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

 

1 
 

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  

 
 
 
  
 
 
 
 
 



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

 

2 
 

 
สารบญั หนา้ท่ี 
ส่วนที ่ 1 การประกอบธุรกจิ 3 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 4-7 
2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 8-30 
3 ปัจจยัความเส่ียง 31-35 
4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 36-41 
5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 42-43 
6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 44-45 

ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 46 
7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น 47-48 
8 โครงสร้างการจดัการ 49-68 
9 การก ากบัดูแลกิจการ 69-93 

10 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 94-96 
11 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 97-99 
12 รายการระหวา่งกนั 100-102 

ส่วนที ่3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 103 
13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 104-110 
14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 111-127 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 128 

เอกสารแนบ  

1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร  129-153 
2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย  154-157 
3 รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระจากบริษทัภายนอก 158-160 
4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 161 
5 อ่ืนๆ 162 

 



  บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 
 กำรประกอบธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

4 
 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรควบรวมบริษทั ตำม
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ระหวำ่งบริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กบั บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงจดทะเบียนควบรวมบริษทัและจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2557 และไดรั้บมำซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนำ้ท่ี และ    ควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้ งสอง
บริษทัดังกล่ำวตำมผลของกฎหมำย ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 518,500,000 บำทโดยแบ่งเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 518,500,000 หุน้ และ  มีทุนช ำระแลว้เป็นจ ำนวน 518,500,000 บำท 

 

บริษทั เป็นผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ท่ีไดรั้บใบอนุญำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญติักำรคำ้
น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม (“ผูค้ำ้มำตรำ 7”) ซ่ึงธุรกิจหลกัของบริษทั คือกำรประกอบ
ธุรกิจคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” โดยมุ่งเนน้ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ตน้น ้ ำ (upstream) และ กำรขยำยศกัยภำพในกำรกระจำยสินคำ้ให้ครอบคลุมทุกภำคธุรกิจ อนัไดแ้ก่ สถำนี
บริกำรก๊ำซ LPG, โรงบรรจุก๊ำซ, ร้ำนคำ้ก๊ำซ, กลุ่มพำณิชยกรรมและกลุ่มอุตสำหกรรม ทั้งน้ีบริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะ
เป็นผูน้ ำทำงดำ้นธุรกิจคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของประเทศ 
 
วสัิยทศัน์   
   เป็นผูน้ ำในธุรกิจพลงังำนระดบัภูมิภำคดว้ยนวตักรรมกำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ  
พนัธกจิ 

1. บริหำรงำนโดยยดึหลกัธรรมำภิบำลตำมมำตรฐำนสำกล ต่อยอดควำมส ำเร็จทำงธุรกิจอยำ่งมัน่คง 
2. ขยำยธุรกิจพลงังำนไปต่ำงประเทศ 
3. พฒันำศกัยภำพองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง เสริมสร้ำงบุคลำกรใหมี้คุณภำพ 
4. ร่วมมือกบักลุ่มพนัธมิตรทำงธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอยำ่งมัน่คง 
5. มองหำช่องทำงใหม่ๆในกำรด ำเนินธุรกิจและพฒันำกำรใหบ้ริกำร 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 

 

บริษัท 
 

ลกัษณะธุรกจิ ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
บริษัท (%) 

บริษัทย่อย 

EAGLE บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์
ทรำนส์ จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวทำงบก 

84 84 99.99 

WP GAS บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส 
จ ำกดั 

ธุรกิจสถำนีบริกำร 1 1 99.99 

      
LOGISTIC 
ENTERPRISE  

บริษทั โลจีสติค  
เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั 

ธุรกิจใหเ้ช่ำรถขนส่งขนำด
เล็ก 

1 1 99.98 

 

WP SOLLAR บริษทั  ดบับลิวพี  
โซลล่ำร์จ ำกดั 

ธุรกิจประกอบกิจกำรผลิต
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  

          1 1 99.99 

WP 
SOLUTIONS 

บริษทั ดบับลิวพี  
โซลูซัน่ส์ จ  ำกดั  

เพื่อลงทุนในกิจกำรอ่ืน 
(Holding company) 

          1 1 99.99 

WP SOLLAR 

WP SOLUTIONS 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
 ด้านเกีย่วกบัทุนและจ านวนหุ้น 
พฒันาการทีส่ าคัญในปี 2560 

ตำมท่ีท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2560 ไดมี้มติอนุมติั 

(1) กำรโอนส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ จ ำนวน 532,000,000 บำท  

(2) กำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 33,910,000 บำท  

(3) กำรโอนส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั จ ำนวน 2,657,619,957 บำท ตำมล ำดบั และ  

