระยะเวลำ 1 ปี ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำกใน
กำรสร้ำงคลัง/เช่ำคลังในกำรเก็บส ำรองก๊ำซตำมข้อกฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี้ ยังก ำหนดให้ภำยใน
ระยะเวลำหนึ่งปีต้องมีปริมำณกำรค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประจ ำปี (ปริมำณที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซื้อ 
กลั่น ผลิตหรือได้มำในปีหนึ่ง) มำกกว่ำ 50,000 ตัน ต้องมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำเป็นของตนเอง ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้
เงินทุนและระยะเวลำในกำรท ำให้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และหำกผู้ค้ำมำตรำ 
7 มีควำมต้องกำรท ำตลำดในถังบรรจุก๊ำซส ำหรับภำคครัวเรือน ต้องใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำกในกำรกระจำย
ถังให้เข้ำสู่ผู้บริโภคอย่ำงท่ัวถึง ซึ่งเง่ือนไขดังกล่ำวเป็นกำรจ ำกัดโอกำสในกำรเข้ำมำในอุตสำหกรรมนี้ของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 

 
ความเสี่ยงเกี่ยวเน่ืองกับความปลอดภัยในบรรจุภัณฑ์ 
เน่ืองจำกบรรจภุัณฑ์ของบริษัท คือ ถังก๊ำซ ซึ่งภำยในบรรจุก๊ำซ LPG ไว้ ถือเป็นวัตถุไวไฟ และอำจ

มีอันตรำยหำกมีกำรใช้งำนไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุกำรณ์ดังกล่ำว บริษัทได้น ำมำตรฐำนที่
กระทรวงอุตสำหกรรมได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนของถังบรรจุก๊ำซ LPG ไว้  และได้ก ำหนดระยะเวลำเพื่อ
กำรตรวจสอบคุณภำพของถังบรรจุก๊ำซ LPG เป็นระยะกรณีที่ถังบรรจุก๊ำซ LPG เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยขึ้น บริษัท ในฐำนะผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นใน
เบื้องต้น ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและกำรด ำเนินงำนของบริษัท แต่โดยปกติทั่วไปนั้นกำรระเบิดของ
ก๊ำซ LPG มักจะเกิดจำกอุปกรณ์ส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่ถังบรรจุก๊ำซ LPG เนื่องจำกผู้ผลิตถังบรรจุก๊ำซ LPG มี
กระบวนกำรทดสอบควำมปลอดภัยของถังบรรจุและวำล์ว ตั้งแต่ขั้นตอนกำรผลิตให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน
ของกระทรวงอุตสำหกรรม (มอก.) ที่ก ำหนดขึ้นโดยส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม นอกจำกนี้
กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน ยังได้ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบถังก๊ำซ LPG ที่ผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้ว 
5 ปี ด้วยกำรทดสอบสภำพกำรรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบถังที่ผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้ว 10 
ปี ด้วยกำรทดสอบสภำพกำรรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และทดสอบสภำพกำรยืดตัวของเน้ือเหล็กของ
ถัง (Expansion Test) ซึ่งหำกถังก๊ำซ LPG ดังกล่ำว ไม่ผ่ำนกำรทดสอบจะไม่สำมำรถน ำไปบรรจุก๊ำซ LPG 
ได้อีก และจะต้องท ำลำยทิ้งต่อไป 

ในด้ำนอุปกรณ์เพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่น ำมำใช้ร่วมกับถังบรรจุก๊ำซ ได้แก่ หัวเตำ สำยส่งก๊ำซ ท้ังหมดจะ
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยทำงกฎหมำย แต่ถ้ำเกิดอุบัติเหตุระเบิดขึ้น
จำกอุปกรณ์ดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบทำงอ้อมต่อชื่อเสียงของบริษัทได้  

แต่เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมหลักสำกล และที่ผ่ำนมำผลิตภัณฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำบริษัท ไม่เคยประสบปัญหำอุบัติเหตุกำรระเบิดแต่อย่ำงใด แต่เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ
ในมำตรฐำนของบริษัท  จึงได้ก ำหนดนโยบำยเพิ่มศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อกำรตรวจสอบคุณภำพ และซ่อมถัง
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ก๊ำซทั้งในส่วนของสีถัง ควำมสมบูรณ์ของถังก๊ำซ เพื่อให้ได้มำตรฐำนของอุตสำหกรรมมำกยิ่งขึ้น ท ำให้
บริษัท มั่นใจได้ว่ำบริษัทสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ 
 

ความเสี่ยงในการขนส่งก๊าซ LPG 
(ก) กำรขนส่งทำงทะเล 
บริษัท มีกำรขนส่งทำงทะเลโดยใช้เรือบรรทุกก๊ำซเป็นยำนพำหนะในกำรขนส่ง ซึ่งเป็นกำรน ำก๊ำซ 

LPG ที่ได้จำกผู้ผลิต (โรงแยกก๊ำซฯ และโรงกลั่นน้ ำมัน) น ำเข้ำเก็บที่คลังก๊ำซจังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัด
สมุทรสงครำม พร้อมทั้ง ทำงบริษัทได้มีกำรจัดท ำประกันภัยสินค้ำทำงทะเลระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำ เพื่อ
เป็นกำรลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัท  

(ข) กำรขนส่งทำงบก 
บริษัท มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจรับบริกำรขนส่งก๊ำซ LPG ได้แก่ EAGLE ซึ่งในระหว่ำงกำร

ขนส่งอำจเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดขึ้นท่ีจะน ำมำซึ่งควำมสูญเสีย และอำจส่งผลกระทบต่ อ
ชื่อเสียงและกำรด ำเนินกำรของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม EAGLE ได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ขนส่งก๊ำซ LPG จำก
กรมธุรกิจพลังงำน โดยพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งก๊ำซ LPG ก็ได้รับอนุญำตและได้รับกำรตรวจสอบอย่ำง
สม่ ำเสมอจำกกรมขนส่งทำงบก รวมทั้งพนักงำนขับรถก็ได้รับใบอนุญำตจำกกรมธุรกิจพลังงำนทั้งหมด จึง
มั่นใจได้ว่ำ EAGLE ได้ปฎิบัติตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่ควบคุมอย่ำงเคร่งครัดและมี
ควำมตระหนักในเร่ืองควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจำกนี้ EAGLE มีกำรจัดท ำประกันภัย
รถบรรทุกก๊ำซ LPG แล้วทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัท ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดขึ้นดังกล่ำวให้น้อยที่สุด 

 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  
ลักษณะกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัท เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหำกเกิดอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน อำจส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนกำรลงทุนของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงภำพลักษณ์ของบริษัท ท้ังใน
ระยะสั้นและในระยะยำวได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัท จะก ำหนดนโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นกรอบ
ภำรกิจตั้งแต่เร่ิมต้นในกำรวำงแผนกำรลงทุน กำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงวันนธรรมควำม
ปลอดภัย กำรป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำน โดยกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำเพื่อให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่ งยืน รวมถึงกำรสื่อสำรให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องในลักษณะของควำมเสี่ยงที่ได้มีกำรบริหำร
จัดกำร รวมถึงมำตรกำรป้องกันเพื่อควบคุมด้ำนกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ ที่บริษัท จะด ำเนินกำรในอนำคต 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน-สุทธ ิ
         หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1. ที่ดิน เจ้ำของ 66 - 
รวม  66  
 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

        ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1. ที่ดิน เจ้ำของ 335 1

2. อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค เจ้ำของ 395 1

3. คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส เจ้ำของ 200 1

4. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในโรงงำน เจ้ำของ 92 1

5. ถังบรรจุแก๊สขนำดเล็ก เจ้ำของ 1,349 - 
6. เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้  ส ำนักงำน เจ้ำของ 10 - 
7. ยำนพำหนะ เจ้ำของ 119 2

8. สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง เจ้ำของ 78 - 
รวม   2,578   

หมำยเหตุ ภำระผูกพัน (ณ  วันที่ 31ธันวำคม 2560)  
1ใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันบำงสว่น   
2บำงส่วนอยู่ภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
คดีเดิมของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
 

  คดีพิเศษเร่ืองใบก ำกับภำษี 
 ด้วยส ำนักงำนอัยกำรพิเศษ ฝ่ำยคดีพิเศษ 4 (คดีภำษีอำกร) ได้ฟ้อง PICNIC กับพวกเป็นจ ำเลยใน

คดีอำญำ ฐำนออกใบก ำกับภำษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไม่มีสิทธิ์จะออก  และเป็นผู้ประกอบกำรโดย
เจตนำน ำใบก ำกับภำษีปลอม หรือใบก ำกับภำษี ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปใช้ในกำรเครดิตภำษี อันเป็น
ควำมผิดตำมมำตรำ 90/4(3)(7) แห่งประมวลรัษฎำกรน้ัน ศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำให้ลงโทษปรับบริษัทเป็น
จ ำนวนเงิน 4,350,000 บำท ในวันท่ี 27 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ช ำระค่ำปรับตำมค ำพิพำกษำเรียบร้อยแล้ว  
และศำลฎีกำได้พิพำกษำให้จ ำหน่ำยคดีนี้ออกจำกสำรบบควำมของศำลอำญำ 
 
คดีเดิมของบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 ในปี พ.ศ. 2553 WG เป็นจ ำเลย เนื่องจำกเป็นผู้จ ำนองที่ดินเพื่อค้ ำประกันสินเชื่อให้กับบุคคล
อ่ืนที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง จ ำนวนตำมมูลฟ้องเป็นเงิน 27.02 ล้ำนบำท ซึ่งศำลมีค ำสั่งให้จ ำหน่ำย
คดีชั่วครำวเพื่อรอค ำพิพำกษำคดีของหนี้ประธำน ฝ่ำยบริหำรของบริษัทคำดว่ำบริษัทจะไม่ได้รับผลเสียหำย
จำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำว จึงมิได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น 

 ในปี พ.ศ. 2556 พนักงำนสืบสวนสอบสวนแห่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้สืบสอบสวนขยำย
ผลว่ำ WG ได้ออกใบก ำกับภำษีขนส่งแก๊สปิโตรเลียมเหลวให้กับบริษัทหลำยแห่ง  และพบว่ำใบก ำกับกำร
ขนส่งของบริษัทไม่เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เร่ือง  ก ำหนดวิธีกำรและเงื่อนไขในกำรขนส่ง
แก๊สปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2555 จึงได้แจ้งข้อกล่ำวหำ WG   เพื่อด ำเนินคดีตำมกฎหมำย พนักงำนสอบสวน
ส่งส ำนวนให้แก่อัยกำร อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 อัยกำรมีค ำสั่งไม่ฟ้องบริษัท และ
จ ำหน่ำยคดีนี้ออกจำกสำรบบควำม 

 ในปี พ.ศ. 2556 WG ถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใช้ค่ำเสียหำยจำกบริษัทแห่งหนึ่ง เนื่องจำก 
WG ผิดนัดช ำระหนี้ตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้กับบริษัทดังกล่ำว ตำมคดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ 3097/2556 โดยโจทก์
ได้ยื่นฟ้องต่อศำลแพ่งให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำย เป็นจ ำนวนเงิน  30.46 ล้ำนบำท ศำลแพ่งมีค ำตัดสินให้
บริษัทช ำระเงินชดเชยรวมดอกเบี้ย 2.36 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทได้ช ำระเงินชดเชยดังกล่ำวแล้ว ต่อมำศำล
อุทธรณ์ได้มีค ำตัดสินให้บริษัทช ำระเงินชดใช้แก่บริษัทดังกล่ำวเป็นจ ำนวน  11.57 ล้ำนบำท บริษัทได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศำลฎีกำและขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของศำล อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของบริษัท คำดว่ำบริษัทจะ
ได้รับผลเสียหำยจำกคดีควำมฟ้องร้องเพียงจ ำนวนเงินที่ศำลชั้นต้นตัดสิน จึงมิได้บันทึกประมำณกำรหนี้สิน
ที่อำจเกิดขึ้นเพิ่ม 
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คดีของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
 

 บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องคดีอำญำหมำยเลขแดงที่ อ.3800/2559 ต่อกรรมกำรชุดเดิมของ WG กับ
พวกรวม 4 คน จ ำเลยต่อศำลจังหวัดพระโขนง ในข้อหำเอำไปซึ่งเอกสำร ลักทรัพย์นำยจ้ำง พระรำชบัญญัติ
ก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัด สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
โดยในปี 2551 กรรมกำรของ WG ในขณะนั้นได้ร่วมกันอนุมัติเงินคืนประกันตำมสัญญำว่ำจ้ำงให้ขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว และสั่งจ่ำยเช็คโดยไม่ระบุชื่อจ ำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 17,885,961.78 บำท ให้แก่บริษัท 
ปิคนิค มำรีน จ ำกัด ผู้รับจ้ำง โดยได้ส่งมอบเช็คให้แก่กรรมกำรของบริษัท ปิคนิค มำรีน จ ำกัดในขณะน้ัน ซึ่ง
เช็คดังกล่ำวได้มีกำรเรียกเก็บเงินจำกบัญชีของ WG ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เช็ค 2 ฉบับดังกล่ำวไม่ได้น ำเข้ำบัญชี
ของบริษัท ปิคนิค มำรีน จ ำกัด แต่น ำเข้ำบัญชีของบุคคลอ่ืนภำยนอกแทน ท ำให้ทำงบริษัท ปิคนิค มำรีน จ ำกัด
ฟ้องเรียกเงินประกันตำมจ ำนวนดังกล่ำวคืนจำกบริษัท และบริษัท ต้องช ำระเงินดังกล่ำวคืนให้แก่ทำงบริษัท 
ปิคนิค มำรีน จ ำกัดอีกคร้ังหนึ่ง บริษัท จึงได้ฟ้องคดีอำญำกรรมกำรชุดเดิมของ WG กับพวกรวม 4 คน เป็น
จ ำเลย เพื่อติดตำมเอำเงินประกันจ ำนวน 17,885,961.78 บำทคืนให้แก่บริษัท คดีน้ีศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำให้
จ ำเลยที่ 1 ได้รับโทษจ ำคุกเป็นเวลำ 5 ปี ยกฟ้องจ ำเลยที่ 2 และที่ 4 และจ ำหน่ำยคดีและออกหมำยจับจ ำเลยที่ 3 
เนื่องจำกหลบหนี และศำลอุทธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำจ ำคุกจ ำเลยที่ 1 และ 2  เป็นเวลำ 5 ปี   คดีอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของศำลฎีกำ 

 

 บริษัท เป็นโจทก์ฟ้องคดีอำญำหมำยเลขด ำที่ 5173/2559 ต่อกรรมกำรชุดเดิมของ WG กับพวก
รวม 4 คน ในข้อหำร่วมกันลักทรัพย์นำยจ้ำง พระรำชบัญญัติก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัด สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 โดยในปี 2551 กรรมกำรของ WG ในขณะนั้น
ได้ร่วมกันอนุมัติกำรลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง และได้สั่งจ่ำยเช็คจ ำนวนเงิน 20,000,000 บำทให้กับบริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี จ ำกัด โดยอ้ำงเหตุผลว่ำจะน ำไปซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่ำว แต่ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำเงิน
จ ำนวนดังกล่ำวไปช ำระหนี้บุคคลภำยนอกที่เป็นหนี้ค่ำหุ้นกับบริษัทดังกล่ำวแทน บริษัทจึงได้ฟ้องคดีอำญำ
กับกรรมกำรชุดเดิมของ WG กับพวกรวม 4 คน เป็นจ ำเลย  ศำลมีค ำสั่งให้ประทับรับฟ้องส ำหรับจ ำเลยที่ 1 
และ 2  และมีค ำสั่งไม่รับฟ้องจ ำเลยที่ 3 และ 4 บรษิัทได้ยื่นอุทธรณ์ค ำสั่ง คดีอยู่ในระหว่ำงนัดสืบพยำน   

 

 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัทพื้นที่คลังเก็บแก๊ส
แอลพีจีของบริษัทที่บ้ำนแฮด ได้ฟ้องร้องบริษัทเพื่อหยุดกำรก่อสร้ำงคลังแก๊สแอลพีจี และเรียกร้องให้มีกำร
ถอนใบอนุญำตก่อสร้ำงคลังเก็บแก๊สและให้บริษัทจัดท ำรำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส ำหรับคลังแก๊ส
ของบริษัท  วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ยื่นค ำให้กำรกับศำลปกครอง และได้ด ำเนินกำรยื่นคัดค้ำนค ำ
ร้องและขอคุ้มครองชั่วครำวเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงจนกว่ำคดีจะถึงท่ีสุด ศำลปกครองได้มีค ำสั่งยกค ำร้องขอ
คุ้มครองชั่วครำวของโจทก์  ต่อมำ เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 โจทก์ได้ด ำเนินกำรถอนฟ้องคดีดังกล่ำว
จำกศำลปกครองแล้ว 
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 ในปี พ.ศ. 2560 ผู้รับเหมำก่อสร้ำง 3 รำย ซึ่งท ำกำรก่อสร้ำง โครงกำรคลังก๊ำซ จังหวัด
นครรำชสีมำ โครงกำรก่อสร้ำงโรงบรรจุก๊ำซ จังหวัดขอนแก่น และโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ได้ฟ้องบริษัท เป็นจ ำเลยในคดีแพ่ง  เพื่อเรียกร้องค่ำสินจ้ำงและค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 20.67 
ล้ำนบำท 1.05 ล้ำนบำท และ 13.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ส ำหรับงำนก่อสร้ำงที่ผู้รับเหมำได้ท ำงำนไปแล้ว
บำงส่วน และบริษัทได้สั่งชะลอโครงกำรไว้ชั่วครำว และอยู่ระหว่ำงตรวจสอบงำนที่ผู้รับเหมำได้ท ำไปแล้ว
ดังกล่ำว ปัจจุบันคดีกำรก่อสร้ำงโครงกำรคลังก๊ำซจังหวัดนครรำชสีมำ และ โครงกำรก่อสร้ ำงโรงบรรจุก๊ำซ 
จังหวัดขอนแก่น บริษัทตกลงจ่ำยช ำระเงินค่ำสินจ้ำงและค่ำเสียหำยให้แก่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงดังกล่ำวเป็น
จ ำนวนเงิน 11.60 ล้ำนบำทและ 0.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทได้ช ำระเงินค่ำสินจ้ำงและค่ำเสียหำยให้แก่
โจทก์ทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2560 ในส่วนของคดีกำรก่อสร้ำงเก็บและจ่ำยก๊ำซ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ อยู่ระหว่ำงกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทและประนีประนอมยอมควำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                   บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 
 

44 
 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ WP 
เว็บไซด์ www.wp-energy.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000403 
ทุนจดทะเบียน 518,500,000 บำท 
วันท่ีก่อตั้ง 24 พฤศจิกำยน 2557 
ธุรกิจหลัก จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  LPG. 
จ านวนพนักงานรวม  393 คน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1 อำคำรอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภำวดีรังสิต 5 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
ท่ีตั้ง สาขา    

สาขาท่ี 1 เลขที่ 115 หมู่ที่ 16 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 
สาขาท่ี 2 เลขที่ 458/12 หมู่ที่ 4 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 
สาขาท่ี 3 เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
สาขาท่ี 4 เลขที่ 3/2 หมูที่ 2 ซอยหลังวัดจรูญรำษฎร์ ถ.เลี่ยงเมือง(บำยพำส) ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง

ชลบุรี จ.ชลบุรี 
สาขาท่ี 5 เลขที่ 11 ซ.บำงนำ-ตรำด 26 แขวง/เขต บำงนำ กรุงเทพฯ 
สาขาท่ี 6 เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ต.ลำดหลุมแก้ว อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 
สาขาท่ี 7 เลขที่ 500 ถ.บำงแค แขวง/เขต บำงแค กรุงเทพฯ 
สาขาท่ี 8 เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 1 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 
สาขาท่ี 9 เลขที่ 226 หมู่ที่ 17 ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
สาขาท่ี 10 เลขที่ 640 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
สาขาท่ี 11 เลขที่ 286 หมู่ที่ 1 ต.บำงจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 
สาขาท่ี 12 เลขที่ 73/1 หมู่ที่ 10 ต.เวียงตำล อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 
สาขาท่ี 13 เลขที่ 111 หมู่ที่1 ต.วังมะนำว อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 
สาขาท่ี 14 
สาขาท่ี 15 
สาขาท่ี 16 
สาขาท่ี 17 

เลขที่ 101 หมู่ที่ 10 ต.บ้ำนแฮด อ.บ้ำนแฮด จ.ขอนแก่น 
เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 16  ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 
เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองหนำม อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
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บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

1. คุณขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3445 และ 
2.  คุณพิสิฐ ทำงธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4095 และ 
3.  คุณณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3430 

ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท นอร์ตัน โรสฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันซ่ำ จ ำกัด 
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ส่วนที่ 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที่  31 ธันวำคม  2560 บริษัท มีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ  518,500,000  บำท ประกอบด้วย              
หุ้นสำมัญจ ำนวนทั้งสิ้น 518,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้  หุ้นละ 1  บำท จ ำนวนทุนที่ช ำระแล้วคือ  
518,500,000 บำท 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วันที่ 24 ตุลำคม 2560 มีดังนี้ 

 
ชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว ร้อยละของทุนช ำระแล้ว 

1. นำยอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภำ 96,612,804 18.63% 
2. นำงสำวอภิรดี โอภำสเอี่ยมลิขิต 71,691,246 13.83% 
3. นำยวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 70,388,179 13.58% 
4. นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ 37,795,482 7.29% 
5. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง* 36,451,514 7.03% 
6. นำยไพศำล พำณิชย์ชะวงศ์ 24,213,366 4.67% 
7. VERWALTUNGS - UND PRIVAT - BANK AKTIENGESELLSCHAFT 19,322,971 3.73% 
8. นำยวัชริศวร์ พงษ์พำนิช 14,183,061 2.74% 
9. นำยธำนินทร วรกุลเสถียร 13,427,009 2.59% 
10. นำงสำวมนตร์ลดำ พงษ์พำนิช 10,743,572 2.07% 

*  พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ในฐำนะผู้จัดกำรมรดกของคุณพิศำล พุ่มพันธุ์ม่วง ได้เข้ำมำถือหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 36,451,514 หุ้น เพื่อด ำเนินกำรจัดกำรมรดก
และจะโอนหุ้นดังกล่ำวให้แก่ทำยำทตำมกฎหมำยของคุณพิศำล พุ่มพันธุ์ม่วงต่อไป 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
 บริษัท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยก ำหนดให้จ่ำยได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิภำยหลัง
จำกกำรหักภำษีและทุนส ำรองต่ำงๆ ทั้งหมดของบริษัทตำมที่กฎหมำยและบริษัทก ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ตำม กำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตซึ่งบริษัทอำจ
ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเงิน
ก ำไรสุทธิจ ำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อไป 
 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทย่อยจะพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจำรณำอนุมัติในแต่ละปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะ
พิจำรณำ จำกแผนกำรลงทุนตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ เช่น ควำมเพียงพอของกระแสเงินสดของ
บริษัทย่อย หลังจำกหักส ำรองเงินตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

  โครงสร้างองค์กร  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560) 
เพื่อเป็นกำรผลักดันองค์กรให้มีกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จตำมทิศทำง          

ที่ได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตและสำมำรถรองรับกำรพัฒนำองค์กรได้เต็มที่ บริษัทจึงได้ปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558  
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  
8.1.1. คณะกรรมกำรบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีรำยชื่อดังนี้    

 ชื่อ ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง จ านวน 
เข้าร่วมการประชุม 

(ครั้ง) 
1. นำยจุลจิตต ์บุณยเกต ุ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 24 พฤศจิกำยน 2557 13/13 
2. นำงนิศกร ทัดเทียมรมย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

24 พฤศจิกำยน 2557 
13/13 

3. นำยกนกศักดิ ์ปิ่นแสง กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร 24 พฤศจิกำยน 2557 11/13 
4. นำงสร้อยทิพย ์ไตรสุทธิ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

27 ตุลำคม 2558 
8/13 

5. นำยบวร วงศ์สินอุดม กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 27 ตุลำคม 2558 13/13 
6. นำงสำวชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

24 พฤศจิกำยน 2557 
12/13 

7. นำยอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภำ กรรมกำร 24 พฤศจิกำยน 2557 0/13 
8. นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
24 พฤศจิกำยน 2557 6/13 

9. นำยสง่ำ รัตนชำติชูชัย กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

24 พฤศจิกำยน 2557 
13/13 

10. นำงลัขณำนันท ์ลักษมีธนำนันต*์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 1 สิงหำคม 2559 9/13 
11. นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง  
20 ตุลำคม 2559 11/13 

12. นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร*์* กรรมกำรอิสระ 21 มิถุนำยน 2560 5/13 

* กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 
** นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ  เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน  2560 
 

 กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งระหว่ำงปี 2560 มีรำยชื่อดังนี้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
1.   นำยเพ็ชร ชินบุตร กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 7 มีนำคม  2560 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมทั้งสิ้น 13 คร้ัง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

8.1.2. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท ตำมข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคลตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  กระทรวงพำณิชย์ ณ วันที่  31 
ธันวำคม 2560 ได้แก่ นำยอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภำ หรือ นำยสง่ำ รัตนชำติชูชัย หรือ นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ 
คนใดคนหน่ึงลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยกนกศักดิ์ ปิ่นแสง หรือ นำงสำวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง คนใดคนหนึ่งรวม
เป็นสองคน 

8.1.3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
ข้อบังคับบริษัท ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน โดย

กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศไทย กรรมกำร
บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์   รวมถึงต้องเป็นผู้ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม 
สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 
  องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมกำรเป็นไปตำมข้อบังคับบริษัท และตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ตลอดจนเป็นผู้มีควำมรู้ และมีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 
ทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นจ ำนวนที่เหมำะสมกับขนำดและประเภทของธุรกิจ  

1. กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 10 คน 
2. กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 2 คน คือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
3. กรรมกำรอิสระ 5 คน (ซึ่งมีจ ำนวนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของกรรมกำรทั้งคณะตำมข้อบังคับของ

บริษัทได้ก ำหนดไว้) 
8.1.4. การแต่งตั้งและพ้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  

   ตำมข้อบังคับบริษัทได้ก ำหนดกำรแต่งตั้ง และกำรพ้นต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทสรุปได้ ดังนี้  
   การแต่งตั้งกรรมการบริษัท  

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอ ำนำจเลือกแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทโดยกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะ
ท ำหน้ำที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำร เพื่อน ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อ หนึ่ง (1) เสียง   
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีตำม (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยบุคคลเป็น

กรรมกำรก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำก
น้อยเพียงใดไม่ได้ 
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(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล ำดับถัด
ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในคร้ังนั้น ให้
ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด  

2. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ท้ังนี้ในกรณีที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมี
หน้ำที่ตำมข้อบังคับในกิจกำรซึ่งประธำนกรรมกำรมอบหมำย  

3. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
ตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรในกำรประชุมครำวต่อไปเว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำสอง
เดือน โดยบุคคลผู้เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของ
กรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน โดยมติของคณะกรรมกำรในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนนี้ต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของของจ ำนวนกรรมกำรที่เหลืออยู่ 

 
  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 

1. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนี่งในสำม (1/3)  และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับ
ต ำแหน่งได้อีก  โดยกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้
จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  

2. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ ตำย หรือลำออก หรือขำด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

3. ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท  
 

8.1.5. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลงำนของบริษัท ให้เป็นไป

ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเคร่งครัด ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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โดยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท สรุปได้ดังนี้  
(1) จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีที่มีควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้

มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
(2) พิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงส ำคัญท่ีอำจเกิดข้ึนและก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง

ครบถ้วนและครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจที่อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว ตลอดจนจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่ เพียงพอและมีประสิทธิผล  และจัดให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 

(3) จัดให้มีกำรท ำงบกำรเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองงบ
กำรเงินดังกล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อพิจำรณำ
อนุมัต ิ

(4) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

(5) สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึง
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ให้ควำมส ำคัญในกำรพิจำรณำธุรกรรมหลักที่มีควำมส ำคัญ โดยมุ่งเน้นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 

(6) มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำ กำรลงทุน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจปกติตลอดจนกำรด ำเนินงำนที่เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมี
เงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป ตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือ
ภำยใต้วงเงินที่ก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนุมัติและกำรด ำเนินกำร 

(7) มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน หรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกู้ยืม หรือกำร
ขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนกำรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันเพื่อกำรท ำ
ธุรกิจตำมปกติของบริษัท โดยไม่จ ำกัดวงเงิน ทั้งนี้ ภำยใต้ระเบียบของบริษัท และกฎระเบียบ 
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

(8) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณของ
บริษัท ไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครั้ง 

(9) จัดให้มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคัญทุกระดับอย่ำง
เหมำะสมและมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส เป็นธรรม 

(10) ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืนของสังคมไทย   
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  นอกจำกนี้ กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ มีดังต่อไปนี้ 

  กำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัท 
ตำมที่กฎหมำย และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัท ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
  กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนมำเป็นของบริษัท 
  กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

  กำรเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
  กำรเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน 
  กำรออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน 
  กำรเลิกบริษัท/กำรควบเข้ำกับบริษัทอื่น 
  กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
  กิจกำรอ่ืนใดที่กฎหมำย/ข้อบังคับบริษัท ก ำหนดให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม           

ผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทน
ได้ โดยกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือ  
มอบอ ำนำจท่ีให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ
บริษัท ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น   จะไม่มี
ลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำร กลต. หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นกำร
อนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ
ไว้ 

8.1.6. กรรมการอิสระ 
ข้อบังคับของบริษัท ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหนึ่ง

ในสำม (1/3) ของกรรมกำรทั้งคณะแต่ต้องมีไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน ซึ่งเป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
ก ำหนด นิยำมของกรรมกำรอิสระ ดังนี้  
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   กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีควำมอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และผู้บริหำรของบริษัท มีอ ำนำจหน้ำท่ีแสดงควำมเห็นอย่ำงเสรีตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยในกำรปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
 

8.1.7. คณะกรรมการชุดย่อย 
  เพื่อให้เป็นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 

จ ำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญเป็น
กำรเฉพำะเร่ืองด้วยควำมรอบคอบและมีประสิทธิภำพ  และน ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดย
รำยชื่อและบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดังต่อไปนี้  

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 ชื่อ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 

(ครั้ง) 
1. นำงนิศกร ทัดเทียมรมย์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
2. นำงสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
3. นำงลัขณำนันท์ ลักษมีธนำนันต์               กรรมกำรตรวจสอบ 3/4 
 

 ข้อบังคับบริษัท ได้ก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนข้ำงต้นนั้น เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดทุน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน  ที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้ก ำหนด
องค์ประกอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และขอบเขตหน้ำที่ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี  

  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึง
เวลำระหว่ำงกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งต้ังถึงกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมกำรที่
พ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำรับต ำแหน่งได้อีก  
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

(1) สอบทำนให้บริษัท มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
(2) สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของ
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หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

(3) สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร
เข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(6) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท 

(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกี่ยวโยงกัน 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม

กฎบัตร (Charter) 
(ซ)  รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
(7) สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของบริษัท เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงกับกำรควบคุมภำยใน 
(8) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้

สอดคล้องกับภำวกำรณ์ 
(9) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ทั้งนี้ในกำรปฏิบัติกำรดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัท ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ต่อบุคคลภำยนอก 
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(10) หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบ ริษัท เพื่อด ำ เนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 

(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
ฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 4 คร้ัง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯและตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
    

 ชื่อ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(ครั้ง) 

1. นำงสร้อยทิพย์  ไตรสุทธ์ิ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2/2 
2. นำงสำวชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2/2 
3. นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2/2 

 
 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำระหว่ำงกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งต้ังถึงกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ
กำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำรับต ำแหน่งได้อีก อีกทั้งได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(1) สรรหำบุคคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรหรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ
ผู้บริหำรระดับสูง เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลง หรือที่ครบวำระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำเลือกตั้ง  หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี  โดยค ำนึงถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร ควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
จ ำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นด ำรงต ำแหน่ง และกำรมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันด้วย 

(2) จัดเตรียมบัญชีรำยชื่อผู้ที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรหรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไว้
เป็นกำรล่วงหน้ำ และ/หรือ ในกรณีที่มีต ำแหน่งกรรมกำรหรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรว่ำงลง 
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(3) ขอรับข้อคิดเห็นต่ำง ๆ จำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (ถ้ำมี) เพื่อ
ประกอบพิจำรณำคัดเลือกสรรหำด้วย ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
แล้วแต่กรณี พิจำรณำเลือกตั้งต่อไป 

(4) พิจำรณำก ำหนดแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำร กรรมกำร คณะกรรมกำร
เฉพำะเร่ือง และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

(5) พิจำรณำเสนอรำยชื่อกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรเฉพำะเร่ืองและประธำน
กรรมกำรเฉพำะเร่ืองต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลง หรือเสนอปรับปรุง
กรรมกำรเฉพำะเร่ืองต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมควำมเหมำะสม 

(6) พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง โดยมีหลักเกณฑ์หรือ
วิธีกำรและโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจำรณำตำมผลกำรปฏิบัติงำน ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสำหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

(7) พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และพิจำรณำโครงสร้ำงเงินเดือนของ
ผู้บริหำรระดับสูง โดยกำรพิจำรณำต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรและโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และในกรณีค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ให้ค ำนึงถึงหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีด้วย และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
พิจำรณำอนุมัต ิ

(8) พิจำรณำทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อให้มี
ควำมเหมำะสมอยู่เสมอรวมทั้งนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 

(9) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และจัดให้มีรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำ ทุก
ปี 

(10) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรสรรหำกรรมกำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมทั้งสิ้น 2 คร้ัง 
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
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 คณะกรรมการบริหาร 
 

  ชื่อ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(ครั้ง) 

1 นำยกนกศักดิ์  ปิ่นแสง ประธำนกรรมกำรบริหำร 12/13 
2 นำยชัชวำลย์  เจียรวนนท์ กรรมกำรบริหำร 9/13 
3 นำงสำวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง กรรมกำรบริหำร 13/13 
4 นำยสง่ำ รัตนชำติชูชัย กรรมกำรบริหำร 11/13 
5 นำยบวร วงศ์สินอุดม กรรมกำรบริหำร  12/13 

 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ด ำเนินกำรได้อย่ำงคล่องตัวมีผลกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ
และเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท และผู้ถือหุ้นก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) ทั้งนี้กรรมกำรบริหำรจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ที่ เหมำะสม และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ทั้งนี้ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร                           
เป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระ                
ครำวละ   3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำระหว่ำงกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งถึงกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ปีถัดไป กรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งต้ังให้กลับเข้ำรับต ำแหน่งได้อีก  
 
คณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

(1) พิจำรณำกลั่นกรองแผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
(2) ก ำหนดนโยบำยกำรเงินกำรลงทุนของบริษัท และก ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรลงทุนให้สอดคล้อง

กับนโยบำยบริษัท  
(3) พิจำรณำและด ำเนินกำรในประเด็นที่ส ำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
(4) พิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะงำนทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(5) พิจำรณำเร่ืองอื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

 

โดยที่คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน (Operating Expense) ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท และส ำหรับงบประมำณลงทุนในงำนติดตั้ง
สถำนีก๊ำซ และสินทรัพย์ทั่วไป ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจใน
กำรอนุมัติใบสั่งซื้อ รวมถึงกำรเบิกเงินจ่ำย กรณีจัดซี้อน้ ำก๊ำซ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ ต่อ
คร้ัง ในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บำท และกรณีจัดซี้อถังก๊ำซ วำล์ว และอุปกรณ์ร่วมอ่ืนๆ (ต่อประเภท) ต่อคร้ัง 
ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บำท 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมทั้งสิ้น 13 คร้ัง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

    
 ชื่อ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 

(ครั้ง) 
1. นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  2/2 
2. นำงนศิกร ทัดเทียมรมย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/2 
3. นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2 

 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำร
อย่ำงน้อย 3 คน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ตำมวำระครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำระหว่ำงกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งถึงกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำรับต ำแหน่งได้
อีก อีกทั้งได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(1) พิจำรณำและอนุมัตินโยบำย วัตถุประสงค์ และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส ำหรับเป็นกรอบกำร
ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของพนักงำนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
และสอดคล้องกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ของธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบำย วัตถุประสงค์ และกรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจะได้รับกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี และให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ 

(2) จัดตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำนฯ โดยมีหน้ำที่จัดท ำ
นโยบำยและแผนบริหำรควำมเสี่ยงในแต่ละหน่วยงำน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เพื่อพิจำรณำ 

(3) ก ำกับดูแลให้มีกำรระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร ที่อำจส่งผลให้
บริษัท ไม่สำมำรถบรรุลวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ และมีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสที่เกิดขึ้น
ของควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดล ำดับควำมเสี่ยงและเลือกใช้วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำง
เหมำะสม 

(4) ให้ค ำแนะน ำและกำรสนับสนุนแก่คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
องค์กรรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงภำยใน
องค์กรอย่ำงต่อเน่ือง 

(5) ก ำกับดูแลให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล และประเมินผลของกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

(6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย และตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ 
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ณ  วันที่ 31 ธันวำคม 2560  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมทั้งสิ้น 2 คร้ัง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

8.2  รายชื่อผู้บริหารบริษัท ตามแผนผังโครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

  ชื่อ ต าแหน่ง   
1 นำยกนกศักดิ์  ปิ่นแสง รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (ตั้งแต่ 7 มี.ค. 2560)** 

2 นำงสำวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรปฏิบัติกำร/ รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรวำงแผนและบริหำร
องค์กร (ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559)**/ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร (ตั้งแต่ 13 พ.ย. 2558)*/ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรระบบคุณภำพ (ตั้งแต่ 13 พ.ย. 2558)** 

3 นำยนพวงศ์  โอมำธิกุล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน/ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย (ตั้งแต่ 13 พ.ย. 2558)**/  
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2560)* 

4 นำงสำวพัชรวรรณ เศรษฐิกุล  
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์/ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ตั้งแต่ 18 เม.ย. 
2560)** 

5 นำยชุมพล  ลิลิตสุวรรณ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย (ตั้งแต่ 2 มิ.ย. 2559)*/ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด (ตั้งแต่ 2 
มิ.ย. 2559)**/ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและจัดหำ (ตั้งแต่ 13 พ.ย. 2558)** 

 
 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้ง
ผู้บริหำรในฝ่ำยงำนต่ำงๆ อันประกอบไปด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอ ำนำจและหน้ำที่บริหำรกิจกำรของ
บริษัทฯ ตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรฯ และเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด
ของพนักงำน รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรสำยปฏิบัติกำร และ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยวำงแผนและ
บริหำรองค์กร มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนด       
  ทั้งนี้ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยต่ำงๆ มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนให้บริษัทด ำเนินตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์  รวมถึงต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย มี
วิสัยทัศน์ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัท 
  
* บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรสรรหำผู้บริหำรมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ , ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร และ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย และคำดว่ำจะสำมำรถสรรหำต ำแหน่งดังกล่ำวภำยในไตรมำส 1 ปี 2561  
** บริษัทก ำลังพิจำรณำสรรหำผู้บริหำรมำด ำรงต ำแหน่งในอนำคต หรือท ำกำรรวมแผนกต่ำงๆ เพ่ือให้องค์กรมีควำมกระชับ
และสำมำรถบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 

(1) ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยซึ่งอยู่ภำยใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท 
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(2) มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์
บริษัท และเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท ำงำนภำยในองค์กร 

(3) มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

(4) อนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
(5) เป็นผู้รับมอบอ ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบำย ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกประกำร 
(6) เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สั่งกำร ด ำเนินกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสัญญำ เอกสำร

ค ำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและบุคคลอ่ืน ตลอดจนให้
มีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ ที่จ ำเป็นและสมควร เพื่อให้กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นส ำเร็จลุล่วงไป 

(7) มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้โดยกำร
มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือ
มอบอ ำนำจดังกล่ำว และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริษัท 
และ/หรือบริษัท ก ำหนดไว้ 

(8) มีอ ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
ทรัพย์สิน กำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส ำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ กำรท ำรำยกำรอ่ืนเพื่อประโยชน์ของ
บริษัท ซึ่งอ ำนำจกำรอนุมัติดังกล่ำวจะเป็นกำรอนุมัติรำยกำรปกติทั่วไปทำงกำรค้ำ โดยมีวงเงินในแต่ละ
รำยกำรตำมวงเงินอ ำนำจอนุมัติในกำรด ำเนินงำนและกำรเข้ำทุนธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัท (Authority 
Delegation) แต่ไม่เกินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

(9) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนๆ ตำมที่ ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษัท                 
เป็นครำวๆ ไป 
 
ทั้งนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมัติใบสั่งซื้อ รวมถึงกำรเบิกเงินจ่ำย กรณีจัดซี้อน้ ำก๊ำซ 

รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ ต่อคร้ัง ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บำท กรณีจัดซี้อถังก๊ำซ วำล์ว 
และอุปกรณ์ร่วมอ่ืนๆ (ต่อประเภท) ต่อคร้ัง ในวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บำท  และกรณีจัดซื้อพัสดุและบริกำร
ทั่งไปทั่วไป ต่อคร้ัง ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท 
 

8.3 เลขานกุารบริษัท  
 เพื่อให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 
89/15 และมำตรำ 89/16  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง 
นำงสำวดำรำพร อัญญะมณีตระกูล ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ทั้งนี้ได้ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปี                    

ของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
(ง) เอกสำรส ำคัญอ่ืนๆ ของบริษัท 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
3. จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ89/14 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจัดท ำโดยกรรมกำรผู้บ ริหำรบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้กับประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่
บริษัท ได้รับรำยงำนนั้น 

4. ดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตำมระเบียบและข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน
ของบริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่บริษัทได้เข้ำไปลงทุนด้วย 

6. ปฏิบัติหน้ำที่จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะผู้บริหำร และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของบริษัท 

7. ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมกำรมีกำรปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี 

8. สนับสนุนกำรจัดให้กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรได้รับควำมรู้และเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเร่ือง 

9. รำยงำนให้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำรได้ทรำบถึงกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ 
10. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
11. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัท หรือจำกคณะกรรมกำรบริษัทและด ำเนินกำรอ่ืนๆ 

ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท อย่ ำง เป็นธรรม                   
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัท โดย ณ ปัจจุบันกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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คณะกรรมกำรบริหำร และ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไม่ได้ก ำหนดให้มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน 
 ทั้งนี้ ค่ำคอบแทนที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสำมัญ
ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2559 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังนี้  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2560 
 

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน 
 ประธานกรรมการ 73,500 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 73,500 
  กรรมการ 42,000 

กรรมการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 21,000 
 

หมำยเหตุ:  
1)  ค่ำตอบแทนกรรมกำรมีเฉพำะค่ำตอบแทนรำยเดือน เท่ำน้ันและกรรมกำรไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม 
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สรุปค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี  2560 
 

  รายชื่อกรรมการ     ค่าตอบแทน (บาท)       