(4) กำรลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั จ ำนวน 2,242,065,700 บำท จำกทุนจด

ทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 2,760,565,700 บำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระ

แล้วใหม่จ  ำนวน 518,500,000 บำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น 2,242,065,700 หุ้น เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของ

บริษทั  

บริษทั ไดท้  ำกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ใน
วนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทัในปัจจุบนัมีจ ำนวนเท่ำกบั 
518,500,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 518,500,000 หุน้  

พฒันาการทีส่ าคัญในปี 2561 
 วนัท่ี 23 มกรำคม 2561 ตลำดหลกัทรัพยอ์นุมติัให ้หลกัทรัพยข์องบริษทั ( WP) พน้เหตุอำจถูกเพิก

ถอน โดยปลดเคร่ืองหมำย SP และ NC และให้เร่ิมท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์อง WP ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 
เป็นตน้ไป 

 วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 หลกัทรัพยข์องบริษทั ( WP) กลบัเขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์โดยอยู ่
ในกลุ่มอุตสำหกรรมทรัพยำกร หมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค ดว้ยทุนจดทะเบียน 518,500,000 บำท 
 
 ด้านเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ 
พฒันาการทีส่ าคัญในปี 2560 

 ด ำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มจ ำนวนหวัจ่ำยก๊ำซ LPG ท่ีคลงัก๊ำซ LPG บำงจะเกร็ง จำกเดิม 6 หวัจ่ำย 
ขยำยเพิ่มอีก 7 หวัจ่ำย รวมเป็น 13 หวัจ่ำย เพื่อใหมี้ศกัยภำพในกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ท่ีเพียงพอและสำมำรถรองรับ
ลูกคำ้จำกทุกภำคส่วนของประเทศ โดยภำยหลงัจำกกำรด ำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มจ ำนวนหัวจ่ำยก๊ำซ ทำงบริษทัมี
จ ำนวนหวัจ่ำยรวม 41 หวัจ่ำย และมีอตัรำกำรจ่ำยสูงสุด14,760 ตนัต่อวนั 
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พฒันาการทีส่ าคัญในปี  2561 
 วนัท่ี 19 กนัยำยน 2561 บริษทั ไดล้งนำมในสัญญำวำ่จำ้งก่อสร้ำงคลงัเก็บและจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียม

เหลวบำงประกง เฟส 3 โดยมีขนำดควำมจุ 9,500 ตนั เพื่อใช้รองรับนโยบำยกำรฝำกส ำรองท่ีก ำหนดให ้
ผูป้ระกอบกำรฝำกส ำรองเพิ่มข้ึนจำก 1% เป็น 2% ในปี 2564 และเม่ือกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จ บริษทัจะมีคลงัเก็บและ
จ่ำยก๊ำซท่ีมีขนำดควำมจุรวมเป็น 18,489 ตนั 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เขำ้ลงทุนในบริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของ บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 168,800,256 
บำท 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

1. ภาพรวมของการประกอบธุรกจิจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 บริษทัประกอบธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซ LPG ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “ เวิลด์แก๊ส ” ซ่ึงไดรั้บใบอนุญำตให้เป็น
ผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม ส ำหรับปี 
2561 บริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำดตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG (ไม่รวมปิโตรเคมี) อยูท่ี่ร้อยละ 18.00  (ปี 2560: 
ร้อยละ 20.20)  
 

2.  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ของบริษทั คือ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ( Liquefied Petroleum Gas : LPG ) มีช่องทำงกำรจดั

จ ำหน่ำยออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 

 การขายส่ง (Wholesale)   
 เป็นกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ก๊ำซให้แก่ ลูกคำ้ประเภท โรงบรรจุก๊ำซ LPG,  สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG, 
โรงงำนอุตสำหกรรม, กลุ่มลูกค้ำพำณิชย์และร้ำนค้ำก๊ำซ LPG  โดยบริษัทได้แบ่งขนำดในกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ  
ออกเป็น 2 ขนำดคือ 

1. การจ าหน่ายในแบบ ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่ ( Bulk )  หมำยถึง กำรบรรจุก๊ำซ LPG ใส่ในถงับรรจุ
ขนำดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่นรถบรรทุกก๊ำซ (เป็นรถเฉพำะท่ีใช้บรรทุกก๊ำซเท่ำนั้น) โดยจะบรรจุในคร้ังละปริมำณมำก  
และจำกนั้นจะถ่ำยก๊ำซ LPG ดงักล่ำว ลงใส่ถงับรรจุขนำดใหญ่ (Bulk) ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณของลูกคำ้ อนัไดแ้ก่ สถำนี
บริกำรก๊ำซ LPG ,โรงบรรจุก๊ำซ LPG และโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชก้๊ำซ LPG ใน 
ครำวละปริมำณมำก 

2. การจ าหน่ายแบบ ถังบรรจุก๊าซขนาดย่อม  ( Cylinder ) หมำยถึง กำรบรรจุก๊ำซ LPG ใส่ในถงั
บรรจุขนำดย่อม โดยในปัจจุบนั ถงับรรจุก๊ำซขนำดย่อมของบริษทั มีปริมำตรบรรจุทั้งส้ิน 4 ขนำด คือ  ขนำด 4 
กิโลกรัม, 13.5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม  จึงท ำใหบ้ริษทั สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรใชง้ำนของ
กลุ่มลูกคำ้แต่ละกลุ่มไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

 
ทั้งน้ีบริษทั มีกำรด ำเนินกำรส่งมอบ กำรจ ำหน่ำยก๊ำซบรรจุถงัขนำดยอ่มน้ีออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

 โรงบรรจุก๊าซที่บริษัทเป็นผู้ด าเนินการเอง  หมำยถึง บริษทัจะน ำก๊ำซ LPG บรรจุลงถงับรรจุก๊ำซ
ภำยในโรงบรรจุก๊ำซซ่ึงบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรเอง ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 10 แห่ง และจดัส่งให้กลุ่มลูกคำ้ตำมพื้นท่ี
และค ำสั่งซ้ือ 

 โรงบรรจุก๊าซที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการเอง  หมำยถึง กำรจดัจ ำหน่ำยโดยคู่คำ้ของทำงบริษทั 
อีกประมำณ 130 แห่งทัว่ประเทศ ส่วนใหญ่จะตั้งอยูพ่ื้นท่ีภำคตะวนัตก ภำคตะวนัออก และภำคกลำง โดยโรงบรรจุ
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ดงักล่ำวจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บก๊ำซ LPG จำกทำงบริษทัภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” และเป็นผูมี้ใบอนุญำต
มอบหมำยใหด้ ำเนินกำรบรรจุก๊ำซแทนทำงบริษทั เท่ำนั้น   

โดยกำรประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊ำซ LPG นั้น โรงบรรจุก๊ำซจะตอ้งได้รับใบอนุญำตคำ้ต่ำง (หนังสือ
อนุญำตใหเ้ป็นตวัแทนคำ้ต่ำง จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตเลียมเหลว) จำกผูค้ำ้มำตรำ 7 ก่อน จึงจะสำมำรถอดับรรจุก๊ำซ LPG 
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของผูอ้อกใบคำ้ต่ำงไดต้ำมกฎหมำย และหำกตอ้งกำรท่ีจะรับบรรจุก๊ำซ LPG ให้กบัตรำ
สินคำ้อ่ืน โรงบรรจุนั้นก็จะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกผูค้ำ้มำตรำ 7 เดิมก่อน จึงจะสำมำรถอดับรรจุกบัตรำสินคำ้
ใหม่ได ้อีกทั้งกำรประกอบกิจกำรโรงบรรจุจะตอ้งมีใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรจำกกรมธุรกิจพลงังำน โดยตอ้งตั้งอยู่
ในเขตอุตสำหกรรมท่ีทำงหน่วยงำนรัฐอนุญำต  

 
    บริษัท มีปริมาณและสัดส่วนถังบรรจุก๊าซ แยกตามปริมาตร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
 

ปริมำตรถงั 4 กิโลกรัม 13.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม รวม 

จ ำนวน (ใบ) 1,920,313 590,878 3,327,130 362,173 6,200,494 
สัดส่วน (%) 30.97% 9.53% 53.66% 5.84% 100.00% 

 
 การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
 บริษทัรับก๊ำซ LPG จำกทำงผูผ้ลิตโดยผำ่นกำรขนส่ง 2 ช่องทำงคือ ทำงเรือ และทำงรถ  

 การขนส่งทางเรือ บริษทัจะน ำก๊ำซท่ีไดรั้บมำจำกทำงผูผ้ลิต มำบรรทุกลงใส่เรือบรรทุกก๊ำซ และ
เดินเรือมำท่ีท่ำเรือซ่ึงมีคลงัก๊ำซของทำงบริษทัตั้งอยู ่จำกนั้นจึงขนถ่ำยก๊ำซผำ่นท่อขนส่งเพื่อน ำก๊ำซไปเก็บท่ีคลงัเก็บ
ก๊ำซของบริษทั  เพื่อเตรียมน ำก๊ำซออกจดัจ ำหน่ำยต่อไป  