        บริษัทย่อย   

    
WP 

 EAGLE  LOGISTIC 
WP 
GAS 

WP 
SOLUTION 

WP 
SOLLAR 

1 นำยจุลจิตต์  บุณยเกต ุ 882,000           
2 นำงนิศกร  ทัดเทียมรมย ์ 882,000           
3 นำยกนกศักดิ์  ปิ่นแสง 294,000     - - - 
4 นำงสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ ์ 504,000           
5 นำยชัชวำลย์  เจียรวนนท ์ 504,000    - - - 
6 นำยบวร  วงศ์สินอุดม 504,000           
7 นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชัย**** 504,000     350,000  - - - - 
8 นำยอัยยวัฒน์  ศรีวัฒนประภำ 504,000           
9 นำงสำวชมกมล  พุ่มพันธุ์ม่วง* 252,000  - - - - 
10 นำงลัขณำนันท์ ลักษมีธนำนันต์           504,000           
11 นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ 504,000           
12 นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร*์* 266,000           
กรรมการออกระหว่างปี และได้รบัค่าตอบแทนในปี 2560           
1 นำยเพ็ชร ชินบุตร*** 46,742           
  รวม ท้ังสิ้น 6,150,742           

หมายเหตุ:   
*        แสดงค่ำตอบแทนเฉพำะต ำแหน่งกรรมกำรไม่รวมค่ำตอบแทนในต ำแหน่งผู้บริหำร 
**     นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์เข้ำด ำรงต ำแหน่งเมื่อวันที่ 21  มิถุนำยน  2560 
***   นำยเพ็ชร ชินบุตรลำออกตั้งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2560 
**** นำยสง่ำ รัตนชำติชูชัย ได้รับค่ำตอบแทนจำก Eagle ในฐำนะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริษัทในเดือน

เมษำยน – ธันวำคม 2560 
  25,000 บำท / ต่อเดือน ในฐำนะกรรมกำรบริษัท ในเดือน เมษำยน – กรกฎำคม 
  50,000 บำท /เดือน ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริษัท ในเดือน สิงหำคม – ธันวำคม 
 ส ำหรับกรรมกำรคนอ่ืนที่ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่ำตอบแทน 
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 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ในเดือนมกรำคม – ธันวำคม 2560 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำร จ ำนวนรวมเป็นเงิน 15,383,999 
บำท 
 

8.5   บุคลากร  
  

8.5.1 จ านวนพนักงาน  
  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท มีพนักงำนจ ำนวนทั้งสิ้น 393 คน ประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 5 คน 

และ พนักงำนอีก 388 คน (พนักงำนประจ ำและพนักงำนรำยวัน)  
 

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  
  ในเดือนมกรำคม – ธันวำคม 2560 บริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) รวมเป็นเงิน
จ ำนวน 92,541,167  บำท (เก้ำสิบสองล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบำทถ้วน) 

 

8.5.3  นโยบายบริหารพนักงาน 
บริษัท มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร โดยมุ่งเน้นพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล เพื่อน ำพำให้องค์กรพัฒนำ และเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ผ่ำนกำรทบทวนโครงสร้ำงองค์กร กระบวนกำร
ท ำงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรในด้ำนอัตรำก ำลังให้เหมำะสม  และสอดคล้องกับแผนกำรเติบโต
ของบริษัท และกำรขยำยธุรกิจ  อีกทั้งมีกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนของระบบงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มี
นโยบำย และกระบวนกำรที่ชัดเจน สำมำรถบูรณำกำรควำมต้องกำรของบริษัท ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสำมำรถ
สร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อน ำองค์กรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ  และเป้ำหมำยองค์กรใน
ทุกๆ ด้ำน  

โดยตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมำ บริษัท มีกำรใช้กลยุทธ์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น            
 กำรสรรหำ กำรคัดเลือกบุคลำกรเชิงรุก เพื่อสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศักยภำพและ

ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย   
 มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้มีควำมเชี่ยวชำญในงำน  พร้อมที่จะ

เรียนรู้ ริเร่ิมสิ่งใหม่ๆที่ท้ำทำย 
 เสริมสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรที่มีศักยภำพสูง เพื่อให้มีโอกำสก้ำวขึ้นสู่ระดับผู้บริหำรและเป็นผู้น ำ

ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจในอนำคตได้  โดยผ่ำนขั้นตอนกำรประเมิน กำรคัดเลือก กำรพัฒนำ ตลอดจน
กำรบริหำรตำมสำยอำชีพ  

 กำรบริหำรค่ำตอบแทนที่มีควำมเหมำะสม  
 กำรน ำรูปแบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System :PMS) ผ่ำนกำร

ก ำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำน (Key Performance Indicators :KPIs)  เพื่อสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่
ระดับองค์กร ถึงระดับบุคคล เพื่อติดตำมและบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
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 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนและสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี มีควำมปลอดภัย ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรสื่อสำรภำยใน (Internal Communication) อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงำนมี Work-Life Balance เพื่อ
สร้ำงควำมสมดุลในกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

 กำรสร้ำงควำมผูกพันธ์ในองค์กร โดยมุ่งหวังในกำรปลูกฝังให้พนักงำนทุกส่วนมีจิตส ำนึกในกำรท ำงำน
ร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเติบโตต่อไป 

 
9. การก ากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนภำยใต้ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best 
Practices) ที่จะท ำให้กลุ่มบริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพทั้งในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และ
เพื่อให้ด ำเนินธุรกิจด้วยกำรมีควำมรับผิดชอบอย่ำงมีจรรยำบรรณ จึงได้มีกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
(Principle of Good Corporate Governance) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส และประสิทธิภำพของฝ่ำยจัดกำร และจำกกำร
ที่คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมรอบคอบ รัดกุม เพื่อสร้ำง                                  
ควำมมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทจะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ        
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยขึ้นเพื่อให้เกิดกำรก ำกับดูแลกิจกำรเฉพำะเร่ือง
อย่ำงใกล้ชิด จ ำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ เฉพำะเร่ือง ตำมบทบำทและ
หน้ำที่ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  
  คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 แต่งตั้งจำกกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี/ กำรเงินอย่ำงน้อย 1 ท่ำน และมี
คุณสมบัติตำมที่ตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีหน้ำท่ีตรวจสอบและสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน ตรวจสอบและก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำ
บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน สอบทำนระบบบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้เชื่อมโยง
กับกำรควบคุมภำยใน ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อย 3 ท่ำน และอย่ำงน้อย 1  ท่ำน ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่คัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสมสมควรได้รับกำรเสนอ
ชื่อเป็นคณะกรรมกำรบริษัท หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง โดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
ในกำรสรรหำที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใสเพื่อให้ได้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  สำมำรถส่งเสริมองค์กรได้  
และมีหน้ำที่พิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร               
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โดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์    กำรพิจำรณำที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมประเภท
เดียวกันหรือใกล้เคียงเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำต่อไป  

 คณะกรรมการบริหาร 
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ท่ำน คณะกรรมกำรบริหำรมีบทบำทและหน้ำที่ส ำคัญในกำร

ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย รวมถึงระเบียบของบริษัท และมีอ ำนำจควบคุมดูแลกิจกำรของบริษัท
ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมำณประจ ำปีเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนด
นโยบำยกำรเงินกำรลงทุน และก ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท พิจำรณำ
และด ำเนินกำรในประเด็นที่ส ำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกำรด ำ เนินงำนของบริษัท พิจำรณำกลั่นกรองและให้
ข้อเสนอแนะงำนทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมการบริษัท 
เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่สรรหำและ

คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรโดยพิจำรณำจำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริษัท รวมทั้งค ำนึงถึงโอกำสที่อำจมีปัญหำในเร่ืองควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำร
โดยพิจำรณำจำกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมำะสมกับบริษัทดังมีรำยละเอียดตำมหัวข้อขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 กำรเลือกตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งเมื่อครบวำระต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ดังนี้ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็น
กรรมกำรบริษัทและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอีกคร้ังหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมกำรบริษัทได้ 
 ในกรณีที่จ ำนวนบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรมีไม่เกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงได้รับ
กำรเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทุกคน โดย
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรำยบุคคล และต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำก 
 ในกรณีที่จ ำนวนบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร มีจ ำนวนเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรที่พึงจะ
ได้รับกำรเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร
เป็นรำยบุคคลได้ไม่เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงได้รับกำรเลือกตั้งในคร้ังนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนน
สูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีกำรเลือกตั้งกรรมกำร
ทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงในกรณีอ่ืนที่ไม่ใช่เนื่องมำจำกกำรครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัท อำจเลือกตั้งกรรมกำร
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แทนต ำแหน่งที่ว่ำงได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ำกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ำมำ
เป็นกรรมกำรทดแทนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับวำระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ออกไป 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 ส ำหรับกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำ
จำกผู้ที่มีทักษะ ประสบกำรณ์ วิชำชีพ คุณสมบัติเฉพำะในด้ำนต่ำง ๆ ที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท รวมท้ังค ำนึงถึงโอกำสที่อำจมีปัญหำในเร่ืองควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ด้วย และต้องได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 ผู้บริหาร 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้รับมอบอ ำนำจให้เป็นผู้พิจำรณำบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัท ลงในต ำแหน่งบริหำรได้และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ ยกเว้นในระดับรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ 
ส ำหรับกำรแต่งตั้งหัวหน้ำหน่วยงำนระดับบริหำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน 

9.3  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัท มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้เข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำร
ถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบท
ก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในที่มีสำระส ำคัญของบริษัท              
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งรวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัท โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้อมูลภำยใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน  

9.4 การปฏิบัติตามหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักมาตรฐานสากล  
  บริษัท ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ ดังนี้  
สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
 บริษัท ได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมูลของบริษัท อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในทุกๆ เร่ือง ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงมี
นโยบำยดังนี ้

1. ให้บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้เพียงพอ 
โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระเพื่อเปิดโอกำสให้
ผู้ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ในกรณีที่ผู้



 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1    

69 
 

ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัด
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

2. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุมทั้งในเร่ืองสถำนที่ และ
เวลำที่เหมำะสม 

3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจำรณำและลงคะแนนเรียงตำมวำระที่ก ำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส ำคัญ หรือเพิ่มวำระกำรประชุมในกำรประชุมอย่ำงกะทันหัน และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ           
เท่ำเทียมกันในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท สอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆ และกรรมกำรและผู้บริหำรที่ เกี่ยวข้องจะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในที่                 
ประชุมด้วย 

4. ให้เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผู้ถือหุ้นผ่ำนทำง website ของบริษัท โดยน ำข่ำวสำรต่ำง ๆ 
และรำยละเอียดเปิดเผยไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพำะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้
เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้
อย่ำงสะดวกและครบถ้วน  

5. นโยบำยให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถำมจำกผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน 
6. กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น

ซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 
นอกจำกนี้บริษัท ยังได้มีกำรบันทึกวีดีทัศน์ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อ้ำงอิง นอกจำกนี้            
ให้บริษัทน ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำ 
รวมถึงส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน นับแต่
วันที่มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน 

7. เพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรได้รับเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร (ถ้ำมีกำร
จ่ำยเงินปันผล) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลำ ป้องกันปัญหำเร่ือง 
เช็คช ำรุด สูญหำย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่ำช้ำ 

 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัท ได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังน้ัน คณะกรรมกำรบริษัท จึงมี
นโยบำยดังนี้ 

1. ให้บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อน
กำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น 

2. ให้ศึกษำแนวทำงเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำร หรือเสนอวำระกำร
ประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
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3. ให้เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้น
สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเข้ำร่วมประชุม
และลงมติแทนได้ และแจ้งรำยชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

4. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่
ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นชำวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ 

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
  บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่  ผู้
ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่วยงำนอ่ืนๆ รวมทั้ง
ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกบริษัท ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ซึ่งสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันและสร้ำงก ำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่ำเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวให้กับบริษัท โดยมีกำรก ำหนด
นโยบำย ดังนี้ 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษัท ตระหนักว่ำ พนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัท ที่มีคุณค่ำยิ่ง

จึงเป็นนโยบำยของบริษัท ที่จะให้กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทนกำร
แต่งตั้ง โยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว  บริษัท จึงมีหลักปฏิบัติดังน้ี 

 ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน 

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงำน รวมทั้งมีกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำน และให้
ควำมส ำคัญในด้ำนกำรดูแลสวัสดิกำรของพนักงำน 

 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน 

 กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำด้วยควำมสุจริตใจ 
 และตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้น 

 ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงและ
สม่ ำเสมอ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนให้เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 

 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนักงำนปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัท ระลึกอยู่เสมอว่ำผู้ถือหุ้น คือ เจ้ำของกิจกำร และบริษัท มีหน้ำที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น                

ในระยะยำวจึงก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องปฏิบัติตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 
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 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลักกำรของ
วิชำชีพ ด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย              
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษัท ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี และ
รำยงำนอื่น ๆ โดยสม่ ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 

 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้มในอนำคตของบริษัท ทั้งในด้ำนบวก
และด้ำนลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ 

 ห้ำมไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

 
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคัญของลูกค้ำ จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำดังนี้ 

 บริกำรลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ  มีควำมกระตือรือร้น  พร้อมให้กำรบริกำร ต้อนรับด้วยควำม
จริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริกำรดุจญำติสนิท บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
และน่ำเชื่อถือ 

 รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
 ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบเกี่ยวกับบริกำร 

โดยไม่มีกำรโฆษณำเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพ หรือเงื่อนไข            
ใด ๆ ของบริกำรของบริษัท  

 ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับวิธีกำรให้บริกำรของบริษัท ให้มีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์กับ
ลูกค้ำสูงสุด 
 

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี้ 
บริษัท มีนโยบำยให้พนักงำนปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอำ

รัดเอำเปรียบคู่ค้ำโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้ง
สองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ปัญหำตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

 ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ 
 กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรเรียก หรือรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้อง
 เปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
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 ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข         
ข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

 
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน 
บริษัท มีนโยบำยท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำโดยไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำ

ของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก ำหนดหลักนโยบำยดังนี้ 
 ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี 
 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
 ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 

 
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน 
บริษัท  มีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นกำรปฏิบัติตน

เป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน  บริษัทจะมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ
ส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึ้นพร้อมกับกำร
เติบโตของบริษัท 

 

7. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
บริษัท มีนโยบำยที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เสริมสร้ำงคุณภำพ อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ 
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลประกอบกำรของบริษัทที่ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ ำเสมอ ทันเวลำ แสดงให้เห็นถึง
สถำนภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรที่แท้จริงรวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษัท 

นอกจำกนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำร
เปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ทำงสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่ เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้รับทรำบข้อมูลของบริษัท ได้อย่ำงทั่วถึง   อีกทั้ งจะท ำกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทำงท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศใช้บังคับ 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Director’s  Responsibilities) 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรก ำกับดูแล
กิจกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

คณะกรรมกำรบริษัทมี หน้ำท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ            
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และ ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว และเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปในทิศทำง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษัท จะดูแลให้มีกำรจัดท ำวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท 
โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในภำพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่
จะพิจำรณำอนุมัติ และติดตำมให้มีกำรบริหำรงำนเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  โดยจะยึดถือแนวทำง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 

กำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน ทั้งด้ำนกำรเงิน และกำร

ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีกำรก ำหนดล ำดับ
ขั้นของอ ำนำจอนุมัติและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวก ำหนด
ระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร มีผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท
ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบที่วำงไว้   รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆในบริษัท 

 

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเพื่อควำมโปร่งใสและ

ป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน
บริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้ 

1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
 เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องจัดท ำและส่งรำยงำนกำรถือ
 หลักทรัพย์ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
 หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง
 พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
2) ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน
 ที่เป็นระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ จัดท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน
 ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรของบริษัท ก่อนน ำส่ง
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกคร้ัง โดยให้ จัดท ำและน ำส่ง
 ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือรำยงำนกำร
 เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับ
 โอนหลักทรัพย์นั้น  
3) ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่

เป็นระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทรำบข้อมูล
ภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน
และสถำนะของบริษัท จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้วโดยบริษัทจะแจ้งให้
กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอย
อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญน้ันต่อบุคคลอ่ืน 

4) ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึ่ง             
 เร่ิม ตั้งแต่กำรตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออก            
 จำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 
 

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  

ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของตนและต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น  กฎบัตรของคณะกรรมกำร ตลอดจนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ด้วยซื่อสัตย์สุจริตและ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย
เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมำณของบริษัท และก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยแผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม 
 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัท ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวกับก ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ก ำหนดใน

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อบังคับของบริษัท             
โดยบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุม และวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำและแจ้งให้กรรมกำร            
แต่ละท่ำนทรำบก ำหนดกำรดังกล่ำวโดยจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วันท ำกำรก่อนวันประชุม 
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ทั้งนี้จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท นั้น จะเป็นไปตำมควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนต่อคร้ัง 

 

ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก ำหนดเป็นนโยบำย

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 ผลประกอบกำรของบริษัท โดยเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจและมีขนำดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 
 ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำบริษัท จะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 
 ค่ำตอบแทนที่ก ำหนดขึ้นนั้นจะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับควำมจ ำเป็น

และสถำนกำรณ์ของบริษัท มำเป็นกรรมกำรได้ 
 

รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศ

ทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจัดท ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี            
ที่ รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่ เหมำะสมและถือปฏิบัติสม่ ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจ                        
อย่ำงระมัดระวังในกำรจัดท ำ รวมทั้งก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ          
งบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภำพ                    
ของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

นอกจำกนี้บริษัทยังคงก ำหนดนโยบำยเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ตระหนักเกี่ยวกับกับกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในด้ำนอ่ืน ดังน้ี  

 
นโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 

บริษัท จะด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ทั้งนี้ บริษัท ได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติที่เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำนในจริยธรรมทำงธุรกิจ 
และจรรยำบรรณพนักงำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบำล” ของบริษัท  

กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมำยถึง “กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจ
ในต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัทเพื่อแสวงหำ
ประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อ่ืนใด
กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่ท ำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น” 
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บริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไป
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ำ               
กรณีใดๆ และจะปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด 

 คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่นไม่ว่ำจะเป็น               
กำรน ำเสนอ กำรให้ค ำมั่นสัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรให้หรือรับสินบน กำรกระท ำ หรือ
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงคอร์รัปชั่นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ 

 บริษัท จะสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดควำมรู้    
ควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องกำรกระท ำคอร์รัปชั่นต่อบริษัท 

 บริษัท จะจัดท ำกระบวนกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมท้ังมีกระบวนกำรติดตำมและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัท จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ผ่ำนช่องทำงท่ีก ำหนด แต่หำกเป็นผู้กระท ำคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัย
ตำมระเบียบที่บริษัท ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจจะต้องได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้น
ผิดกฎหมำย 

 เมื่อพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ
และหน่วยงำนที่รับผิดชอบทรำบ 

 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในควำมเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่
พนักงำนภำยในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้ำที่ และพร้อมที่จะ          
น ำหลักกำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน
ด้วยควำมเคร่งครัดทั้งองค์กร 

 กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้             
ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงำน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติอ่ืนใดที่บริษัทเห็นสมควรก ำหนดเพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติด้วยควำม
ระมัดระวังในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 

ก. กำรให้หรือรับของก ำนัล กำรเลี้ยงรับรองและค่ำใช้จ่ำยในกำรให้หรือรับของก ำนัล กำร
เลี้ยงรับรอง ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบของบริษัท 

ข. กำรให้หรือรับเงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุนกำรให้หรือรับเงินบริจำค ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย รวมทั้งกำรติดตำมให้ผู้รับเงินรำยงำน
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ขอรับเงินจำกบริษัทด้วยส ำหรับควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ห้ำมมีกำรให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงทุกชนิด กำรด ำเนินธุรกิจ และกำรติดต่องำนของบริษัท จะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎเกณฑ์กำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ค. ไม่กระท ำกำรน ำเงินทุนหรือทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำง
กำรเมืองแก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใด 
 

  ทั้งนี้ บริษัท จะค ำนึงถึงควำมเป็นธรรม และปกป้อง ไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ
พนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษัท สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ และบริษัท           
จะให้ควำมส ำคัญต่อกำรสื่อสำร และกำรท ำควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ในกำรที่จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตำมแนวนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้  
 รวมทั้ง บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต (Whistle Blowing Channel) เพื่อเป็น
ช่องทำงให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสมำโดย
ตรงที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบทำงตรง หรือผ่ำนฝ่ำยบริหำรของบริษัท โดยก ำหนด
ช่องทำงในกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท  จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  หรือทำงไปรษณีย์  
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นมำ  
 
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ . 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลและ
กำรปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปีของบริษัท   (แบบ 56-1) 
 ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้บริษัท ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในเร่ืองใด บริษัท จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบและ
ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมที่เสนอนั้นเป็นไป          
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง                  
ทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ             
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ของรำยกำรนั้นๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/
หรือ มีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอก และ/หรือ รำคำตลำด และ/หรือ มีรำคำหรือเงื่อนไขของ           
กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวในระดับเดียวกันกับบุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำกำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวนั้นมีกำรก ำหนดรำคำหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทำงในกำรพิจำรณำถึง                       
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญด้วย 
 ส ำหรับกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้
เสียในกำรท ำรำยกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท 
แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัท ได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย  
 ทั้งนี้ ในหลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำน้ันมีข้อตกลง
ทำงกำรค้ำ ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง                 
และบริษัทจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท              
ในครั้งต่อไป 
 
นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน 

1. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท จัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้ง
ให้บริษัททรำบ เพื่อให้บริษัท มีข้อมูลส ำหรับใช้ประโยชน์ภำยใน ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

2. ในกรณีที่บริษัท เข้ำท ำสัญญำใด ๆ ก็ตำม หรือมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภำยนอก บริษัท จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำร
ท ำสัญญำนั้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นหลัก และมีกำรคิดรำคำระหว่ำงกันตำมเงื่อนไข
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไปตำมรำคำตลำดยุติธรรม โดยจะใช้รำคำและเงื่อนไขเช่นเดียวกับกำรท ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรำย และหำกไม่มีรำคำดังกล่ำว บริษัท จะพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือ
บริกำรกับบุคคลภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกัน หรืออำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำน
ของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่ำจ้ำงโดยบริษัท มำท ำกำรเปรียบเทียบรำคำส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่ำรำคำดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรำย 