 การขนส่งทางรถ บริษทัจะน ำรถบรรทุกก๊ำซไปรับก๊ำซจำกผูผ้ลิต และส่งไปยงัลูกคำ้ โดยไม่ตอ้ง
น ำก๊ำซกลบัมำเก็บไวท่ี้คลงัเก็บก๊ำซก่อนเหมือนกบัทำงเรือ  

ปัจจุบนับริษทัฯ มีคลงัเก็บก๊ำซ LPG ทั้งหมด 5 แห่งไดแ้ก่ 

ล ำดบั คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ขนำดควำมจุ 

(ตนั) 
อตัรำกำรจ่ำยสูงสุด 

(ตนัต่อวนั) 
จ ำนวนหวัจ่ำย 

(หวัจ่ำย) 
1. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง  

จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
   

เฟส 1 
เฟส 2 

2,780 
2,000 

3,600 
2,880 

10 
8 
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ล ำดบั คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ขนำดควำมจุ 

(ตนั) 
อตัรำกำรจ่ำยสูงสุด 

(ตนัต่อวนั) 
จ ำนวนหวัจ่ำย 

(หวัจ่ำย) 
2. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำ้นแฮด อ ำเภอบำ้นแฮด  

จงัหวดัขอนแก่น 
2,057 2,160 6 

3. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำงจะเกร็ง อ ำเภอเมือง
สมุทรสงครำม จงัหวดัสมุทรสงครำม 

1,870 4,680 13 

4. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหำ้งฉตัร อ ำเภอหำ้งฉตัร  
จงัหวดัล ำปำง 

222 1,080 3 

5. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น 

60 360 1 

 รวม 8,989 14,760 41 

ทั้งน้ีกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงบกของบริษทัส่วนใหญ่ด ำเนินกำรโดย EAGLE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัและเป็นผูข้นส่งก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และท่ีมี
กำรแกไ้ขเพิ่มเติม โดยบริษทัมีจ ำนวนรถขนส่งก๊ำซ LPG ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี 

 
ประเภทรถขนส่ง  จ ำนวนพำหนะ (คนั) ควำมสำมำรถในกำรบรรทุก (ตนั) 
รถบรรทุกหวัลำก 38 15 
รถบรรทุกหำงลำก 39 15 
รถบรรทุก 10 ลอ้ 60 8 

 

รูปภำพสรุปขั้นตอนกำรน ำก๊ำซ LPG ในประเทศมำบรรจุเพื่อจ ำหน่ำยของบริษทั เป็นดงัน้ี 
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 การขายปลกี (Retail) 
 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย (WP GAS) ไดมี้กำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ตรงถึงผูบ้ริโภคในรูปของเช้ือเพลิง
รถยนตผ์่ำนสถำนีบริกำร LPG 2 แห่ง ซ่ึง WP GAS เป็นผูด้  ำเนินกำรบริหำรสถำนีบริกำรเอง คือ สถำนีบริกำร       
วงัมะนำว ณ ต ำบลวงัมะนำว อ ำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบุรี และสถำนีบริกำรบำงแกว้ ณ ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมือง
สมุทรสงครำม จงัหวดัสมุทรสงครำม โดยเป็นกำรจ ำหน่ำยเป็นลิตรผำ่นตูจ่้ำยก๊ำซ LPG  
 

3.   กลยุทธ์ทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า 
3.1 กลยุทธ์ด้านการตลาดและการบริการ 

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใชว้ตัถุดิบภำยในประเทศซ่ึงมีคุณภำพอยู่
ในระดบัเดียวกนั ถงับรรจุก๊ำซท่ีใชบ้รรจุก๊ำซไดรั้บกำรผลิตมำจำกโรงงำนซ่ึงมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทยจึง
สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ผลิตภณัฑข์องผูค้ำ้มำตรำ 7 ทุกรำยแทบไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำกนกั อยำ่งไรก็ตำมอุตสำหกรรม
น้ีมุ่งเนน้ไปยงักำรแข่งขนัทำงดำ้นกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและกำรบริกำร 

 นโยบำยกำรตลำดในภำพรวมของบริษทั ไดแ้ก่ กำรมุ่งเนน้กระจำยสินคำ้ไปยงักลุ่มลูกคำ้สถำนีบริกำรก๊ำซ 
LPG ขนำดเล็กถึงขนำดกลำงซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำยควบคู่ไปกบักำรขยำยตลำดในส่วนของลูกคำ้
พำณิชยแ์ละโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีควำมตอ้งกำรใช ้LPG ในปริมำณสูง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจะสร้ำงโครงข่ำย
ลูกค้ำของบริษทั ให้มีควำมมั่นคงซ่ึงจะส่งผลให้บริษทั สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้อย่ำงย ัง่ยืนในระยะยำว โดย
รำยละเอียดกลยทุธ์ดำ้นกำรตลำดและบริกำรส ำหรับกลุ่มลูกคำ้แต่ละประเภทของบริษทั มีดงัน้ี 

 

 โรงบรรจุก๊ำซ 
 เน่ืองดว้ยถงับรรจุก๊ำซ LPG ของบริษทั ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยม

ของผูบ้ริโภค อีกทั้งทำงบริษทั ไดมี้ถงับรรจุก๊ำซ LPG ขนำดต่ำงๆไวต้อบสนองควำมตอ้งกำรตำมควำมเหมำะสม
ของผูใ้ชจึ้งท ำให้มีผูส้นใจเขำ้มำลงทุนเพื่อเป็นตวัแทนอดั บรรจุก๊ำซ LPG ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” 
อยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดกำรกระจำยผลิตภณัฑ์ของบริษทั ซ่ึงขยำยตวัไปสู่ผูบ้ริโภคอยำ่งกวำ้งขวำงและต่อเน่ือง 

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

สถานีบริการก๊าซ 
LPG 

คลงัเกบ็ก๊าซ LPG รถบรรทุก
ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ 

LPG 

โรงแยกก๊าซ / โรงกลัน่ / 
โรงงานปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ LPG 

ลูกค้าพาณชิย์ 

ผู้บริโภค  
(ครัวเรือน) 
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โดยทำงบริษทั ให้บริกำรช่วยเหลือทั้งทำงดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรพิจำรณำควำมเป็นไปไดท้ำงธุรกิจในกำรก่อสร้ำง 
โรงบรรจุก๊ำซ LPG ดำ้นกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัตำมกฎหมำยรวมไปจนถึงกำรช่วยเหลือหำร้ำนคำ้ก๊ำซ LPG 
จดัอบรมพนกังำนบรรจุก๊ำซ LPG อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้พนกังำนบรรจุก๊ำซ LPG และผูป้ระกอบกำรเกิดควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำรใชก้๊ำซ LPG และวธีิกำรใชก้๊ำซ LPG อยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 

 สถำนีบริกำรก๊ำซ 
 ดว้ยปริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซ LPG ของลูกคำ้ภำคส่วนน้ียงัมีปริมำณท่ีสูงและบริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำด
ในกำรขำยประเภทสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG เป็นอนัดบั 1 ทำงบริษทัจึงให้ควำมส ำคญักบัลูกคำ้กลุ่มน้ี และจ ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ในรำคำเหมำะสมให้ลูกคำ้สำมำรถมีผลก ำไรและด ำเนินธุรกิจได ้ดงันั้น เพื่อบริษทัจะสำมำรถจูงใจให้
ลูกคำ้กลุ่มน้ีไวว้ำงใจใชบ้ริกำรกบับริษทัเป็นตวัเลือกอนัดบัแรก ทำงบริษทัจึงใหค้วำมส ำคญัดำ้นกำรบริกำร ทั้งดำ้น
กำรจดัส่งท่ีตรงเวลำ และควำมถูกตอ้งของปริมำณท่ีจดัส่งในแต่ละคร้ัง รวมถึงกำรบริกำรท่ีสุภำพจำกเจำ้หน้ำท่ี    
ทุกคนในองคก์ร  
 

 โรงงำนอุตสำหกรรม 
 ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั จะมีกำรลงทุนในอุปกรณ์และกำรติดตั้งระบบกำรจ่ำยก๊ำซ 
LPG ให้กบัลูกคำ้ท่ีมีปริมำณกำรใช้ในปริมำณมำก โดยมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ LPG ระยะยำวกบับริษทั มี
มำตรฐำนในกำรจดัหำผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และจดัให้มีกำรขนส่งท่ี
ตรงเวลำ โดยบริษทั จะเน้นควำมปลอดภยัของลูกคำ้และบริกำรหลงักำรขำยท่ีมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเน้นกำร
สร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คำ้ของบริษทั  
 