3. บริษัท จะด ำเนินกำรรำยกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียน
ในรูปเงินกู้  กำรให้กู้ยืมค้ ำประกัน ด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิด
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ค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน เช่น ค่ำดอกเบ้ีย หรือค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกัน ในรำคำตลำด ณ วันที่ เกิด
รำยกำร 

4. ในกรณีที่รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่ำเข้ำเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถเข้ำประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐำนในกำรค ำนวณ
คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่ำวจึงไม่มี
ปัญหำกับองค์ประชุมและคะแนนเสียง 

5. กรรมกำรหรือผู้บริหำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วม
ประชุมหรืออนุมัติรำยกำรในเร่ืองนั้น 

 

 ในอนำคต หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กำรเข้ำท ำ
รำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท                 
แต่ต้องเป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัท ได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรำย 
 ในกรณีที่ เป็นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ น เป็นปกติ  และคำดว่ ำ จะ เกิดขึ้ นอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในอนำคต                              
บริษัทจะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดย
อ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และกำรเข้ำท ำรำยกำร
ดังกล่ำว จะเป็นไปตำมหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไปตำมที่มีกำรอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท 
 ในกำรนี้ ฝ่ำยจัดกำรจะมีกำรจัดท ำรำยกำรสรุปกำรเข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวเพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกปี 
 ในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท จะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด                   
อีกทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภำวิชำชีพบัญชี 
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  เพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ ของบริษัท ว่ำด้วยกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ เพื่อรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้น           
จึงได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทใช้โอกำสหรือข้อมูลของบริษัท ในกำรหำประโยชน์
ส่วนตน หรือท ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท  

2. กำรตัดสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดับในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเท่ำนั้น และถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเกี่ย วข้อง
ทำงกำรเงิน หรือ ควำมสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือ



 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1    

80 
 

ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งในด้ำนควำมซื่อสัตย์ หรือผลประโยชน์ หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้น ให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือควำมเกี่ยวโยงของตนในรำยกำร
ดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว  

3. หำกเป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่บริษัทได้ก ำหนดเอำไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรด้วย 

 
นโยบายการลงทุนและนโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

1. บริษัทให้ควำมส ำคัญและมุ่ ง เน้นในกำรลงทุนในกิจกำรที่มีศั กยภำพในกำร เติบโต และ                             
สร้ำงผลตอบแทนที่ดีจำกำรลงทุนที่เกี่ยวกับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทโดยให้
ควำมส ำคัญในกำรขยำยธุรกิจ หรือเพิ่มก ำลังกำรผลิตของบริษัทในพื้นที่ต่ำง ๆ  

2. บริษัท มีนโยบำยในกำรลงทุนในธุรกิจที่สำมำรถสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัท                     
โดยอำจจะเข้ำซื้อหุ้นหรือซื้อกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้  

3. บริษัท อำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทในอนำคต ทั้งนี้ กำรลงทุนจะต้อง               
มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับสภำพธุรกิจและแผนยุทธศำสตร์ของบริษัท 

4. ในกำรพิจำรณำลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท บริษัทจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้                   
ของโครงกำรและพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงของกำรลงทุน                     
ในโครงกำรแนวโน้มกำรขยำยตัวของธุรกิจ กำรสร้ำงมูลค่ำ เพิ่ม ควำมคุ้มค่ ำของโครงกำร                     
กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญของบริษัท 
(หรือผู้ เชี่ยวชำญบุคคลภำยนอก แล้วแต่กรณี)ได้พิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว                      
ก่อนกำรลงทุนเสมอ และจะน ำ เสนอแผนก ำรลงทุนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ                       
รวมถึงให้ค ำแนะน ำ เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงกำรลงทุนที่อำจเกิดขึ้น 

5. ในกรณีที่ เป็นกำรร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนทำงบริษัทจะท ำกำรตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่ำ                  
ผู้ร่วมลงทุนของบริษัทมีควำมเหมำะสม มีควำมน่ำเชื่อถือ และไม่มีประวัติหรือพฤติกำรณ์ฉ้อฉล หรือ
ฉ้อโกงในอดีต  

6. ในกรณีที่จ ำเป็นต้องมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง หรือกำรประกันภัยใด ๆ ในกำรลงทุน ทำงบริษัท จะจัดให้
มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง หรือกำรประกันภัยตำมที่เหมำะสม  

7. กำรลงทุนของบริษัท จะท ำในลักษณะเช่นเดียวกับกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length 
Basis) โดยมีกำรตรวจสอบและป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรลงทุน
ดังกล่ำวทุกคร้ัง  
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8. ในกำรขออนุมัติกำรลงทุนของบริษัทจะต้องสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร                      
ก ำกับตลำดทุน เร่ืองหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป     
ซึ่งทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและ
กำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  
 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ( Code of Conduct ) 
บริษัท ได้ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ เป็นลำยลักษณ์อักษร  เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ดี

ในกำรด ำเนินธุรกิจ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อสร้ำงรำกฐำนให้องค์กร
สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้อย่ำงมั่นคง  โดยก ำหนดให้บริษัท ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โดยชอบด้วยกฎหมำย
และต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ และเคำรพสิทธิของผู้ค้ำ และลูกค้ำของบริษัท รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน    และบุคลำกรของบริษัท ทุกคนไม่ว่ำจะเป็นคณะกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกคนทุกระดับจะต้องถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน ภำยใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม  ควำม
ซื่อสัตย์  เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะได้ลงนำมรับทรำบหรือไม่  

อีกทั้งบริษัทมีนโยบำยที่จะทบทวนและปรับปรุงจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัททุกปี เพื่อให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญในกำรน ำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภำคส่วน
อย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทียมกัน มีควำมโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้องเพียงพอ  ทั้งนี้บริษัท ได้ด ำเนินกำร
เผยแพร่จรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนทำงเว็บไซต์ และแบบรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) ของบริษัทเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้
เสีย รวมทั้งกำรสื่อสำรและเผยแพร่ให้แก่พนักงำนใหม่ได้รับทรำบโดยทั่วกันด้วย    
 

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ส ำนักงำนที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือบริษัทไพร้ซวอ
เตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกัด ประจ ำปี 2560 รวมจ ำนวน 5.95 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย ค่ำสอบบัญชีของ
บริษัทประจ ำปี 2560 จ ำนวน 5.4 ล้ำนบำท และค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อยประจ ำปี 2560 จ ำนวน 0.55 ล้ำน
บำท  และนำยธนัท วรเศรษฐศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจ ำปี 2560 จ ำนวน 0.08 ล้ำนบำท  

 

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  
-ไม่มี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด จ ำนวน 
3 ท่ำน ดังนี ้
 

1) นำงนิศกร  ทัดเทียมรมย์    ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
2) นำงสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์  กรรมกำรตรวจสอบ 
3) นำงลัขณำนันท์  ลักษมีธนำนันต์ กรรมกำรตรวจสอบ                

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยตั้งแต่วันที่              
1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 6 คร้ัง 
โดยได้มีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท  และบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ำกัด ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระของบริษัท  ที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัท  รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง  

 ทั้งนี้ สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับปี 2560 โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ทั้งงบกำรเงินรำย    
ไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับปี 2560 โดยได้สอบถำมผู้สอบบัญชีในเร่ืองควำมถูกต้องครบถ้วนของ                
งบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ รวมถึงกำรประมำณกำรทำงบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน 
ควำมเพียงพอเหมำะสมของวิธีกำรบันทึกบัญชีและขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอ และควำมมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ำงบกำรเงินของบริษัท จัดท ำอย่ำงถูกต้อง
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย และมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรบัญชีสำกล มีควำมเชื่อถือได้ และทันเวลำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญครบถ้วนเพียงพอและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน อีกทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับฟังค ำชี้แจงจำกผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน และรับฟังกำรรำยงำนของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลส ำคัญในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้ง
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ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรทุกไตรมำส เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นในกำรตรวจสอบรำยงำน
ทำงกำรเงินอย่ำงอิสระ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้กำรรับรองแล้วโดยไม่มีเงื่ อนไข และไม่มีข้อสัง เกตที่เป็น
นัยส ำคัญแต่อย่ำงใด  

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ทั้งงบ
กำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับปี 2560 นั้น มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ในสำระส ำคัญ ซึ่ง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 

 
2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท                 
ตำมแนวทำงกำรควบคุมภำยในในด้ำนต่ำงๆ ร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท  ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระ 
และผู้สอบบัญชีทุกไตรมำส ในเร่ืองกำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลด
ข้อผิดพลำด ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ  โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอแนะฝ่ำยบริหำรให้น ำควำมเห็นของฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท                
ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระ และผู้สอบบัญชี ไปพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

ในส่วนของกำรตรวจสอบภำยใน  บริษัท  ได้มอบหมำยให้บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ำกัด (“Unique”) 
ให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระของบริษัท   เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของ
ระบบกำรควบคุม กระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษัท  เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในในธุรกิจ / อุตสำหกรรมที่มีประเภทธุรกิจเดียวกับ
บริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจะเป็นผู้ที่มีควำมเป็นอิสระโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนปฏิบัติกำรของบริษัท  

นอกจำกนี้ บริษัท  ได้จัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึ้น เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของบริษัท  โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท  จะด ำเนินกำรตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน
อิสระที่บริษัท  ได้จัดจ้ำง เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนและกิจกรรมของ
บริษัท  ตำมแผนกำรตรวจสอบที่วำงไว้ และให้เป็นที่มั่นใจยิ่งขึ้น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ บริษัท มีกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำน และมี
ระบบควบคุมภำยใน ท้ังด้ำนระบบบัญชีและระบบกำรบริหำรงำนในภำพรวมเป็นไปตำมแนวทำงของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำน ก .ล.ต.   โดยในภำพรวมถือว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำร
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ตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม  ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีที่รำยงำนว่ำ จำกกำรสอบ
ทำนยังไม่พบปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัท   
 

3. การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงธุรกิจที่
ส ำคัญของบริษัท  และเห็นว่ำไม่มีประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญใดที่ถือเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ บริษัท ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด                        
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ 

 
 

4. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ คุณภำพของผลงำนที่ผ่ำนมำ                  
ควำมพร้อมของบุคลำกร มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นที่ยอมรับ และควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจกำรค้ำก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว      ประกอบกับกำรก ำหนดอัตรำค่ำสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีมีควำมเหมำะสมกับปริมำณและ
คุณภำพงำนที่ท ำ  จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง 

1) นำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3445 หรือ  
2) นำยพิสิฐ  ทำงธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4095 หรือ  
3) นำงณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3430 

 

ในนำมของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ ำปี 2561  โดยให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน                
ของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ที่เสนอแต่งตั้งมีควำมเป็นอิสระ           
มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ มีประสบกำรณ์ที่เหมำะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด  จึงเห็นสมควรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ก่อนจะน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น                                
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5. รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตำมข้อก ำหนดที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนดให้
บริษัทจดทะเบียนด ำเนินกำร  

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท  ได้พิจำรณำและตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) 
ของบริษัท  โดยส ำหรับปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีควำมเห็นว่ำ บริษัท  ได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องในเร่ืองกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยไม่มีรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ซึ่งธุรกรรมที่บริษัท  ท ำกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งนั้นเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ และเท่ำ
เทียมกับธุรกรรมที่ท ำกับบุคคลภำยนอก (arm’s length basis) โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่บริษัท  ได้เข้ำท ำดังกล่ำว
นั้นมีเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ท ำบุคคลภำยนอก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ บริษัท ไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท  มีมำตรกำรและ
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท  ได้พิจำรณำควำม
เหมำะสมอย่ำงรอบคอบก่อนกำรตัดสินใจเข้ำท ำรำยกำรใดๆ 

 

6. จ านวนการประชุม และการเข้าร่วมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

   รำยนำม             ต ำแหน่ง                              กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
              จ ำนวนครั้งกำรประชุม¹   จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม 

1) นำงนิศกร  ทัดเทียมรมย์   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ     6                                 6 
2) นำงสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ กรรมกำรตรวจสอบ                        6                                 6 
3) นำงลัขณำนันท์  ลักษมีธนำนันต์²    กรรมกำรตรวจสอบ                       6                                 4 
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หมำยเหตุ   ¹ในป ี2560  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจ ำนวน 6 ครั้ง  โดยเป็นกำรประชุมกับผู้สอบบัญชีและ                                    
  ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมเป็นรำยไตรมำส รวมจ ำนวน 4 ครั้งส ำหรับปี 2560    
²กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

 

7. ความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 
 

โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจและบทบำทหน้ำที่ที่
ระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวัง ควำมรอบคอบ และมี
อิสระอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท  มีควำมถูก
ต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ รับรองทั่วไป บริษัท มีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องตำม
กฎหมำย ข้อผูกพันต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีระบบกำร
ควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (นำงนิศกร  ทัดเทียมรมย์) 
 

                                                  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

คุณธรรม ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัททุกฝ่ำยอย่ำงจริงจัง 

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของสังคมที่อยู่ ร่วมกันและมีเจตนำที่จะร่วมแบ่งปันในกำรดูแล
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ที่เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ให้กับชุมชนและสังคม โดยกำรสนับสนุนกำรพัฒนำชีวิตรอบด้ำน อำทิ กำรให้ทุนสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ
และกำรกีฬำ กำรสร้ำงงำนกระจำยรำยได้สู่ชุมชน สนับสนุนก๊ำซหุงต้มเพื่อกำรปรุงอำหำรให้แก่โรงเรียนใน
พื้นที่ และ พื้นที่ขำดแคลน นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญในเร่ืองมำตรฐำนควำมปลอดภัย ซึ่งเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ
บริษัทที่ด ำเนินธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวนั้นจะต้องได้รับควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นในควำม
ปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยที่จะด ำเนินกิจกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำน และ
ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดรวมถึงก ำชับให้ผู้ประกอบกำรในส่วนต่ำงๆ ด ำเนินกำรภำยใต้หลักกำรเดียวกัน อีก
ทั้งยังจัดให้มีกำรอบรมควำมรู้และกำรป้องกันอุบัติภัย โดยเจ้ำหน้ำที่จำกกรมธุรกิจพลังงำนให้แก่ผู้ประกอบกำร 
ตลอดจนพนักงำนบรรจุก๊ำซอย่ำงสม่ ำเสมอ  

และด้วยควำมท่ีบริษัท เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญทำงด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน จึงบัญญัติเร่ืองดังกล่ำวไว้ใน
พันธกิจของบริษัท และท ำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี  

1. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 

ด้วยกำรศึกษำคือรำกฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของมนุษย์ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยน ำพำชีวิตไปสู่
เส้นทำงแห่งควำมส ำเร็จทั้งในกำรประกอบอำชีพ และกำรพึ่งพำตนเอง นอกจำกจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แล้ว ยัง
สำมำรถช่วยให้ชุมชนแข็งแรงขึ้น บริษัทจึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำว่ำเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้หมุนเวียน บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่เด็กและ
เยำวชนที่มีควำมประพฤติดี ตั้งใจเรียนแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆเพื่อให้เด็กและเยำวชนไทย
ได้รับกำรศึกษำ เติบโตขึ้นมำอย่ำงมีศักยภำพ  เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป
ในอนำคตนอกจำกนี้บริษัทยังให้ควำมใส่ใจและสร้ำงควำมแข็งแกร่งต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และสถำบัน
ครอบครัว จัดกิจกรรมพิเศษในวันส ำคัญอีกด้วย 
 

บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมต่อสังคมหลำยประเภท ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 

 โครงกำรเวิลด์แก๊ส ปันน้ ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม อ.บำงสะพำน บริจำกน้ ำดื่ม และแก๊ส ให้
ผู้ประสบภัยได้มีไว้ใช้ประกอบอำหำรในชีวิตประจ ำวัน 
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 โครงกำรเติมอ่ิมยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส สร้ำงรอยยิ้มและควำมสุขให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่รอบคลังก๊ำซในกำร
แจกทุนกำรศึกษำเด็ก และของใช้จ ำเป็นเพื่อให้เด็กได้มีรอยยิ้มต่อไป 

 โครงกำร เวิลด์แก๊ส เติมพลังไฟให้หัวใจอบอุ่น ปี 2มอบเงินให้กับมูลนิธิน ำไปพัฒนำเด็กในโครงกำร
ต่ำงๆ 

 โครงกำรร้อยรอยยิ้ม เติมพลังให้น้องสู้มอบแก๊สหุงต้มส ำหรับท ำอำหำรกลำงวันให้น้องๆ ณ บ้ำนเด็ก
ทำนตะวัน 

 โครงกำร “เติมอ่ิม...ยิ้มอุ่น กับ เวิลด์แก๊ส คร้ังที่ 7”  ณ โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัด
เพชรบุรี มอบเรือนเพำะเห็ด และมอบสื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับห้องสมุด และอุปกรณ์วิทยำศำสตร์
เพื่อกำรเรียนรู้ให้กับทำงโรงเรียน 

 
ทั้งนี้นี้บริษัทยังให้ควำมใส่ใจชุมชนรอบข้ำง ผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำร ในพื้นที่รอบคลัง เพื่อร่วมพัฒนำและ

ดูแล ส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่ำว ทำงบริษัท ได้ร่วมสนับสนุน อำทิ 
 
 ร่วมสนับสนุนงำนทอดกฐินวัดใหม่สงเครำะห์รำษฎร์ ในพื้นที่ต ำบล บำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรำ 
 งำนวันผู้สูงอำยุและวันสงกรำนต์ เทศบำลต ำบลบำงจะเกร็ง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด

สมุทรสงครำม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด เทศบำลต ำบลบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬำมวลชนบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น  
 สนับสนุนกฐินพระรำชทำนกระทรวงพลังงำน  
 สนับสนุนจัดซื้อเสื้อเกรำะ สภ.บ้ำนแฮดจังหวัดขอนแก่น  
 สนับสนุนงำนลอยกระทงเทศบำลบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น  
 ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬำฟุตซอลประจ ำต ำบลบำงจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงครำม  
 สนับสนุนงำนกำชำด จังหวัดล ำปำง  
 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชนและโรงเรียนต่ำงๆ เช่น เทศบำลต ำบลบำงจะเกร็ง, 

เทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด , เทศบำลต ำบลท่ำพระ , โรงเรียนพรหมมำอนุสรณ์ ,  โ ร ง เ รี ย นวัฒนำลั ย , 
โรงเรียนบวรวิทยำยนต์ 3  
 
 
 
 
 



 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1    

89 
 

2. ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

(1) ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งสนับสนุนให้พนักงำนและคู่ค้ำ ได้มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ช่วยพัฒนำ
ฟื้นฟูและดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้คงควำมสมบูรณ์ รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน จึงได้จัดให้มีโครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติ อีกทั้งยังเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคมอย่ำงแท้จริงโดยกำรให้
พนักงำนและคู่ค้ำร่วมกันท ำกิจกรรม   

 กำรจัดโครงกำร ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ แรลลี่เพื่อสังคม  WP Energy ๙ตำมรอยพ่อร่วมกับลูกค้ำ ในกำร
ร่วมท ำควำมดี ถวำยควำมอำลัยและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ แด่สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช โดยร่วมกันศึกษำโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยและร่วมกันเก็บขยะ 
และปล่อยปลำนิล เพื่อสำนต่อพระรำชด ำริ  

(2) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

นอกจำกบริษัทจะให้ควำมส ำคัญในเร่ืองควำมปลอดภัยของพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ และชุมชนโดยรอบ
แล้ว บริษัทยังค ำนึงถึงกำรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจจะเกิดขึ้นอีกด้วย เร่ิมจำกกระบวนกำรรับ
สินค้ำจำกผู้ผลิตจนถึงกระบวนกำรบรรจุเป็นระบบปิดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกรมธุรกิจพลังงำน
เป็นผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบอย่ำงตรงไปตรงมำ ส ำหรับคลังเก็บก๊ำซของบริษัท ได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำน
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด  

 

3. ด้านการก ากับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม 
 

บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่
ส ำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับกิจกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้ถือหุ้น 
พนักงำน ชุมชนและสังคม คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

บริษัทพร้อมที่จะพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มี
ส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่ำย อย่ำงจริงจัง สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นบรรทัดฐำนที่ยั่งยืนและส ำคัญ
ส ำหรับกำรเติบโตของบริษัท ผลักดันโครงกำรต่ำงๆ ให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมำยภำยใต้กำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย   
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11.   การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

1. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลกับ
ควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ ท้ังนี้ต้องเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยดูแลให้มีระบบ
กำรควบคุมภำยในโดยอ้ำงอิงกรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งก ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ ำเป็นในกำรควบคุม
ภำยในไว้ 5 ด้ำน ได้แก่  (1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)   (2) กำรประเมินควำมเสี่ยง 
(Risk Assessment)   (3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)    (4)  ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ข้อมูล (Information & Communication) และ  (5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิภำพ
ของกำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชี 
รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับตำมกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate 
Governance : CG)   ดังนี้  

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน              
ที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
สอบทำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบในรำยงำนประจ ำปี  

 ผู้บริหำรมีหน้ำที่น ำแนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับและดูแลที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ไปถ่ำยทอดให้แก่พนักงำนเพื่อน ำไปปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย ตลอดจนปลูกฝัง            
ให้พนักงำนมีวินัยต่อกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดอันเกี่ยวเนื่องกับกำรควบคุมภำยใน  

 พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนค ำสั่งใดที่อยู่ภำยใต้ระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงเคร่งครัด  

 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯโดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำย
บริหำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยในแล้ว สรุปได้ว่ำ 
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร 
กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำร
ติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯมีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับ
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สภำพแวดล้อมของบริษัท โดยบริษัทฯได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

2. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
นำงสำวนิภำทิพย์ ศุภฤกษ์รัตนไชย ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และท ำหน้ำที่
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหำคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ  เนื่องจำกเป็นผู้ที่มีศักยภำพเพียงพอ ประกอบกับมีประสบกำรณ์ในงำนด้ำนบัญชี
และกำรเงิน และมีควำมเหมำะสมสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน
อิสระ และหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษัทได้ เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในให้แก่บริษัท
ในอนำคตต่อไป    

แผนกำรตรวจสอบของปัจจุบัน จะใช้วิธีด ำเนินกำรตรวจสอบร่วมกัน ระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยใน
อิสระ และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ  เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบได้ครอบคลุมทุก
หน่วยงำนและกิจกรรมของบริษัท ตำมแผนกำรตรวจสอบที่วำงไว้ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯคร้ังที่ 13/2560   เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ได้มีมติให้จัดจ้ำง     
บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ำกัด (“Unique”) ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระของบริษัทฯประจ ำปี 2561  
โดยแต่งตั้งนำยโกศล  แย้มลีมูล ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำรของ Unique  เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ 
Unique และ นำยโกศล แย้มลีมูล แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวเนื่องจำกมี
ควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในในธุรกิจ/อุตสำหกรรมท่ีมี
ลักษณะเดียวกับบริษัท         

ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระท ำหน้ำที่ในกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุม
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจะเป็นผู้ที่มีควำมเป็น
อิสระโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภำยใน
อิสระจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนปฏิบัติกำรของบริษัทฯ 

รำยละเอียดของขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ 
(1) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
 

(2) ตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัทโดยวิธีกำร
ประเมินและเพิ่มประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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(3) ให้ค ำปรึกษำ โดยลักษณะและขอบเขตของงำนจะเป็นไปตำมข้อตกลงที่ท ำขึ้นร่วมกันกับ
ผู้รับบริกำร ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถให้ค ำปรึกษำเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง      
กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดท ำขึ้นใหม่ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอ หรือ
สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรออกแบบกระบวนกำรดังกล่ำว 

 

(4) ระบุจุดอ่อนจำกกำรควบคุมท่ีอำจน ำไปสู่ประเด็นกำรทุจริต โดยผู้ตรวจสอบจะต้องค ำนึงถึงและ
ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นท่ีมีควำมเสี่ยงสูงซึ่งจะน ำไปสู่กำรทุจริตได้ รวมถึงสำมำรถบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของกำร
ควบคุมที่อำจยังมีอยู่ และผู้ตรวจสอบจะด ำเนินกำรสืบสวนขั้นต้นเกี่ยวกับเร่ืองที่อำจมีกำรทุจริตเมื่อได้รับกำร
ร้องขอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดย
ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรป้องกัน ค้นหำ สืบสวนและลงโทษกำรกระท ำทุจริต 

 

(5) ร้องขอให้มีกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งอำจเป็นกำรตรวจสอบรำยกำรที่ไม่ได้อยู่ในแผนงำน
ตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม หำกได้รับกำรร้องขอเป็นพิเศษจำกฝ่ำย
จัดกำรและ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  

โดยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยอิสระจำกหน่วยงำนภำยนอกปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

รำยกำรระหว่ำงบริษัท และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันประจ ำปี 2560 ได้แสดงอ้ำงอิงจำกรำยงำนข้อมูลทำง
กำรเงินประจ ำปี 2560 ดังนี้ 

 

ชื่อบริษัท ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับปี 2560 
 (หน่วย : บำท) 

1. EAGLE เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมกีรรมกำรร่วมกันกับบริษัท  

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
รำยได้ค่ำเช่ำที่ดิน 2,856,179 
ดอกเบี้ยรับ 982,466 
ค่ำขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 166,402,500 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 368,879 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 40,000,000 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 9,397,874 

2. LOGISTIC 
ENTERPRISE 

เป็นบริษัทย่อยของ EAGLE โดย 
EAGLE ถือหุ้นร้อยละ 99.98 และมี
กรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกันเงินกู้
กำรซื้อรถขนส่งก๊ำซ 15,439 

ค่ำเช่ำรถขนส่งก๊ำซ 11,498,100 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 ไม่มี 

3. WP GAS 
 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
และมีผู้บริหำรของบริษัท ที่เป็น
กรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 33,540,913 
ดอกเบี้ยรับ 2,178,091 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร 2,301,430 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อื่น 1,563,441 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 35,000,000 

4. WP SOLUTIONS เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
และมีผู้บริหำรของบริษัท ที่เป็น
กรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน ไม่ม ี
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ไม่ม ี

5. WP SOLLAR เป็นบริษัทย่อยของ WP 
SOLUTIONS โดย WP 
SOLUTIONS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท และมี
ผู้บริหำรของบริษัท ที่เป็นกรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน ไม่ม ี
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ไม่ม ี
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
1. กำรเข้ำท ำรำยกำรกับ EAGLE มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ EAGLE ท ำหน้ำที่ผู้ขนส่งน ำผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท ไปส่งให้กับลูกค้ำของบริษัท ซึ่งเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ โดยที่ปริมำณกำรรับบริกำรที่บริษัท ได้รับ
จำก EAGLE นั้นสอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ รำคำและเงื่อนไขที่รับบริกำร
จำก EAGLE มีลักษณะเป็นไปตำมที่ตกลงกันในสัญญำ ซึ่งมีรำคำและเงื่อนไขเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงกัน หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ 

2. บริษัท มีรำยกำรระหว่ำงกันกับ EAGLE ได้แก่ 1) รำยได้ค่ำเช่ำที่ดิน 2) รำยได้ดอกเบี้ยรับ และ 3) ค่ำ
ขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้รำยกำรระหว่ำงกันทั้ง 3 รำยกำรนั้น มีรำคำและเงื่อนไขเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงกัน หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  

3. บริษัท มีรำยกำรระหว่ำงกันกับ LOGISTIC ENTERPRISE จ ำนวน 2 รำยกำรได้แก่ 1) รำยได้
ค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกันเงินกู้กำรซื้อรถขนส่งก๊ำซ และ 2) ค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำรถขนส่งก๊ำซ ทั้งนี้รำยกำรระหว่ำง
กันทั้ง 2 รำยกำรนั้น มีรำคำและเงื่อนไขเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในกำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงกัน หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  

4. บริษัท มีรำยกำรระหว่ำงกันกับ WP GAS จ ำนวน 3 รำยกำรได้แก่ 1) รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว 2) รำยได้ดอกเบี้ยรับ และ 3) รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร ทั้งนี้รำยกำรระหว่ำงกันทั้ง 3 รำยกำรนั้น 
มีรำคำและเงื่อนไขเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหว่ำงกัน หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในกรณีที่มีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี
ผลบังคับใช้กับบริษัท และนโยบำยของบริษัทในเร่ืองควำมขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ กำรเข้ำท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัท แต่ต้องเป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำย 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงรำคำและเงื่อนไขเสมือนท ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก 

ในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท จะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด อีกทั้ง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบัญชี 
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แนวโน้มของกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทในอนำคตจะมีลักษณะไม่แตกต่ำงจำกเดิม 
กล่ำวคือจะเป็นรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ EAGLE, LOGISTIC ENTERPRISE, 
WP GAS, WP SOLUTIONS และ WP SOLLAR ดังที่กล่ำวข้ำงต้น 
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ส่วนที่ 3  

ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
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13.    ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

13.1 งบการเงินรวม 

 

 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรพัย์
สินทรพัย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 833.47 14.85% 551.79 10.46% 493.96 9.30%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 1,021.72        18.23% 906.19 17.18% 992.81 18.68%
สนิค้าคงเหลือ 203.48           3.63% 196.44 3.72% 147.80 2.78%
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5.85 0.10% 4.74 0.09% 5.51 0.10%
รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 2,064.52 36.78% 1,659.15 31.46% 1,640.09 30.87%
สินทรพัย์ไมห่มนุเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้้าประกัน 594.92 10.60% 606.71 11.50% 696.12 13.10%
บัญชีสา้รองเพ่ือการช้าระหนี้ 121.24 2.16% 121.24 2.30% 121.35 2.28%
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0.00 0.00% 0.08 0.00% 48.29 0.91%
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 66.29 1.18% 66.29 1.26% 66.29 1.25%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,577.84        45.93% 2,628.61        49.84% 2,567.35        48.32%

ค่าความนิยม 33.49 0.60% 33.49 0.64% 33.49 0.63%
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 38.56 0.69% 40.42 0.77% 12.15 0.23%
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 54.54 0.97% 61.03 1.16% 69.91 1.32%
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8.97 0.16% 5.13 0.10% 4.33 0.08%
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 51.61 0.92% 52.31 0.99% 54.08 1.02%
รวมสินทรพัย์ไมห่มนุเวียน 3,547.46 63.21% 3,615.32 68.54% 3,673.36 69.13%
รวมสินทรพัย์ 5,611.98 100.00% 5,274.47 100.00% 5,313.45 100.00%

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 1,120.08        19.96% 943.32           17.88% 1,178.97        22.19%
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงิน
          ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 2.00               0.04% 6.05               0.11% 6.03               0.11%
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาว
           ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 35.97             0.64% 32.10             0.61% 29.22             0.55%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 7.54               0.13% 1.35               0.03% 5.16               0.10%
ประมาณการหนี้สนิระยะสัน้ 53.40             0.95% 87.53             1.66% 213.60           4.02%
หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 47.26             0.84% 55.72             1.06% 46.17             0.87%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,266.25 22.56% 1,126.07 21.35% 1,479.15 27.84%
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ที่รอการจัดสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟู 121.24           2.16% 121.24           2.30% 121.35           2.28%
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงิน -                 0.00% 1.68               0.03% 7.73               0.15%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 209.92           3.74% 245.89           4.66% 62.71             1.18%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21.23             0.38% 23.03             0.44% 19.30             0.36%
เงินมัดจ้ารับ 3,305.43        58.90% 3,201.09        60.69% 3,122.23        58.76%
หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 9.41               0.17% 14.71             0.28% 20.52             0.39%
หนี้สนิไม่หมุนเวียนอ่ืน 7.38               0.13% 4.75               0.09% 0.52               0.01%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,674.61 65.48% 3,612.39 68.49% 3,354.37 63.13%
รวมหนี้สิน 4,940.86 88.04% 4,738.45 89.84% 4,833.52 90.97%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน* 518.50 9.24% 2,760.57 52.34% 2,760.57 51.95%
ทุนที่ออกและช้าระแล้ว* 518.50 9.24% 2,760.57 52.34% 2,760.57 51.95%

สว่นเกินมูลค่าหุน้สามัญ* 0.00 0.00% 2,657.62 50.39% 2,657.62 50.02%
สว่นเกินทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 532.00 9.48% 532.00 10.09% 532.00 10.01%
ก้าไรสะสม*
    จัดสรรแล้ว - ทุนสา้รองตามกฏหมาย 0.00 0.00% 33.91 0.64% 33.91 0.64%
    ขาดทุนสะสม (379.41) (6.76%) (5,448.11) (103.29%) (5,504.19) (103.59%)
รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 671.09 11.96% 535.99 10.16% 479.91 9.03%
สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ้านาจควบคุม 0.03               0.00             0.03               0.00% 0.03               0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 671.12 11.96% 536.02 10.16% 479.94 9.03%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,611.98 100.00% 5,274.47 100.00% 5,313.45 100.00%

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
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* ตำมที่ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติ  
(1)  กำรโอนส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ จ ำนวน 532,000,000 บำท  
(2)  กำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 33,910,000 บำท  
(3)  กำรโอนส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ จ ำนวน 2,657,619,957 บำท ตำมล ำดับ และ  
(4)  กำรลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท จ ำนวน 2,242,065,700 บำท จำกทุนจด

ทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วเดิมจ ำนวน 2,760,565,700 บำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วใหม่
จ ำนวน 518,500,000 บำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น 2,242,065,700 หุ้น เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัท  

บริษัท ได้ท ำกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้เสร็จแล้วใน
วันที่ 25 กรกฎำคม 2560 โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท ในปัจจุบันมีจ ำนวนเท่ำกับ 
518,500,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 518,500,000 หุ้น ทั้งนี้ในส่วนของกำรโอนส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ 
จ ำนวน 532,000,000 บำทนั้น บริษัท อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหำรือข้อกฎหมำยกับหน่วยงำนของรัฐ ซ่ึงเมื่อได้รับควำมเห็น
ยืนยันให้น ำมำชดเชยผลขำดทุนสะสมได้แล้ว บริษัท จะน ำส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซดังกล่ำวมำชดเชยผลขำดทุนสะสม
ของบริษัท ต่อไป 
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** ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำก 
 
 

 
เพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นส ำหรับ ปี 2558 และ ปี 2559 ได้ถูก
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นในงวดปัจจุบัน เสมือนว่ำกำรลดจ ำนวนหุ้นสำมัญนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2558 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายสินค้าและให้บรกิาร
รายได้จากการขายก๊าซปโิตรเลียมเหลว 15,447.58 99.58% 16,343.12 99.49% 21,707.30 99.22%
รายได้ค่าบริการขนส่ง 65.23 0.42% 83.74 0.51% 170.75 0.78%
รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บรกิาร 15,512.81 100.00% 16,426.86 100.00% 21,878.04 100.00%
ตน้ทนุจากการขายสินค้าและให้บรกิาร
ต้นทนุขายก๊าซปโิตรเลียมเหลว (14,836.44) (95.64%) (15,620.46) (95.09%) (20,857.22) (95.33%)
ต้นทนุการให้บริการขนส่ง (55.76) (0.36%) (125.18) (0.76%) (143.38) (0.66%)
รวมตน้ทนุจากการขายสินค้าและให้บรกิาร (14,892.20) (96.00%) (15,745.64) (95.85%) (21,000.60) (95.99%)
ก าไรข้ันตน้ 620.61 4.00% 681.22 4.15% 877.44 4.01%
รายได้อ่ืน 234.52 1.51% 134.71 0.82% 128.45 0.59%
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 855.13 5.51% 815.93 4.97% 1,005.89 4.60%
ค่าใชจ่้ายในการขาย (265.17) (1.71%) (322.93) (1.97%) (294.96) (1.35%)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (438.81) (2.83%) (417.31) (2.54%) (592.22) (2.71%)
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 151.16 0.97% 75.69 0.46% 118.71 0.54%
ต้นทนุทางการเงิน (13.74) (0.09%) (14.80) (0.09%) (2.53) (0.01%)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 137.42 0.89% 60.89 0.37% 116.19 0.53%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5.46) (0.04%) (3.89) (0.02%) (15.54) (0.07%)
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 131.96 0.85% 57.00 0.35% 100.64 0.46%
ก้าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 3.15 0.02% (0.92) (0.01%) (1.84) (0.01%)
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 135.11 0.87% 56.08 0.34% 98.80 0.45%
การแบง่ปนัก้าไร
   ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ 131.96 0.85% 57.00 0.35% 100.64 0.46%
   ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไมม่อ้ีานาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 131.96 0.85% 57.00 0.35% 100.64 0.46%
การแบง่ปนัก้าไรเบด็เสร็จ
   ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ 135.11 0.87% 56.08 0.34% 98.80 0.45%
   ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไมม่อ้ีานาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 135.11 0.87% 56.08 0.34% 98.80 0.45%
ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน** 0.25 0.11 0.19

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

สว่นแบ่งก้าไรสา้หรับงวด/ปี ที่เป็นของสว่นของผู้ถือหุน้ของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)

จ้านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักที่ถือโดยผู้ถือหุน้ (ล้านหุน้)

ก้าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

518.50

0.19

131.96

518.50

0.25

518.50

0.11

100.6457.00

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
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ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กา้ไรกอ่นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 137,415,264 60,888,996 116,186,085
รายการปรับปรุงคา่ใช้จ่าย

คา่เสือ่มราคา 265,103,303 276,191,380 287,222,759
คา่ตัดจ้าหน่าย 5,542,972 2,030,246 1,534,226
กา้ไรจากการจ้าหน่าย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (10,604,700) (6,224,255) (8,388,471)
กา้ไรจากการจ้าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - (370,705) -
ขาดทนุจากการตัดจ้าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2 21,064,001 -
ขาดทนุจากการตัดจ้าหน่ายสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 399,244 1,407,404 -
(กลบัรายการ)/คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู (27,874,198) 11,697,513 16,411,508
กลบัรายการคา่เผ่ือเงินมดัจ้าการโอนสทิธิเรียกร้อง - (50,000,000) -
รายไดค้า่เช่าจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (2,035,605) (2,035,500) -
ดอกเบีย้รับ (13,288,672) (6,949,755) (18,668,122)
ต้นทนุทางการเงิน 13,741,421 14,800,560 2,527,836
กลบัรายการประมาณการหนี้สนิ (17,143,582) - -
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,637,056 3,824,727 3,703,549
กา้ไรจากการต่อรองราคาซือ้ - - (4,100,000)
คา่เผ่ือดอ้ยคา่เงินลงทนุ 79,500 - -

354,972,005 326,324,612 396,429,370
การเปลีย่นแปลงของเงินทนุหมนุเวียน
-  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน (91,412,509) 74,515,011 26,777,522
-  สนิคา้คงเหลอื (7,037,321) (48,634,200) (34,187,160)
-  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 784,678 774,093 250,228
-  เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้า้ประกนั 11,797,694 89,407,950 71,923,308
-  คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 6,492,927 8,882,296 6,742,187
-  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 697,354 51,772,796 55,557,421
-  ประมาณการหนี้สนิ (16,984,018) (126,070,980) 15,462,106
-  เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 225,291,702 (269,740,729) (659,509,929)
-  หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน (8,454,271) 9,548,456 (23,381,662)
-  เงินมดัจ้ารับ 104,342,607 78,853,498 57,689,891
-  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (1,677,807) (1,248,471) (10,758,493)
-  หนี้สนิไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,629,984 4,230,001 (8,273,762)

กระแสเงินสดไดม้า(ใช้ไป)ในกจิกรรมดา้เนินงาน 581,443,025 198,614,333 (105,278,973)
หัก   จ่ายดอกเบีย้ (13,673,372) (14,926,283) (2,424,031)
         จ่ายภาษีเงินได้ (9,017,879) (14,082,685) (22,145,262)
เงินสดสุทธิได้(ใช้ไป)มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 558,751,774 169,605,365 (129,848,266)

งบกระแสเงินสด
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดรับจากการจ้าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 48,579,705 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ธุรกจิ - - (64,000,000)
เงินสดรับจากรายไดค้า่เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2,035,605 2,035,500 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (252,200,496) (345,275,264) (251,830,780)
ต้นทนุการกูยื้ม (3,698,051) (778,106) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (13,044,401) (22,323,950) (526,080)
เงินสดรับจากการจ้าหน่ายอุปกรณ์ 10,628,104 18,592,644 14,057,484
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 17,034,877 7,360,880 13,665,213

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (239,244,362) (291,808,591) (288,634,163)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงิน (5,728,008) (6,031,259) (9,651,624)
เงินสดรับจากเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน - 217,010,000 95,561,890
เงินสดจ่ายคนืเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (32,098,125) (30,949,287) (11,503,732)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (37,826,133) 180,029,454 74,406,534

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 281,681,279 57,826,228 (344,075,895)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 551,787,275 493,961,047 838,036,942
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 833,468,554 551,787,275 493,961,047

รายการทีไ่มใ่ช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 63,603,378 103,249,689 77,992,972
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน - 8,960,000 -

งบกระแสเงินสด
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
  
  สภาวะอุตสาหกรรม ก๊าซ LPG ในประเทศไทย 

ส ำหรับปี 2560 รำคำน้ ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปริมำณ
กำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในประเทศอยู่ที่ 6,338  ล้ำนกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจ ำนวน 204 ล้ำนกิโลกรัม หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.32 เมื่อเทียบกับปี 2559  ด้ำนกำรผลิตอยู่ที่ 6,056 ล้ำนกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว จ ำนวน  338 
ล้ำนกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 5.91 ส่วนปริมำณกำรน ำเข้ำอยู่ที่ 642 ล้ำนกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจ ำนวน 186 ล้ำน
กิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 40.78  ขณะท่ีกำรส่งออกก๊ำซ LPG อยู่ที่ 247 ล้ำนกิโลกรัม เพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญในอัตรำร้อยละ 201 อันเนื่องจำกมำจำกปี 2560 ภำครัฐมีนโยบำยเปิดเสรีกำรค้ำก๊ำซปิโตร เลียม
เหลว ผู้ประกอบกำรจึงสำมำรถน ำเข้ำและส่งออกก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้อย่ำงเสรีตำมกลไกรำคำตลำด 

ตารางแสดงการจัดหาและการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

         (หน่วย: ล้ำนกิโลกรัม) 

  ปี 2560 ปี 2559 

การผลิต 6,056 5,718 
การน าเข้า 642 456 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 6,338 6,134 
การส่งออก 247 82 

ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information) 

 จำกตำรำงแสดงควำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำยในประเทศ จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจ ในปี 
2560 ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ปริมำณรวมอยู่ที่ 6,338 ล้ำนกิโลกรัมเพิ่มจำกปี 2559 ร้อยละ 3.32 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPGในกำรใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.92  
หรือจ ำนวน 271 ล้ำนกิโลกรัม ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ของสถำนีบริกำร ลดลง 147 ล้ำน
กิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 ส่วนภำคครัวเรือนและอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับควำม
ต้องกำรใช้ปี 2559 
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โดยสัดส่วนควำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 
2560 เป็นดังต่อไปนี้ ภำคครัวเรือน ร้อยละ 33.94 ภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 10.25 สถำนีบริกำร ร้อยละ 
20.81 และวัตถุดิบปิโตรเคมี ร้อยละ 35.00  

ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ 

                    (หน่วย:  ล้ำนกิโลกรัม) 

  
ปี 2560 ปี 2559 

ปริมำณ % ปริมำณ % 
ครัวเรือน 2,151 33.94 2,110 34.4 
อุตสำหกรรม 650 10.25 610 9.95 
สถำนีบริกำร 1,319 20.81 1,466 23.91 
วัตถุดิบปิโตรเคม ี 2,218 35.00 1,947 31.75 
รวม 6,338 100.00 6,134 100.00 
ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information) 

ภาพรวม 
 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ส ำหรับภำคครัวเรือน ภำคยำนยนต์ และภำคอุตสำหกรรม ภำยใต้แบรนด์เวิลด์แก๊สซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560 บริษัทมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 20.20  

 ในปี 2560 บริษัทมีรำยได้รวม 15,748 ล้ำนบำท โดยมำจำกกำรขำย LPG  15,448 ล้ำนบำท ซึ่งรำยได้
รวมนั้น ลดลงร้อยละ 5.48 จำกปีก่อน อันเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยรวมของก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ลดลง 
จำกจ ำนวน  938,647 ตัน เป็น 886,246 ตัน  ในขณะที่รำคำเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 17.50 บำท
ต่อกิโลกรัมเป็น 17.54 บำทต่อกิโลกรัม 

     รำยได้ของบริษัท มำจำก 5 กลุ่มลูกค้ำหลัก คือ โรงบรรจุก๊ำซ , สถำนีบริกำรก๊ำซ , โรงงำน
อุตสำหกรรม, ลูกค้ำพำณิชย์ และร้ำนค้ำก๊ำซ โดยรำยได้ส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 40 มำจำกโรงบรรจุก๊ำซ หำก
พิจำรณำในเร่ืองปริมำณกำรขำย จะพบว่ำเป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำยได้ ซึ่งประมำณร้อยละ40 ของปริมำณ
กำรขำยมำจำกโรงบรรจุก๊ำซเช่นกัน  

 ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจค้ำก๊ำซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบภำยในประเทศซึ่งมี
คุณภำพอยู่ในระดับเดียวกัน ถังบรรจุก๊ำซที่ใช้บรรจุก๊ำซได้รับกำรผลิตมำจำกโรงงำนซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง
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ในประเทศไทยจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ ผลิตภัณฑ์ของผู้ค้ำมำตรำ 7 ทุกรำยแทบไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก 
อย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรมนี้มุ่งเน้นไปยังกำรแข่งขันทำงด้ำนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรบริกำร 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำทุกกลุ่ม ตั้งแต่ลูกค้ำขนำดเล็กถึงขนำดกลำงซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ควบคู่ไปกับกำรขยำยตลำดในส่วนของลูกค้ำพำณิชย์และโรงงำนอุตสำหกรรมที่มี
ควำมต้องกำรใช้ LPG ในปริมำณสูง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจะสร้ำงโครงข่ำยลูกค้ำของบริษัท ให้มีควำม
มั่นคงและสำมำรถสร้ำงรำยได้ในระยะยำว 
 

 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
 กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
ส ำหรับปี 2560 มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้

1. ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรอยู่ที่ 15,513 ล้ำนบำท ลดลง 914 ล้ำนบำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5.56 จำกปี 2559 ซึ่งมีรำยได้รวมอยู่ที่ 16,427 ล้ำนบำท  ทั้งนี้กลุ่มบริษัท มีก ำไรสุทธิในปี 
2560 อยู่ที่ 132 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 131 โดยปี 2559 มีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 57 ล้ำนบำท   
และมี  EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.18 จำกปี 2559  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายได้ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ลูกค้ำประเภทต่ำงๆ และ

มีรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและรำยได้อ่ืน โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้ำงรำยได้และสัดส่วน
ของรำยได้แยกตำมประเภทดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง 1: โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้ 

 
 

1) รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 15,448 ล้ำนบำท ลดลง 896 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.48 จำกปี 2559 ซึ่งมีรำยได้อยู่ที่ 16,343 ล้ำนบำท  อันมีสำเหตุหลักคือ ปริมำณกำรขำย
รวมของก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีลดลง จำกจ ำนวน  938,647 ตัน เป็น 886,246 ตัน  โดยปริมำณกำรขำยที่
ลดลงส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มลูกค้ำสถำนีบริกำรก๊ำซ ในขณะเดียวกัน ปริมำณกำรขำยในกลุ่มลูกค้ำโรงบรรจุมี

(หนว่ย : ลา้นบาท)
รายได้ (%) รายได้ (%)

รายไดจ้ากการขายกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 15,448 98.09 16,343 98.68 (896) (5.48%)
รายไดค้า่บรกิารขนสง่ 65 0.41 84 0.51 (19) (22.10%)
รายไดอ้ ืน่ 235 1.49 135 0.81 100 74.10%
                       รวมรายได้ 15,748 100.00 16,562 100.00 (813) (4.91%)

25592560
จ านวน

เปลีย่นแปลง
(%)
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กำรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองจำก 334,319 ตัน เป็น 355,023 ตัน  หรือคิดเป็นร้อยละ 6.19  นอกจำกนั้นใน
ปี 2560 บริษัทได้แยกรำคำค่ำขนส่งที่เคยแสดงรวมไว้ในรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวมำแสดงไว้
ในรำยได้อ่ืน (ดังที่ได้ชี้แจงไว้ใน “รำยได้อ่ืน”) จึงส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลง 
ในขณะที่รำคำเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 17.50 บำทต่อกิโลกรัมเป็น 17.54 บำทต่อกิโลกรัม 

2) รำยได้ค่ำบริกำรขนส่ง 
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกค่ำบริกำรขนส่ง เป็นจ ำนวน 65 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 

22.10 จำกปี 2559 โดยมีสำเหตุหลักเนื่องมำจำก EAGLE มีสัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งให้แก่
บุคคลภำยนอกลดลง 

3) รำยได้อื่น 

 
  

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรำยได้อ่ืน เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 235 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.10 จำกปี 
2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีระบบสำรสนเทศใหม่ บริษัทจึงได้แยกแสดงตัวเลข
ของรำยได้หลักและรำยได้อ่ืนของบริษัท โดยบริษัทได้แยก รำยได้ค่ำขนส่งที่บริษัทเสนอรำคำขำยรวมใน
รำคำขำยแก๊สปิโตรเลียมเหลว แสดงไว้เป็นรำยได้อ่ืน ในขณะที่ปี  2559 นั้น รำยได้ค่ำขนส่งดังกล่ำวได้ถูก
รวมไว้ในรำคำขำยแก๊สปิโตรเลียม เนื่องจำกเป็นกำรเสนอขำยแบบรวมกำรบริกำรขนส่ง ซึ่งบริษัทไม่ได้แยก
รำยได้ทั้งสองออกจำกกัน อีกทั้งระบบสำรสนเทศของบริษัทในขณะนั้นไม่ได้รองรับกำรแยกรำคำค่ำขนส่ง
ออกจำกรำคำขำยแก๊ส ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรำยได้อ่ืนเพิ่มขึ้นจำกกำรที่กลุ่มบริษัทได้ชนะคดีควำม
เกี่ยวกับกำรทวงคืนที่ดินคืนจำกคู่ควำมซึ่งคดีได้ถึงที่สุดแล้ว จึงท ำให้รำยได้อื่นแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น  

ค่าใช้จ่าย 
ค่ำใช้จ่ำยหลักของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยต้นทุนขำย LPG ต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่ง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และต้นทุนทำงกำรเงิน โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี
โครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยและสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยแยกตำมประเภทดังต่อไปนี้ 

 
 
 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2560 2559
รายไดค้า่ขนสง่ 141 63 79 124.88%
ดอกเบีย้รบั 7 7 0 0.26%
รายไดค้า่เช่า 16 13 3 21.77%
รายไดค้า่ซอ่มถงั 29 31 (3) (8.79%)
รายไดจ้ากการรบัโอนทีด่นิตามค าส ัง่ศาล 17 0 17 100.00%
รายไดอ้ ืน่ๆ 25 20 4 20.78%
                       รวมรายไดอ้ ืน่ 235 135 100 74.10%

เปลีย่นแปลง
จ านวน (%)
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ตาราง 2: โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
 

1) ต้นทุนขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  แสดงดังตำรำงต่อไปนี้ 

 
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เป็นจ ำนวน 14,836 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 5.02 จำกปี 2559 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรลดลงของปริมำณกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จำก
จ ำนวน  938,647 ตัน เป็น 886,246 ตัน   และด้วยสำเหตุเดียวกันนี้ส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำย  LPG ลดลง
เช่นกันในอัตรำส่วนที่มำกกว่ำต้นทุนกำรขำยเล็กน้อย คือ ร้อยละ 5.48 เนื่องมำจำกในปี 2560 บริษัทได้แยก
รำคำค่ำขนส่งที่เคยแสดงรวมไว้ในรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวมำแสดงไว้ในรำยได้อ่ืน (ดังที่ได้
ชี้แจงไว้ใน “รำยได้อื่น”) จำกเหตุผลดังที่กล่ำวมำ ท ำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรขำย
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลงจำกร้อยละ 4.42 เป็นร้อยละ 3.96 

2) ต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่ง แสดงดังตำรำงต่อไปนี้ 

 
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่ง เป็นจ ำนวน 56 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
55.46 จำกปี 2559 อันเป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทและบริษัท
ย่อยมีอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ (49.48) เป็น ร้อยละ 14.53 ในปี 2560  

3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2560 อยู่ที่ 265 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.71 ของรำยได้รวม (ไม่รวม

รำยได้อื่น) ลดลง 58  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.89 เมื่อเทียบกับปี 2559 สำเหตุมำจำกจำกสัดส่วนของปริมำณ

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2560 2559 (%)
ตน้ทนุขาย LPG 14,836 15,620 (784) (5.02%)
ตน้ทนุการใหบ้รกิารขนสง่ 56 125 (69) (55.46%)
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 265 323 (58) (17.89%)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 439 417 21 5.15%
ตน้ทนุทางการเงนิ 14 15 (1) (7.16%)

รวมคา่ใชจ้า่ย 15,610 16,501 (891) (5.40%)

จ านวน
เปลีย่นแปลง

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2560 2559
ตน้ทนุขาย LPG 14,836 15,620 (784) (5.02%)

รายไดจ้ากการขาย LPG 15,448 16,343 (896) (5.48%)

สดัสว่นของตน้ทนุขาย LPG เทยีบรายไดจ้ากการขาย LPG 96.04% 95.58% 0.47 pp

อตัราก าไรข ัน้ตน้จากการขาย LPG 3.96% 4.42% (0.47) pp

เปลีย่นแปลง
จ านวน (%)

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2560 2559
ตน้ทนุการใหบ้รกิารขนสง่ 56 125 (69) (55.46%)
รายไดค้า่บรกิารขนสง่ 65 84 (19) (22.10%)
สดัสว่นของตน้ทนุการใหบ้รกิารขนสง่เทยีบรายไดค้า่บรกิารขนสง่ 85.47% 149.48% (64.01) pp
อตัราก าไรข ัน้ตน้การใหบ้รกิารขนสง่ 14.53% (49.48%) 64.01 pp

เปลีย่นแปลง
จ านวน (%)
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ขำยผ่ำนนำยหน้ำมีจ ำนวนลดลง ท ำให้มีค่ำบริหำรงำนขำยลดลง นอกจำกนั้นค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำให้
ลูกค้ำลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงเดียวกันกับปริมำณกำรขำยรวมของก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ลดลง  
จำก 938,647 ตัน เป็น 886,246 ตัน  

4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเป็นจ ำนวน 439 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อย

ละ 2.83 ของรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อ่ืน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15 จำกปี 2559 สำเหตุหลักมำจำก ในปี 2560 
กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยที่ปรึกษำทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำรอ่ืนๆ โดยรวมแล้ว มีจ ำนวนลดลง เน่ืองด้วยกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฝำกส ำรองแก๊ส 
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่ บริษัทได้ก่อสร้ำงและเปิดใช้งำนคลังเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 2 แห่งเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว คือ คลังก๊ำซบำงประกงเฟส 2 ณ อ ำเภอบำงประกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ และคลังก๊ำซบ้ำนแฮด ณ อ ำเภอ
บ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆในบำงส่วน ซึ่งเป็นผลจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรใหม่ตั้งแต่กลำงปี 2559 เพื่อลด
ควำมซ้ ำซ้อนของบุคลำกร อีกท้ังมีกำรใช้ทรัพยำกรในองค์กรอย่ำงคุ้มค่ำ และกำรเสริมประสิทธิภำพใน
ระบบกำรท ำงำนของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

5) ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 14 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 0.09 
ของรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อ่ืน) ลดลงร้อยละ 7.16 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนโดยมีสำเหตุหลักเกิด
จำกกำรทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรช ำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมบำงส่วน จึงท ำให้บริษัทและบริษัทย่อยมี
ภำระดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 
 

ตาราง 3: ก าไรและอัตราก าไรของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
ก าไร 
 ปี 2560 ในสภำวะที่ปริมำณกำรขำยลดลง ในขณะที่ก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำก 57 ล้ำนบำท เป็น 132 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 131.58 เมื่อเทียบกับปี 2559   และอัตรำก ำไรสุทธิ (ก ำไรสุทธิต่อรำยได้รวมซึ่งไม่
รวมรำยได้อ่ืน) เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 0.34 เป็นร้อยละ 0.84 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ก ำไรขั้นต้นลดลงจำก 681 ล้ำนบำท เป็น 621 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.90  โดยมีอัตรำก ำไรขั้นต้น (ก ำไรขั้นต้นต่อรำยได้รวมซึ่งไม่รวมรำยได้อ่ืน) อยู่ที่ 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2560 2559 จ านวน (%)

ก าไรข ัน้ตน้ 621 681 (61) (8.90%)
อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%) 4.00% 4.15% (0.15) pp
ก าไรสทุธิ 132 57 75 131.58%
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 0.84% 0.34% 0.49 pp

เปลีย่นแปลง



                                                  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 
 
 

109 
 

ร้อยละ 4.00 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 4.15 เนื่องมำจำกกำรแยกรำยได้ค่ำขนส่ง
ที่เคยแสดงรวมไว้ในรำคำขำยน้ ำแก๊สมำแสดงไว้ในรำยได้อ่ืน (ดังที่ได้ชี้แจงไว้ใน “รำยได้อ่ืน”) อย่ำงไรก็ดี
กลุ่มบริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 422 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.18 จำก 354 ล้ำนบำท ในปี 2559  อัน
เน่ืองมำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นและกำรบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

2. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง 
สินทรัพย์ 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 5,612 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 จำก
สิ้นปี 2559 โดยรำยละเอียดกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 
1. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดทั้งสิ้นจ ำนวน 833 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.05 จำกสิ้นปี 2559 อันเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบกำรของ
บริษัทที่ดีขึ้น และได้รับเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น 

2. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน -สุทธิ จ ำนวน 1,022 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.75 จำกสิ้นปี 2559 โดยแยกรำยละเอียดได้ดังน้ี 

  
งบกำรเงินรวม 

2560 2559 
ล้ำนบำท (%) ล้ำนบำท (%) 

ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธ ิ 979 95.80 816 89.99 
ลูกหนี้อื่น – สุทธ ิ 43 4.20 91 10.01 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ 1,022 100.00 906 100.00 
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โดยรำยละเอียดกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้กำรค้ำมีดังนี้ 

  
งบกำรเงินรวม 

2560 2559 
ล้ำนบำท (%) ล้ำนบำท (%) 

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 845 80.22 743 80.09 
ค้ำงช ำระไม่เกิน 3 เดือน 98 9.29 48 5.20 
เกินกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 6 0.58 1 0.10 
เกินกว่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 37 3.51 30 3.23 
เกินกว่ำ 12 เดือน 67 6.40 106 11.38 
รวมลูกหนี้การค้า 1,053 100.00 928 100.00 
หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -74   -113   
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 979   816   

 

ณ สิ้นปี 2560 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ
ร้อยละ 80.22 ส่วนที่เหลือเป็นลูกหนี้เกินก ำหนดช ำระ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำร
ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ ำนวนทั้ งสิ้น 74 ล้ำนบำท ซึ่งคำดว่ำ
เพียงพอตำมจ ำนวนหนี้ที่คำดว่ำจะเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ 

3. สินค้ำคงเหลือ 
สินค้ำคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในรูปของสินค้ำส ำเร็จรูป โดย

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 203 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58 จำกสิ้นปี 
2559 โดยสำเหตุหลักเน่ืองมำจำกบริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้น 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
1. เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 595 ล้ำนบำท
และสิ้นปี 2559 จ ำนวน 607 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดส ำหรับค้ ำประกันกำรออกหนังสือค้ ำประกัน
ให้กับคู่ค้ำ 

2. บัญชีส ำรองเพื่อกำรช ำระหนี้ 

ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีบัญชีส ำรองเพื่อกำรช ำระหนี้เป็นจ ำนวน 121 
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อกำรช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ที่รอกำรจัดสรรเงินตำมแผนฟื้นฟู ซึ่ง
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บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ำยช ำระ ณ วันที่ครบก ำหนดกำรช ำระหนี้ เนื่องจำกเจ้ำหนี้บำงรำยยังไม่ได้มำ
รับช ำระหนี ้

3. เงินลงทุนระยะยำวอื่น 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนจ ำนวน 0.08 ล้ำนบำท ได้แก่ เงินลงทุน
ในบริษัท ปิคนิค มำรีน จ ำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 1.07 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินลงทุน
ดังกล่ำวจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป 

ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
ดังกล่ำวเต็มจ ำนวนเนื่องจำกบริษัท ปิคนิค มำรีน จ ำกัด อยู่ในกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร ส่งผลให้บริษัทและ
บริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 ไม่มีเงินลงทุนระยะยำวอื่น 

4. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ สิ้นปี 2560 และ สิ้นปี 2559 จ ำนวน 66 
ล้ำนบำท ซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำวได้ถูกประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ เมื่อวันที่ 25 
ธันวำคม 2560 โดยพิจำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งำนอยู่ปัจจุบัน อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุนมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 135 ล้ำนบำท 

5. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ จ ำนวน 2,578 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 1.93 จำกสิ้นปี 2559 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกค่ำเสื่อมรำคำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2560  

อย่ำงไรก็ดี ในระหว่ำงปี 2560  บริษัทและบริษัทย่อยชนะคดีควำมเกี่ยวกับกำรทวงคืนที่ดินคืนจำก
คู่ควำม ซึ่งคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ส่งผลให้ที่ดินและส่วนควบเพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2559 จ ำนวน 15 ล้ำนบำท   อีกทั้ง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ซื้อถังบรรจุก๊ำซขนำดเล็กเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ  

6. ค่ำควำมนิยม  

ค่ำควำมนิยมเกิดจำกกำรซื้อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค่ำควำมนิยม ณ สิ้นปี 2560  และ 
สิ้นปี 2559 จ ำนวน 33 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรซื้อบริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจบริกำรขนส่ง และธุรกิจสถำนีบริกำร
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 24 ล้ำนบำท และ 9 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ จ ำนวน 39 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
4.60 จำกสิ้นปี 2559 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่ำงปี 2560 
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8. ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ  

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ จ ำนวน 55 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 10.64 
จำกสิ้นปี 2559  เกิดจำกกำรตัดจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำในระหว่ำงปี 2560 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน จ ำนวน 52 ล้ำนบำท  ลดลงร้อยละ 
1.33 จำกสิ้นปี 2559  โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่ เงินมัดจ ำค่ำเช่ำอำคำร
ส ำนักงำน, เงินมัดจ ำค่ำเช่ำที่ดิน, เงินมัดจ ำค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น 
 

หนี้สิน 
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 4,941 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.27 จำกสิ้น

ปี 2559 โดยรำยละเอียดกำรวิเครำะห์หนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนจ ำนวน 1,120 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 18.74 จำกสิ้นปี 2559 โดยรำยละเอียดของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนมีดังนี้  

  
งบกำรเงินรวม 

2560 2559 
ล้ำนบำท (%) ล้ำนบำท (%) 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ – บุคคลภำยนอก 832 74.28 756 80.19 
เจ้ำหนี้อื่น 149 13.33 126 13.39 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 123 10.97 46 4.91 
เงินรบัล่วงหน้ำ 16 1.42 14 1.51 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 1,120 100.00 943 100.00 

เจ้ำหนี้กำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหนี้ค่ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ 
สิ้นปี 2560 มีจ ำนวน 832 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 76 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.05 จำกสิ้นปี 2559 โดยสำเหตุหลัก
เกิดจำกรำคำต้นทุนก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่เพิ่มสูงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 นอกจำกนั้นค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
เพิ่มขึ้น 77 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้จ่ำยออกไปในปี 2560  
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2. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 210 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 14.63 จำกสิ้นปี 2559 เนื่องจำกระหว่ำงปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืม
ไปบำงส่วน 

3. ประมำณกำรหนี้สินระยะสั้น 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีประมำณกำรหนี้สินระยะสั้นจ ำนวน 53 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 
38.99 จำกสิ้นปี 2559 เกิดจำกกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยช ำระหนี้สินให้แก่เจ้ำหนี้ในระหว่ำงปี 2560 

4. เจ้ำหนี้ที่รอกำรจัดสรรเงินตำมแผนฟื้นฟู 

ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้ที่รอกำรจัดสรรเงินตำมแผนฟื้นฟูเป็น
จ ำนวน 121 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อกำรช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ที่รอกำรจัดสรรเงินตำมแผน
ฟื้นฟู ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ำยช ำระ ณ วันที่ครบก ำหนดกำรช ำระหนี้ เนื่องจำกเจ้ำหนี้บำงรำยยัง
ไม่ได้มำรับช ำระหนี้ 