 ลูกคำ้พำณิชย ์
 เน่ืองด้วยในปัจจุบันบริษทั มีกำรขำยผลิตภณัฑ์ให้กับลูกค้ำพำณิชย์รำยใหญ่หลำยรำย และบริษัท มี
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคำ้พำณิชยข์นำดใหญ่อ่ืนๆ อีกหลำยกลุ่ม ประกอบกบักลุ่มลูกคำ้พำณิชยโ์ดยส่วนใหญ่
เป็นลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรใช ้LPG ในปริมำณสูงดงันั้นบริษทั จึงเล็งเห็นโอกำสและมีนโยบำยท่ีจะขยำยฐำนลูกคำ้
ในกลุ่มดงักล่ำว โดยเฉพำะกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีเครือข่ำยศูนยก์ำรคำ้ ร้ำนอำหำรโรงแรม และ/หรือโรงพยำบำล และมี
ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทั และยงัมิไดใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั โดยบริษทั มีนโยบำยท่ีจะจูงใจให้ลูกคำ้พำณิชยก์ลุ่ม
ดงักล่ำวไวว้ำงใจและเปล่ียนมำใชบ้ริกำรกบับริษทั ดว้ยกำรให้บริกำรท่ีมีมำตรฐำนสูง ซ่ึงไดแ้ก่กำรจดัส่งสินคำ้ตรง
เวลำและมีควำมถูกตอ้งในดำ้นปริมำณ รวมถึงกำรบริกำรท่ีสุภำพจำกเจำ้หนำ้ท่ีทุกคนในองคก์ร 
 

 ร้ำนคำ้ก๊ำซ 
 นอกจำกบริษทั จะให้ควำมส ำคญัในมำตรฐำนของถงับรรจุก๊ำซ LPG แต่ละใบท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรอง
ตำมมำตรฐำนท่ีกรมธุรกิจพลงังำนก ำหนดรวมถึงมำตรฐำนในกำรซ่อมบ ำรุงถงับรรจุก๊ำซ LPG ท่ีบริษทั พยำยำม
พฒันำและปรับปรุงให้เกิดคุณภำพท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคสูงสุดแลว้นั้น อีกหน่ึงส่ิงท่ี
ทำงบริษทั ให้ควำมส ำคญัอย่ำงเท่ำเทียมกนั คือกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัร้ำนคำ้ก๊ำซภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ 
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“เวิลด์แก๊ส” โดยบริษทั ให้ควำมช่วยเหลือในกำรให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่ำวสำรและขอ้กฎหมำยต่ำงๆ รวมถึงให้
ค  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรขอใบอนุญำตสะสมก๊ำซจำกหน่วยงำนทอ้งถ่ินท่ีร้ำนคำ้นั้นตั้งอยู ่

3.2 ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 
 ธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG ของบริษทัมีกำรจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้ ของบริษทัภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “ เวิลด์แก๊ส ” 
สำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มโรงบรรจุก๊ำซ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมรำยยอ่ยท่ีมีหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนบรรจุก๊ำซ LPG ลง
ถงับรรจุก๊ำซ (Cylinder) ท่ีมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวลิดแ์ก๊ส” เพื่อกระจำยสินคำ้ให้กบัร้ำนคำ้ก๊ำซ หลงัจำกนั้น ร้ำนคำ้
ก๊ำซจะจ ำหน่ำยใหก้บัครัวเรือน หรือ กลุ่มลูกคำ้พำณิชยต่์อไป โดยบริษทัเป็นเจำ้ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ดงักล่ำว 

2. กลุ่มสถำนีบริกำรก๊ำซ ไดแ้ก่ สถำนีบริกำรท่ีเปิดจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้แก่รถยนตป์ระเภทท่ีใชก้๊ำซ 
LPG เป็นเช้ือเพลิง 

3. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ท่ีใชก้๊ำซ LPG เป็นเช้ือเพลิง เช่น กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนสุขภณัฑ์ เซรำมิก และ
อุตสำหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังำนควำมร้อนในกำรผลิตสินคำ้ท่ีอุณหภูมิคงท่ี 

4. กลุ่มลูกคำ้พำณิชย ์ไดแ้ก่ ศูนยก์ำรคำ้ ร้ำนอำหำร โรงแรม และโรงพยำบำลท่ีใชก้๊ำซ LPG เป็นเช้ือเพลิง
ในกำรประกอบอำหำร  

5. กลุ่มร้ำนคำ้ก๊ำซ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรท่ีรับถงับรรจุก๊ำซ (Cylinder) ท่ีมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” 
ท่ีบรรจุก๊ำซ LPG แลว้จำกโรงบรรจุก๊ำซและจ ำหน่ำยให้กบัครัวเรือนหรือกลุ่มพำณิชยต่์อไป โดยบริษทัเป็นเจำ้ของ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ดงักล่ำว 
 กลุ่มโรงบรรจุก๊ำซ กลุ่มลูกคำ้พำณิชย ์กลุ่มร้ำนคำ้ก๊ำซ และกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใชก้๊ำซ LPG จ ำนวน
มำก มกัจะสั่งซ้ือก๊ำซ LPG ล่วงหนำ้เป็นรำยเดือน ส่วนกลุ่มสถำนีบริกำรและกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใชก้๊ำซ 
LPG ในปริมำณไม่มำกนกั มกัจะสั่งซ้ือก๊ำซ LPG ล่วงหนำ้เป็นรำยสัปดำห์ ทำงบริษทั จะจดัส่งก๊ำซ LPG ให้กบั
ลูกคำ้โดยใช้บริษทัขนส่งทั้งท่ีเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (ซ่ึงคือ EAGLE) และบริษทัท่ีเป็นผูข้นส่งภำยนอกเป็น      
ผูใ้หบ้ริกำร 

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณขายก๊าซ LPG แยกตามประเภทลูกค้าประจ าปี 2561 
 

กลุ่มลูกคำ้ ปริมำณขำย (ตนั) สัดส่วน (%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 355,522 43.48% 
สถำนีบริกำรก๊ำซ 216,018 26.42% 
โรงงำนอุตสำหกรรม 75,452 9.23% 
ลูกคำ้พำณิชย ์ 39,622 4.85% 
ร้ำนคำ้ก๊ำซ 35,269 4.31% 
Supply Sales และอ่ืนๆ 95,774 11.71% 
รวม 817,657 100.00% 
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท แยกตามประเภทลูกค้า ประจ าปี 2561 

 

ประเภทลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 6,422 43.73% 

สถำนีบริกำรก๊ำซ                                        3,809  25.94% 

โรงงำนอุตสำหกรรม 1,412 9.62% 

ลูกคำ้พำณิชย ์ 806 5.49% 
ร้ำนคำ้ก๊ำซ 658 4.48% 

Supply Sales และอ่ืนๆ                                        1,577  10.74% 

รวม 14,684 100.00% 

 
4.  ภาวะอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

 

ในอุตสำหกรรมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวมีกำรแบ่งกิจกรรมทำงธุรกิจออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1. อุตสำหกรรมขั้นตน้ คืออุตสำหกรรมท่ีผูป้ระกอบกำรด ำเนินกิจกำรเก่ียวกบัธุรกิจกำรส ำรวจ และขุด

เจำะน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งธรรมชำติ เพื่อน ำมำจดัเก็บ และส่งมอบให้ผูป้ระกอบกำรในขั้นกลำง
น ำไปใช้เป็นวตัถุดิบในกระบวนกำรกลัน่และแยกประเภทผลิตภณัฑ์ให้เหมำะสมกบักำรใช้งำน หรือส่งมอบให้
ผูป้ระกอบกำรโรงไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมในประเทศซ่ึงส่วนใหญ่ขนส่งโดยทำงท่อ 

 

2. อุตสำหกรรมขั้นกลำง คืออุตสำหกรรมท่ีผูป้ระกอบกำรด ำเนินกิจกำรเก่ียวกบัธุรกิจในขั้นกลำงจะมี
หนำ้ท่ีแยกก๊ำซออกเป็นประเภทต่ำงๆ ตลอดจนปรับแต่งคุณภำพของก๊ำซให้เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
ก๊ำซท่ีได้จำกขั้นตอนน้ีมำจำกหลำยแหล่งผลิตในอุตสำหกรรมพลังงำน เช่น โรงกลัน่น ้ ำมนั โรงแยกก๊ำซ และ
โรงงำนปิโตรเคมี ส่วนใหญ่ก๊ำซท่ีไดจ้ะเป็นก๊ำซหุงตม้ท่ีน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมและใชใ้นครัวเรือน 

 

3. อุตสำหกรรมขั้นปลำย (กำรจดัจ ำหน่ำย) คืออุตสำหกรรมท่ีผูป้ระกอบกำรด ำเนินกิจกำรเก่ียวกบัธุรกิจ
กำรน ำก๊ำซจำกผูผ้ลิตในขั้นกลำงหรือน ำเขำ้ก๊ำซจำกต่ำงประเทศ มำจดัเก็บ บรรจุลงถงั และกระจำยสินคำ้ไปยงักลุ่ม
ลูกคำ้ประเภทต่ำงๆ  

 