5. เงินมัดจ ำรับ 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินมัดจ ำรับเป็นจ ำนวน 3,305 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 
จำกสิ้นปี 2559 โดยเงินมัดจ ำรับของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนหลักคือ เงินมัดจ ำรับค่ำถังบรรจุก๊ำซขนำดเล็ก 
ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของเงินมัดจ ำรับมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่ลูกค้ำได้ซื้อถังบรรจุก๊ำซขนำดเล็กเพื่อใช้อัดบรรจุ
ส ำหรับกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในรูปแบบถังมำกขึ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ ำนวน 671 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้น
สำมัญที่ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 518,500,000 หุ้น (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 2,760,565,700 หุ้น) ซึ่งมี
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 1 บำทต่อหุ้น) ส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวจ ำนวน 532 ล้ำนบำท และมีผลขำดทุนสะสมจ ำนวน 379 ล้ำนบำท 

ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมได้มี
มติอนุมัต ิ

1) กำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 33,910,000 บำทส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ จ ำนวน 
2,657,619,957 บำทและส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 532,000,000 
บำท รวมทั้งสิ้น 3,223,529,957 บำทเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัท 
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2) อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท จ ำนวน 2,242,065,700 
บำท จำกทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วเดิมจ ำนวน 2,760,565,700 บำท เป็นทุน
จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วใหม่จ ำนวน 518,500,000 บำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น 
2,242,065,700 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้เป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
แต่ละรำย ในอัตรำส่วนหุ้นเดิมก่อนลดทุนจ ำนวน 5.32413828หุ้น ต่อหุ้นที่เหลือหลังลดทุน
จ ำนวน 1หุ้น (5.32413828:1) เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัท 

3) อนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก “ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2,760,565,700 บำท ซึ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
2,760,565,700 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท” เป็น “ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 518,500,000 
บำท ซึ่งเป็นหุ้นสำมัญ 518,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท” 

 

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ในส่วนของกำรหักกลบส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 532,000,000 บำทกับ
ขำดทุนสะสมนั้น บริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหำรือข้อกฎหมำยกับหน่วยงำนของรัฐ 
 
การบริหารจัดการภาระผูกพัน 
 

1. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีภำระผูกพันแยกตำมประเภทและระยะเวลำจะ
ครบก ำหนด ดังนี ้   

ภำระขอ้ผูกพัน รวม   ระยะเวลำช ำระ   

    น้อยกว่ำ 1 ปี 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี มำกกว่ำ 5 ป ี
ภำระขอ้ผูกพันด้ำนหนี้สนิระยะยำว      245,894,625        35,974,125        209,920,500  - 
ภำระขอ้ผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน         1,999,962          1,999,962  - - 
ภำระขอ้ผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำด ำเนนิกำร      299,938,089        85,374,740        106,414,032            108,149,317  

รวม    547,832,676    123,348,827      316,334,532          108,149,317  
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2. หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

2.1 การค้ าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระจำกกำรค้ ำประกันกำรเช่ำซื้อรถบรรทุกให้กับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ ำนวน 1.98 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 6.87 ล้ำนบำท) 

2.2 หนังสือค้ าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร เพื่อค้ ำประกันกำร
ซื้อแก๊สและกำรใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1,202.03 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 1,316.89 ล้ำนบำท) โดยใช้เงินฝำกธนำคำร
เป็นหลักประกันจ ำนวน 585.94 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 585.94 ล้ำนบำท) และบริษัทได้น ำเคร่ืองจักรและ
ที่ดินเป็นหลักประกันจ ำนวน 130.00 ล้ำนบำท และ 193.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีเงินฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินจ ำนวน 8.98 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 8.98 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร เพื่อค้ ำประกันกำร
ประเมินภำษีที่ออกให้แก่กรมสรรพำกร 20.42 ล้ำนบำท โดยใช้เงินฝำกธนำคำรเป็นหลักประกัน 11.79 ล้ำน
บำท 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 
ตาราง 4: อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

 
(1)ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิซ่ึงไม่รวมรำยได้ที่ไม่ได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 ปี 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.63 1.47
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว เทา่ 1.47 1.29
อัตราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 15.66 16.61
อัตราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 74.48 91.48
อัตราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ เทา่ 18.75 18.43
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 22.99 21.67
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 4.83 3.94
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 19.20 19.54
Cash Cycle วนั 8.62 6.07
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)
อัตราก าไรขัน้ตน้ % 4.00 4.15
อัตราก าไรอืน่ % 0.11 0.04
อัตราก าไรสทุธิ % 0.84 0.34
อัตราก าไรสทุธ(ิ1) % 0.73 0.31
อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 21.86 11.22
อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้(1) % 19.06 10.07
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 2.42 1.08
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์(1) % 2.11 0.97
อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ เทา่ 2.89 3.13
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)
อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 7.36 8.84
อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 0.37 0.53
อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  (EBITDA) เทา่ 24.28 22.54
อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 33.47 12.65
อัตราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน (Cash basis) เทา่ 1.84 0.42
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

 

 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ค ำอธบิำย

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 4.83 3.94

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ เทา่กับ 4.83 วนั เพิม่ข ึน้จาก 3.94 วนั เมือ่เทยีบกับระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ ปี
 2559 สาเหตเุนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อยไดม้กีารเก็บส ารองกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวเพิม่ขึน้ ท าใหส้นิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ในปี 2560

Cash Cycle วนั 8.62 6.07

Cash Cycle

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยม ีCash Cycle เทา่กับ 8.62 วนั เพิม่ข ึน้จาก 6.07 วนั เมือ่เทยีบกับ Cash Cycle ปี 2559 สาเหตเุนื่องจาก
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่เพิม่ข ึน้ อันเป็นผลมาจากบรษัิทและบรษัิทย่อยไดม้กีารเก็บส ารองกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวเพิม่ขึน้ ท าใหส้นิคา้
คงเหลอืเพิม่ขึน้ในปี 2560

อัตราก าไรสทุธิ % 0.84 0.34

อัตราก าไรสทุธิ

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราก าไรสทุธเิทา่กับรอ้ยละ 0.84 เพิม่ข ึน้จาก รอ้ยละ 0.34 เมือ่เทยีบกับอัตราก าไรสทุธ ิปี 2559 
สาเหตหุลักเนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อยมคีวามสามารถในการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จงึท าให ้
ก าไรสทุธเิพิม่มากขึน้

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 21.86 11.22

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เทา่กับรอ้ยละ 21.86 เพิม่ข ึน้จากรอ้ยละ 11.22 เมือ่เทยีบกับอัตรา
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ปี 2559 สาเหตเุนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธเิพิม่ข ึน้ จากความสามารถในการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 2.42 1.08

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์เทา่กับรอ้ยละ 2.42 เพิม่ข ึน้ จากรอ้ยละ 1.08 เมือ่เทยีบกับอัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ปี 2559 สาเหตหุลักเนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อยมคีวามสามารถในการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จงึท าใหก้ าไรสทุธเิพิม่มากขึน้

อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 7.36 8.84

อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่กับ 7.36 เทา่ ลดลงจาก 8.84 เทา่ เมือ่เทยีบกับอัตราสว่นหนี้สนิ
ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ปี 2559 สาเหตหุลักเนื่องจากก าไรสทุธเิพิม่มากขึน้ มผีลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่มากขึน้ดว้ย

ถงึแมว้า่อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะคอ่นขา้งสงู อย่างไรก็ด ีหนี้สนิสว่นมากของบรษัิทคอื เงนิมัดจ ารับคา่ถังบรรจแุกส๊ขนาดเล็ก
 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภควา่ดว้ยสญัญาเรือ่งใหธุ้รกจิขายกา๊ซหงุตม้ทีเ่รยีกเงนิประกันถังกา๊ซหงุตม้เป็น
ธุรกจิทีค่วบคมุรายการในหลักฐานการรับเงนิลงวนัที ่7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทีก่ าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิตอ้งออกใบรับเงนิและคนืเงนิ
ประกัน เมือ่ผูบ้รโิภคน าถังกา๊ซมาคนืใหแ้กผู่ป้ระกอบธุรกจิ ซึง่มลูคา่ของเงนิประกันทีค่นืใหแ้กผู่บ้รโิภคนัน้จะขึน้อยู่กับกฎเกณฑข์อง
บรษัิททีว่างไว ้เชน่ สภาพของถัง ณ วนัทีน่ ามาคนื ดังนัน้ จงึสรุปไดว้า่ อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ดังกลา่วไมไ่ดก้ระทบตอ่
ความสามารถในการหาเงนิกูข้องบรษัิทโดยตรง เนื่องจากอัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจัดอยู่ในเกณฑ์
ทีค่อ่นขา้งต า่

อัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.37 0.53

อัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่กับ 0.37 เทา่ ลดลงจาก 0.53 เมือ่เทยีบกับ
อัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ปี 2559 สาเหตหุลักเนื่องจากก าไรสทุธเิพิม่มากขึน้ มผีลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่
มากขึน้ดว้ย

จากอัตราสว่นทางการเงนินี้สรุปไดว้า่ อัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจัดอยู่ในเกณฑท์ีค่อ่นขา้งต า่ ดังนัน้
บรษัิทยังสามารถหาเงนิกูไ้ดเ้พิม่ในอนาคต หากมคีวามจ าเป็นในการใชเ้งนิ

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 33.47 12.65

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่กับ 33.47 เทา่ เพิม่ข ึน้จาก 12.65 เทา่ เมือ่เทยีบกับ
อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ปี 2559 สาเหตหุลักเนื่องจาก กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานเพิม่มากขึน้

จากอัตราสว่นทางการเงนินี้สรุปไดว้า่บรษัิทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้เพยีงพอ

อัตราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพัน (Cash basis) เทา่ 1.84 0.42

อัตราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพัน (Cash basis)

ปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพัน (Cash basis) เทา่กับ 1.84 เทา่ เพิม่ข ึน้จาก 0.42 เทา่ 
เมือ่เทยีบกับอัตราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพัน (Cash basis) ปี 2559 สาเหตหุลักเนื่องจาก กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน
เพิม่มากขึน้ 

จากอัตราสว่นทางการเงนินี้สรุปไดว้า่บรษัิทมคีวามสามารถในการช าระภาระผกูพันเพยีงพอ

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (Liquidity Ratio)

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน (Efficiency Ratio)

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio)
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ความหมายและสูตรในการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย สูตรในกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ = สินทรัพย์หมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ = (เงินสดและเงินฝำกธนำคำร + หลักทรัพย์ในควำมต้องกำร

ของตลำด + ลูกหน้ีกำรค้ำ) / หน้ีสินหมุนเวียน 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ เท่ำ = ขำยสุทธิ / (ลูกหน้ีกำรค้ำก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับ

กำรค้ำ) (เฉลี่ย) 
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ = ต้นทุนขำย / สินค้ำคงเหลือ (เฉลี่ย) 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหน้ี เท่ำ = ซื้อหรือต้นทุนขำย / (เจ้ำหน้ีกำรค้ำ + ตั๋วเงินจ่ำยกำรค้ำ) 

(เฉลี่ย) 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน = 360 / อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วัน = 360 / อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วัน = 360 / อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหน้ี 
Cash Cycle วัน = ระยะเวลำเก็บหน้ี + ระยะเวลำขำยสินค้ำ – ระยะเวลำช ำระ

หน้ี 
อัตรำก ำไรขั้นต้น % = ก ำไรขั้นต้น / ขำยสุทธิ 
อัตรำก ำไรอื่น % = ก ำไรที่ไม่ได้จำกกำรด ำเนินงำน / รำยไดร้วม 
อัตรำก ำไรสุทธิ % = ก ำไรสุทธิ / รำยได้รวม 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % = ก ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % =  ก ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ = รำยได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ = หน้ีสินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตรำส่วนหน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย 
 
 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย 
(EBITDA) 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน 
(Cash basis) 

เท่ำ 
เท่ำ 

 
 

เท่ำ 
 

เท่ำ 

= หน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
= กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน + ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำน + ภำษ ี/ ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนและ
กำรลงทุน 

= EBITDA / ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุน 
 
= กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน / กำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน + 
รำยจ่ำยลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผล 
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ความสามารถในการช าระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ส าคัญ  
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่บริษัทต้องรักษำอัตรำส่วนตำมที่สถำบันกำรเงินก ำหนดไว้ มี 2 อัตรำส่วน คือ 
Debt Service Coverage Ratio และ Interest Bearing Debt to EBITDA โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้สินเพียงพอ และสำมำรถปฏิบัติ

ตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินได้ครบถ้วน 
 
สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน 
 

ในช่วงปี 2559 และปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ แหล่งเงินทุนเบื้องต้นของบริษัทคือ กระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำน บริษัทใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นหลัก บริษัททบทวนและประเมิน
ควำมต้องกำรเงินทุนของบริษัท อย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพิจำรณำจำกกระแสเงินสดที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนและ
สภำพตลำด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพตลำด หำกบริษัทไม่อำจสร้ำงกระแสเงินสดที่ได้จำกจำกกำรด ำเนินงำนได้
เพียงพอ บริษัทอำจจัดหำกระเงินสดจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงินอย่ำงอื่น และอำจต้องก่อภำระหนี้สินเพิ่ม หรือ
ระดมทุนเพิ่ม 

อตัรำสว่น 
ส ำหรบัปี 2560 สถำนะภำพ

Debt Service Coverage Ratio = EBITDA 6.84 ผำ่น
Not lower than 1.20:1 Debt Service

Interest Bearing Debt to EBITDA = Interest Bearing Debt 0.70 ผำ่น
Not higher than 3:1 EBITDA

EBITDA : มาจากงบกระแสเงนิสดรวม โดยใชก้ าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดข้องงบการเงนิรวม 
หลงัรายการปรับปรงุคา่ใชจ่า่ย                       

Debt Service :
ดอกเบีย้จา่ยในงบการเงนิรวม (ของปีปัจจบุนั)  บวก สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปีในงบการเงนิรวม (ของปีกอ่นหนา้)  บวก หนีส้นิตามสญัญา
เชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีในงบการเงนิรวม (ของปีกอ่นหนา้)

Interest Bearing Debt :

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีในงบการเงนิรวม(ของปี
ปัจจบุนั) + หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิในงบการเงนิรวม(ของปีปัจจบุนั) + สว่นของ
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีในงบการเงนิรวม(ของปีปัจจบุนั)+ เงนิ
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในงบการเงนิรวม(ของปีปัจจบุนั)                           
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ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 
 

ในปี 2560 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีบทบำทส ำคัญ คือควำมเสี่ยงจำกนโยบำยรัฐบำลในเร่ืองของกำรเปิดเสรี
ธุรกิจก๊ำซ LPG  ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน ได้เห็นชอบแนวทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG 
โดยให้ลดกำรควบคุมธุรกิจกำรผลิตและจัดหำลงอย่ำงต่อเนื่อง จนน ำไปสู่กำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG เต็ม
รูปแบบ โดยให้เร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 เป็นต้นไป  

กำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ทั้งระบบนั้น มีกำรยกเลิกกำรควบคุมรำคำและปริมำณของทุกแหล่งผลิต
และจัดหำเปิดเสรีน ำเข้ำและส่งออกโดยสมบูรณ์ รวมถึงยกเลิกกำรประกำศรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่นและ
รำคำขำยส่ง ณ คลังก๊ำซ  

ในอนำคตอำจส่งผลกระทบระยะยำวต่อผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท 
เน่ืองจำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG จะสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและเปลี่ยนแปลงตำมกลไกรำคำในตลำดโลก
และตลำดในประเทศ โดยหำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ปรับตัวลดลง บริษัทอำจมีผลก ำไรลดลง ในขณะที่
หำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ปรบัตัวเพิ่มขึ้นอำจส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบกำรดีขึ้น หำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ 
LPG ปรับตัวสูงขึ้นมำกอำจส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคหันไปใช้พลังงำนทดแทนอ่ืนซึ่งมีรำคำถูกกว่ำ ซึ่งกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงทดแทนนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท และผู้ค้ำ
มำตรำ 7 รำยอ่ืน 
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เอกสำรแนบ 1  
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรและผู้บริหำร 
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 - วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร หลักสูตรภำครัฐร่วมเอกชน รุ่น 335 

 
 

 
 

- กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  38/2005 

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 6 แห่ง 

 - กรรมกำร  บมจ. บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
- ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรสรรหำ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรอิสระ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 9 แห่ง 

 - ประธำนกรรมกำร  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 
 - กรรมกำรบริษัท คิง เพำเวอร์ ดิวตี ้ฟรี จ ำกัด 

- กรรมกำรบริษัท คิง เพำเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด 
-  กรรมกำรบริษัท คงิ เพำเวอร์ มำเก็ตติ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จ ำกัด 
- กรรมกำรบริษัท คิง เพำเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ำกัด 
- กรรมกำรบริษัท คิง เพำเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จ ำกัด 
- กรรมกำรบริษัท คิง เพำเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 
- กรรมกำรบริษัท คิง เพำเวอร์ คลกิ จ ำกัด 

 - กรรมกำร บริษัท สยำม โปโล ปำร์ค จ ำกัด 
 

 

   กำรด ำรงต ำแหนง่ในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส ำคัญ: 1 แห่ง 
- กรรมกำร  สมำคมขี่ม้ำโปโลแห่งประเทศไทย 

 

นำยจุลจิตต์  บุณยเกตุ 
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
 

อำยุ 73 ป ี
 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 

124 
 

 
 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2543 - ปัจจบุัน กรรมกำรอิสระ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
2559 - ปัจจบุัน ที่ปรึกษำ กลุ่มบรษิัท คิง เพำเวอร ์ 
2555-  ปัจจบุัน 
 

กรรมกำร  บริษัท สยำม โปโล ปำร์ค จ ำกัด 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่ม ี
 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร: ไม่ม ี
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นำงนิศกร  ทัดเทียมรมย์ อำยุ 70 ปี 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 
 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 - Master of  Business Administration,  University of  Wisconsin , U.S.A. 
- ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  (ศศบ.เกยีรตินิยมอันดบั 2) 

 - ปริญญำบัตรวทิยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ  ร่วมกับเอกชน รุ่น 14  
- หลักสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.6) สถำบันพระปกเกล้ำ 
- หลักสูตรผู้บรหิำรวัฒนธรรมระดบัสูง  กระทรวงวัฒนธรรม 
- หลักสูตร Developing Top Management   Government’s Centre for Management and Policy Studies, UK 
- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง (นบส 35)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  (ก.พ.) 
- หลักสูตร Budget Development and Analysis   University of Wisconsin , U.S.A. 
- หลักสูตร Budgeting and Accounting   DSE 
- หลักสูตร Supply and Materials Management  Crown Agents, UK 

  
 กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director  Certificate Program  (DCP) รุ่น  120/2009 
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 27/2009  
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2010  

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:ไม่มี 

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย :1 แห่ง 

 - กรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2553 - ปัจจบุัน กรรมกำรตรวจสอบ  มหำวิทยำลัยพะเยำ 
2557 
2556 - 2557 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท ปคินคิคอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำร  บริษัท ปคินิคคอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

2554 - 2555 คณะอนุกรรมกำร กวพ  ธนำคำรออมสิน 
  

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่ม ี
 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร: ไม่ม ี
   

 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 

126 
 

นำยกนกศักดิ์  ปิ่นแสง อำยุ       61 ปี 
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 

 

 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 - ปริญญำโทรัฐประสำนศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
 - ปริญญำตรีศิลปศำสตร์  สำขำวิชำรัฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  73/2008 

 - หลักสูตร Director  Certification Program  (DCP) รุ่น  106/2008  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:  ไม่ม ี

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ ท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย: 6  แห่ง 

 - ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั บุรีรัมย์ ยูไนเตด็ จ ำกัด 
- ที่ปรึกษำ บริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำรบริษทั บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นท์  เร้นทัลส์  จ ำกัด 
- ที่ปรึกษำ บริษทั ในเครือ NOK’S  GROUP 
- กรรมกำร บริษัท ดบับลิวพี โซลูซ่ันส์ จ ำกัด  
- กรรมกำรบริษัท ดบับลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกัด 

 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส ำคัญ: 2  แห่ง 
 - นำยกสมำคม  สมำคมกีฬำขี่ม้ำโปโลแห่งประเทศไทย 

- เลขำนุกำรมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 
 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2545 - ปัจจบุัน ที่ปรึกษำ  บรษิัท เชียงใหม่ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 
2549 - ปัจจบุัน ที่ปรึกษำ  บรษิัทในเครือ Nok’s Group 
2555 - ปัจจบุัน 
2554 - 2557  

กรรมกำรผู้จัดกำร  บริษทั บุรีรัมย ์ยูไนเต็ด จ ำกัด 
กรรมกำร บริษัท ปคินคิ คอรป์อเรช่ัน จ ำ กัด (มหำชน) 

2557 กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ปคินคิ คอรป์อเรช่ัน จ ำ กัด (มหำชน) 
  

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่ม ี
 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น: ไม่ม ี
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นำงสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ อำยุ 63 ปี 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ/  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

  

 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  27 ตุลำคม 2558 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 - ศิลปศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 - นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 - วำรสำรศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- ประกำศนียบัตร หลักสูตรประกำศนียบตัรบัณฑิตทำงกฎหมำยมหำชน รุ่น6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง รุน่ 28 ส ำนักงำน กพ. (นบส. 28) 
- หลักสูตรวิทยำลัยป้องกันอำณำจกัร รุ่น 45 (วปอ.45) 
- หลักสูตรผู้บรหิำรกระบวนกำรยตุิธรรมระดับสูง รุ่น 9  (บยส. 9) 
- หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง รุ่น 10(ปปร. 10) 
- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่น 15  
- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูง ด้ำนสภำพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.1) 
- หลักสูตรนักบริหำรกำรยุติธรรมกำรปกครองระดับสูง (บยป.5) 

 - หลักสูตรกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงของรัฐวิสำหกิจ และองค์กรมหำชน (PDI) 
       รุ่น 1 จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ (สถำบันพัฒนำกรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสูงภำครัฐ) 

  
 กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Certificate Program  (DCP) รุ่น  88/2007 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี

 

  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:1 แห่ง 
 - กรรมกำร บริษัท พรำวด์ เรสซิเดนซ์ จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท วำนำ นำวำ จ ำกัด 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส ำคัญ: 
- กรรมกำรมูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด  
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ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 

- 2557 –  กันยำยน 2558                        ปลัดกระทรวงคมนำคม 
- 2558                                                    กรรมกำร กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- 2558                                                    กรรมกำรบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- 2557                                                    กรรมกำร กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
- 2555 – 2557                                        รองปลัดกระทรวงคมนำคม 
- 2554 - 2556                                        ประธำนกรรมกำร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
- 2551 - 2555                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่ม ี

 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร: ไม่มี 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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นำยชัชวำลย์  เจียรวนนท์ อำยุ 54 ป ี
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 
 

 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 - ปริญญำตรีบรหิำรธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  71/2008] 
- หลักสูตร Corporate Governance  for Capital Market Intermediaries  รุ่น 13/2016  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ ท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:   4  แห่ง 
 - กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำรบริหำร  บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 - กรรมกำร   บริษัท อินออน  ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน)  
 - กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  บริษทั ไทคอน อินดัลเทรียล คอนเนค็ช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 - ประธำนกรรมกำร  บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:  8  แห่ง 
 - ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยโคโพลีอุสำหกรรมพลำสติก จ ำกัด 
 - ประธำนคณะผูบ้รหิำร  บริษทั ทรู มัลติมีเดีย  จ ำกัด  
 - กรรมกำรผู้จัดกำรใหญแ่ละประธำนคณะผู้บริหำร  บรษิัท เทเลคอม โฮลดิ้ง 
 - กรรมกำร  บริษัท เอคโค ออโต้พำร์ท  (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 
 - กรรมกำร  บริษัท ซีพีพีซี จ ำกัด 

- กรรมกำรบริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกัด  
- กรรมกำร บริษัท ดบับลิวพี โซลูซ่ันส์ จ ำกัด  
- กรรมกำรบริษัท ดบับลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกัด  

 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส ำคัญ: 1 แห่ง 
- Member  of Corporate Advisory Board  Marshall School Business, University of  Southern California   

 
 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2556 - 2557  กรรมกำร บริษัท ปคินคิ คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
2553 - 2556 กรรมกำร  บริษัท อะมำนะฮ์ ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
2552 - 2556 ประธำนกรรมกำร  บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จ ำกัด  

 
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: 37,795,482 (คิดเปน็สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 7.29) 

 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่นและผู้บรหิำร:  ไม่ม ี
 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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นำยบวร วงศ์สินอุดม อำย ุ 63 ปี 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
 

 

 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  27 ตุลำคม 2558  
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 - ปริญญำโท กำรจัดกำร สถำบันบณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย 
 - ปริญญำโท วิศกรรมศำสตร์ (วิศกรรมเคม)ี จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย 
 - ปริญญำตรี วิศกรรมศำสตร์ (วิศกรรมเคม)ี จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย 

- ปริญญำ หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)   รุ่นที่ 17  วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
  
 กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  76/2008 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015 

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ ท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 4  แห่ง 

 - กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
บริษทั น้ ำมันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยบรติิช  ซีเคียวริตี้  พริ้นติ้ง จ ำกัด (มหำชน)  

 - กรรมกำร บริษัท อำเชียนโปแตชชัยภูมิ จ ำกัด (มหำชน) 
  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ ท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย: 9 แห่ง 

 - ประธำนกรรมกำร บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 
- กรรมกำร กำรประปำนครหลวง 
- กรรมกำร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
- กรรมกำร บริษัทบำงกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษทัยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมคิัลล์ จ ำกัด 
- กรรมกำรอ ำนวยกำร สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร สำขำวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
- กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร สถำบันพลำสติก กระทรวงอุตสำหกรรม 
- รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

  
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 

2559 - 2560 
2557-2559 
2557-2559 
2556 - 2557 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 
ประธำน คลัสเตอรป์ิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธำนคณะกรรมกำร สถำบันน้ ำเพื่อควำมยั่งยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมกำร บริษัทวินิไทย จ ำกัด (มหำชน) 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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2556 - 2557 
2555-2557 
2555-2557 
2555-2557 
2555-2557 
2554 - 2556 
2554 - 2557 

 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษทั พีทที ีโกลบอล เคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำร บริษทั เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 
ประธำนกรรมกำร บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียริง่ จ ำกัด 
กรรมกำร บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำร บริษัทไทยแทงค์เทอมนิัล จ ำกัด 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำร บริษัท พีททีี โกลบอล เคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) 

2553 - 2554 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และรักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโสปฏิบัติกำร 
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

2552 - 2553 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโสปฏิบัติกำรและรักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ แผนพำณิชย์และพัฒนำธุรกิจ 
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

  
 สัดส่วนกำรถอืหุ้น:  ไม่ม ี

 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร: ไม่ม ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชัย อำยุ 58 ป ี
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

 
 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557     
  

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
 - ปริญญำตรี คณะนติิศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 5 แห่ง 
 - กรรมกำร บริษัท โลจีสตคิ เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกัด 

- กรรมกำร  บริษัท อีเกิ้ล  อินเตอรท์รำนส์ จ ำกัด 
 - กรรมกำร  บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท ดบับลิวพี โซลูซ่ันส์ จ ำกัด  
- กรรมกำรบริษัท ดบับลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกัด  

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส ำคัญ: ไม่มี 

 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 

2556 - 2557  กรรมกำร  บริษัท ปคินิค  คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  
2552 - 2556 กรรมกำร บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 
  จ ำนวนกำรถอืหุ้น:   532,128 (คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.10) 

 
  ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:  ไม่ม ี

   

 
 
 
 
 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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นำงสำวชมกมล  พุ่มพันธุ์ม่วง อำยุ    35 ปี 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน /  
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรปฏิบัติกำร / รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรวำงแผนและบริหำร
องค์กร / รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร / รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรระบบคุณภำพ 

 

 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557      
  
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 - 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 
  
 กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตร Director  Certification  Program  (DCP) รุ่น  193 / 2014 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:   ไม่ม ี 
  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:  4  แห่ง 

 - กรรมกำรผู้จัดกำร  บริษทั อีเกิ้ล อินเตอรท์รำนส์ จ ำกัด 
 - กรรมกำร  บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท  ดับบลิวพี โซลูซ่ันส์ จ ำกัด  
- กรรมกำรบริษัท ดบับลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกัด 

  
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 

  2555-2557 รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกัด   
    2552-2555        เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์ / เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน 

                            บริษัท ปตท กรนี เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:   4,039,027 (คิดเปน็สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.78) 
 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:ไม่มี 
 

 
 
 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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นำยอัยยวัฒน์  ศรีวัฒนประภำ อำยุ 32 ปี 
กรรมกำร  
 

 

 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557      
  

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
 - ปริญญำดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัย เดอ มงต์ฟอร์ด (De Montfort University) 
 - ปริญญำตรี บรหิำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ หลักสูตรนำนำชำติ 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:    1  แห่ง 
 - กรรมกำร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:  2  แห่ง 

 - ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  กลุ่มบริษัท คงิเพำเวอร์   
 - รองประธำน  สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ 
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2559-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2552 – 2558 

กรรมกำร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร กลุ่มบริษัท คงิ เพำเวอร ์
รองประธำนสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ 
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร  กลุ่มบริษัท คงิเพำเวอร์   

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: 96,612,804 (คิดเปน็สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 18.63) 

  
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร: ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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นำงลัขณำนันท์ ลักษมีธนำนันต์ อำยุ 63 ป ี
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 
 

 

 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  1 สิงหำคม 2559 
 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
 - บริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 - นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
 - รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 - บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

- หลักสูตรนักปกครองระดบัสูง (นปส.54)  
- นักบริหำรกำรคลังรุ่นที่ 1 

  
 กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  136/2017 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2556 – 2558 
2555 - 2556 
2554 - 2555 

อุปนำยกบริหำรงำนฝ่ำยอ ำนวยกำรบัญชีและกำรเงิน สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย                                           
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
กรรมกำรบริษัท ไทยลีก จ ำกัด 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บรษิทั ไทยลีก จ ำกัด 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนกำรสอบบัญชีภำษีอำกร 
สรรพำกรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 24 
สรรพำกรพ้ืนที่นครนำยก 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่ม ี

  

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร: ไม่ม ี
 
 

 
 



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ อำยุ 65 ป ี
กรรมกำรอิสระ /  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 
 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  20 ตุลำคม 2559 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม   

 - รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนำบรหิำรศำสตร์  
 - นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยีรำมค ำแหง รุ่นที่ 1 
 - เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 71 ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนตบิัณฑิตฑยสภำ  
 - หลักสูตรอัยกำรจังหวัด รุ่นที่ 9/2530 

- หลักสูตร Training for Role of the Chairman Program (RCP) 
- หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and  Governance Committee 
- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที ่9 
- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูง ด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่นที่ 2 

  

 - กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76 

 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:     3  แห่ง 
 - ประธำนกรรมกำรบริษทั เอคิว เอสเตส จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั พริมำมำรีน จ ำกัด 

  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:    2  แห่ง 
 - กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำร บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2559 – ปัจจุบัน ปรธำนกรรมกำรบริษทั เอคิว เอสเตส จ ำกัด (มหำชน) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท พริมำมำรีน จ ำกดั  (มหำชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท โรงพยำบำล ธนบุรี เฮลท์แคร์ จ ำกัด (มหำชน 
2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)  
2553 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ กรมศุลกำกร 
2551 – ปัจจุบัน 

 
   2554 - 2557 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
ทรัพย์หลัก  
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:  ไม่มี 

  
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร: ไม่ม ี



                                     บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1  
                                     รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั: เอกสำรแนบ 1 
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นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์ อำยุ    62 ปี 
กรรมกำรอิสระ 
 

 

 

 วันที่ด ำรงต ำแหน่ง:  21 มิถุนำยน 2560 
  
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 - บริหำรธุรกิจบัณฑิต (สำขำกำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง พ.ศ. 2521 
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2535 
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2537 
- ปริญญำบัตรหลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549 
- ประกำศนียบัตรนักบริหำรระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่น 42(นบส.1 รุ่น 42) ส ำนักงำน ก.พ. พ.ศ. 2547 
- วุฒิบัตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยุตธิรรมระดับสูง(บยสรุ่น 10) วิทยำลัยกำรยุติธรรม พ.ศ. 2549 
- ประกำศนียบัตรช้ันสูงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบรหิำรระดบัสูง(ปปร.รุ่น 13) 

สถำบันพระปกเกล้ำ พ.ศ. 2553 
- ประกำศนียบัตรผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.10) พ.ศ. 2553 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง พ.ศ. 2553 
- ประกำศนียบัตรนักบริหำรกำรยุตธิรรมทำงปกครองระดบัสูง รุ่นที่ 2 (บยป.2) พ.ศ. 2554 
- วุฒิบัตรผูบ้ริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2556 (TEPCOT - 6) 
- วุฒิบัตรภูมิพลังแผ่นดนิส ำหรับผูบ้ริหำรระดับสูง รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2557 
- วุฒิบัตรนักบรหิำรระดบัสูงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.1) พ.ศ. 2558 
- ประกำศนียบัตรผูบ้ริหำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 7 (วพน.7) พ.ศ.2558 

 
 กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร IOD Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่81/2006 
- หลักสูตร IOD Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที ่2/2008 
- หลักสูตร IOD Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 39/2008 
- หลักสูตร IOD Refresher Course DCP (DCP re) รุ่นที่ 1/2008 
- หลักสูตร IOD Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่26/2009 
- หลักสูตร IOD Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 
- หลักสูตร IOD Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2012 
- หลักสูตร IOD Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013 
- หลักสูตร IOD Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015 
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 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 4  แห่ง 

- ประธำนกรรมกำรธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด(มหำชน) 
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  และกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด

(มหำชน) 
- กรรมกำรอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  บริษทั ยู ซิตี้ จ ำกัด 

(มหำชน)  
  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:  ไม่ม ี

 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 

- ปลัดกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2556-2558 
- รองปลัดกระทรวง พ.ศ. 2555-2556 
- อธิบดีกรมบัญชีกลำง พ.ศ.2553-2555 
- ประธำนกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พ.ศ. 2556-2558 
- ประธำนกรรมกำรกองทุนประกนัวินำศภัยและกองทุนประกันชีวิต ) พ.ศ. 2556-2558 
- ประธำนกรรมกำรกองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) พ.ศ. 2556-2558 
- ประธำนกรรมกำรกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) พ.ศ. 2556-2558 
- กรรมกำรบริษัท กำรบนิไทย จ ำกัด (มหำชน) พ.ศ. พ.ศ. 2557-2558   
- กรรมกำรบริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) พ.ศ. 2557-2558 
- กรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) พ.ศ. 2556-2558 
- กรรมกำรข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. 2556-2558 
- กรรมกำรบริษัท ข้อมูลเครดิตแหง่ชำติ จ ำกัด พ.ศ. 2557 
- กรรมกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พ.ศ. 2556-2557 
- กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2555-2557 
- กรรมกำรบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) พ.ศ. 2556 
- กรรมกำรสถำบันคุ้มครองเงินฝำก พ.ศ. 2556 
- กรรมกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554-2556 
- กรรมกำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรพ.ศ. 2548-2556 
- กรรมกำรบริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำ ภำคตะวันออก จ ำกัด (มหำชน) พ.ศ. 2554-2555 
- กรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม พ.ศ. 2553-2555 
- กรรมกำรองค์กรร่วมไทย-มำเลเซีย (MTJA) พ.ศ. 2553-2555 

  จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่ม ี
  

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่ม ี
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นำยนพวงศ์  โอมำธิกุล อำยุ 39 ป ี
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน / รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย / 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

 
 

 
 
 

 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
 - ปริญญำตรี คณะพำณิชศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:  ไม่ม ี

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2557 – ปัจจุบัน 
2554 – 2557 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน  บริษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้จัดกำรอำวุโส  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบเีอส 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:  ไม่ม ี

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:  ไม่ม ี
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 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
 - ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิตสำขำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

California State University, Fullerton: USA 
 - ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต สำขำบริหำรรัฐกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่มี 

  
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 

2559 – ปัจจุบัน 
2555 - 2559   
2550 - 2555 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษทั เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จ ำกัด 
ที่ปรึกษำอำวุโสด้ำนกำรบรหิำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
บริษทัฮิวแมนอินเทเลคชวลแมเนจเมนท์จ ำกัด 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:  ไม่ม ี

  
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:  ไม่ม ี

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

นำงสำวพัชรวรรณ เศรษฐิกุล อำยุ 38  ปี 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ / รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
 - ปริญญำโท บรหิำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย  
 - ปริญญำตรี บรหิำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรเงิน มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี

  
  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี

  
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 

2559 - ปัจจบุัน 
2558 - ปัจจบุัน 
2547 - 2557 
2555 - 2557 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและจัดหำ บรษิัท ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  
รักษำกำรผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผนและจัดหำ  บริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนจดัหำผลิตภัณฑ์และปฏบิัติกำรคลัง  
บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่ม ี

  
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:  ไม่มี 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

นำยชุมพล  ลิลิตสุวรรณ อำยุ 50  ป ี
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและจัดหำ/ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย / 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
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นำงสำวดำรำพร อัญญะมณีตระกูล อำยุ 33  ปี 
เลขำนุกำรบริษัท 
 

 

 
 

 
 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
 - นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- นิติศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกฎหมำยเอกชน และธุรกิจ  มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- กำรว่ำควำม และมำรยำททนำยควำม(ตั๋วทนำย)  สภำทนำยควำม  

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ไม่ม ี

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บรหิำรในกิจกำรอืน่ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:  ไม่ม ี

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลัง 
2557 – ปัจจุบัน 
2556 - 2557 
2549 - 2556            

ผู้จัดกำรแผนกกฎหมำย บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
เจ้ำหน้ำที่กฎหมำยบรษิทั บำงกอกสมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จ ำกัด 

     เจ้ำหน้ำที่กฎหมำยบรษิัท ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด (มหำชน) 
 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:    ไม่ม ี

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:    ไม่ม ี
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เอกสำรแนบ 2  
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 
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กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบรษิัทย่อย / บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
 

หมำยเหตุ:  = ประธำนกรรมกำร = กรรมกำร = ผู้บริหำร 
 

WP = บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  
บริษัทย่อย 
EAGLE = บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกัด 
LOGISTIC = บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกัด 
WP GAS = บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จ ำกัด   
WP SOLUTIONS  = บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 
WP SOLLAR     = บริษัท ดับบลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกัด 
 

ล าดับ รายชื่อ 

WP
 

บริษัทย่อย 

EA
GL

E 

LO
GI

ST
IC

 

WP
 GA

S 

WP
 

SO
LU

TIO
NS

 
WP

 SO
LL

AR
 

1 นำยจุลจิตต์  บุณยเกตุ       

2 นำงนิศกร  ทัดเทียมรมย์       

3 นำงสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์       

4 นำยบวร วงศ์สินอุดม       

5 นำยกนกศักดิ์  ปิ่นแสง       
6 นำยชัชวำลย์  เจียรวนนท์       
7 นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชัย       
8 นำยอัยยวัฒน์  ศรีวัฒนประภำ       
9 นำงสำวชมกมล  พุ่มพันธุม์่วง       

10 นำงลัขณำนันท์ ลักษมีธนำนันต์       

11 นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ       

12 นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์       
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ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในบริษทัย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกีย่วข้อง 
 

ล าดับ รายชื่อ 

WP
 

บริษัทย่อย 

EA
GL

E 

LO
GI

ST
IC

 

WP
 GA

S 

WP
 

SO
LU

TIO
NS

 
WP

 SO
LL

AR
 

1 นำยกนกศักดิ์  ปิ่นแสง       

2 นำงสำวชมกมล  พุ่มพันธุม์่วง       

3 นำยภำณุศักดิ์ วงศ์พิมลพร       
4 นำยนพวงศ์  โอมำธิกุล       

5 นำงสำวพัชรวรรณ เศรษฐิกุล        

6 นำยชุมพล  ลิลิตสุวรรณ       
หมำยเหตุ:  = ประธำนกรรมกำร = กรรมกำร = ผู้บริหำร 

WP = บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  
บริษัทย่อย 
EAGLE = บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกัด 
LOGISTIC = บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกัด 
WP GAS = บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จ ำกัด   
WP SOLUTIONS  = บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 
WP SOLLAR     = บริษัท ดับบลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกัด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 99 
 

ล าดับ รายชื่อ  บริษัทย่อย 

  

WP
 

EA
GL

E 

LO
GI

ST
IC

 

WP
 GA

S 

WP
 

SO
LU

TIO
NS

 

WP
 SO

LL
AR

 

1 นำยกนกศักดิ์  ปิ่นแสง       
2 นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชัย       
3 นำยชัชวำลย์  เจียรวนนท์       
4 นำงสำวชมกมล  พุ่มพันธุม์่วง       
5 นำยยงยศ  พึ่งธรรม       

        

หมำยเหตุ:   = ประธำนกรรมกำร  = กรรมกำร  = ผู้บริหำร 

WP = บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  

บริษัทย่อย 
EAGLE = บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกัด 
LOGISTIC = บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรช์ จ ำกัด 
WP GAS = บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จ ำกัด   
WP SOLUTIONS = บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 
WP SOLLAR         = บริษัท ดับบลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกัด 
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เอกสำรแนบ 3  
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภำยในอิสระ 

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

 

 
 วันที่ด ารงต าแหน่ง:  13 สิงหำคม 2558 

 
 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:   
 - วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 - ปริญญำตรี สำขำวิชำบัญชี และกำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 วุฒิบัตร / ประกาศนียบตัร  

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) สภำวิชำชีพบัญชีฯ  
 - ผู้ตรวจสอบภำยในรบัอนุญำต (CIA) สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสหรัฐอเมริกำ (IIA) 
 - ผู้ตรวจสอบภำยในด้ำนบริกำรกำรเงิน (CFSA) สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสหรัฐอเมริกำ (IIA) 

- ประกำศนียบัตรด้ำนที่ปรึกษำธุรกิจ (Certificate for Business Advisor CBA-KU#14) 
- ประกำศนียบัตรด้ำนผู้ประกอบกำรธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (Certificate of Real Estate Entrepreneur (CRE-KU2014) 

 
 การฝึกอบรม:   

 

สภาวิชาชีพบัญชี (FAP) และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย IIAT 
- หลักสูตรด้ำนมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรสอบบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
- หลักสูตรอบรมด้ำนตรวจสอบภำยใน คลินิก IA (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
- กำรเขียนรำยงำนผู้สอบบัญชี (หลกัสูตรต่อเนื่อง) 
- COSO 2013  
- หลักสูตรด้ำนภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษ ี
- กำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
- IIAT Annual Conference 
- กระบวนกำรตรวจสอบและกำรใช้ซอฟแวร์กำรตรวจสอบ (Audit Methodology and Software Tools) 
- หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Advanced COSO ERM) 

 
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
- หลักสูตรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
- ระบบควบคุมภำยในส ำหรับบริษัทที่ยื่น IPO 

 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย: ไม่ม ี
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง 
- กรรมกำรผู้จัดกำรบรษิัท ยูนคี แอดไวเซอร์ จ ำกัด 

 
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ:  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลัง 

2556 – ปัจจุบัน      กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ำกัด 
2545 – 2556          หุ้นส่วนและกรรมกำรบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัด 
 

 จ านวนหุ้นที่ถือ : ไม่ม ี
 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่ม ี
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เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยงำนประเมินรำคำทรัพย์สิน 

-ไม่มี - 
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เอกสำรแนบ 5 

อื่นๆ 

-ไม่มี - 
 

 

  

 