อุตสาหกรรมการค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศไทย 
 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG – Liquefied Petroleum Gas) หมำยถึง ก๊ำซโพรเพน หรือก๊ำซบิวเทน อยำ่งใด
อย่ำงหน่ึง หรือสองอย่ำงผสมกันเป็นส่วนใหญ่  โดยเป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีได้จำกกระบวนกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ (Gas Separating Process) และกระบวนกำรกลัน่น ้ ำมนัดิบ (Refining Process) โดยก๊ำซจะถูกอดัตวัให้อยู่
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ในสภำพของเหลวภำยใตค้วำมดนัท่ีสูง และจะแปรสภำพเป็นไอเม่ือลดควำมดนัลงซ่ึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลวส่วน
ใหญ่น ำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในกำรหุงต้ม เช้ือเพลิงในยำนพำหนะและเช้ือเพลิงส ำหรับกำรผลิตในโรงงำน
อุตสำหกรรมโดยทัว่ไปมกัเรียกก๊ำซปิโตรเลียมเหลวน้ีวำ่ ก๊ำซ หรือก๊ำซหุงตม้ ส่วนในภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรม 
จะรู้จกักนัในช่ือ “แอล พี ก๊ำซ (L P GAS)” หรือ “แอล พี จี (LPG)” 
 อุตสำหกรรมกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ในประเทศเกิดข้ึนมำมำกกวำ่ 40 ปี โดยท่ีผำ่นมำแหล่ง
ผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในประเทศมำจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยและไดจ้ำกกำรกลัน่น ้ ำมนัดิบของโรง
กลัน่ อีกส่วนหน่ึงมำจำกกำรน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ  ดำ้นควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวถูกใช้
บริโภคเป็นก๊ำซหุงตม้ในกิจกรรมภำคครัวเรือน ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภำคขนส่ง ใชเ้ป็นควำมร้อนในภำคอุตสำหกรรม 
รวมถึงเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และมีปริมำณส่วนหน่ึงจ ำหน่ำยส่งออกต่ำงประเทศใน
แถบอำเซียน  

ส ำหรับปี 2560  กำรผลิต กำรน ำเขำ้ รวมถึงควำมตอ้งกำรใชบ้ริโภคในประเทศและกำรส่งออก มีปริมำณ
เพิ่มสูงข้ึนทุกดำ้นเม่ือเทียบกบัปี 2559   ส ำหรับปี 2560 ปริมำณกำรผลิตปรับเพิ่มข้ึนท่ีระดบั 6,056 ลำ้นกิโลกรัม 
หรือ เพิ่มข้ึน 338 ลำ้นกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5.91 โดยประมำณ ปริมำณกำรน ำเขำ้เพิ่มข้ึนมำท่ี  642 ลำ้นกิโลกรัม  
หรือเพิ่มข้ึน 186 ลำ้นกิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 40.79  ส ำหรับดำ้นควำมตอ้งกำรจ ำหน่ำยในประเทศอยูท่ี่ 6,338 ลำ้น
กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจำกปี 2559  204 ลำ้นกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยประมำณ ในขณะท่ีปริมำณกำรส่งออก
ขยำยตวัปรับเพิ่มสูงข้ึนอยำ่งชดัเจนอยูท่ี่ระดบั  247 ลำ้นกิโลกรัม  ซ่ึงมีปริมำณเพิ่มข้ึน 165 ลำ้นกิโลกรัม หรือ คิด
เป็นร้อยละ 201.22   

 ส ำหรับปี 2561 ดำ้นกำรผลิตอยูท่ี่ 6,247 ลำ้นกิโลกรัมเพิ่มข้ึนจำกปีท่ีแลว้ จ  ำนวน  191 ลำ้นกิโลกรัมหรือ
คิดเป็นร้อยละ 3.15  ส่วนปริมำณกำรน ำเขำ้อยูท่ี่ 682 ลำ้นกิโลกรัม เพิ่มข้ึนจ ำนวน 40 ลำ้นกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อย
ละ 6.23   ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในประเทศอยู่ท่ี 6,619  ลำ้นกิโลกรัม เพิ่มข้ึนจ ำนวน 281 ลำ้น
กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 4.43  เม่ือเทียบกบัปี 2560  ขณะท่ีกำรส่งออกก๊ำซ LPGปรับเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองเช่นกนัโดย 
อยูท่ี่ 385 ลำ้นกิโลกรัม เพิ่มข้ึนในอตัรำร้อยละ 55.87   

 

ตารางแสดงการจัดหาและการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
         (หน่วย : ลำ้นกิโลกรัม) 

 
  ปี 2561   ปี 2560   ปี 2559 

การผลติ 6,247 6,056 5,718 

การน าเข้า 682 642 456 

การจ าหน่ายภายในประเทศ 6,619 6,338 6,134 

การส่งออก 385 247 82 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-
information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตไดภ้ำยในประเทศมำจำกกระบวนกำรผลิตหลกั 2 แหล่ง คือ โรงแยกก๊ำซ

ธรรมชำติและโรงกลัน่น ้ำมนัดิบ โดยในปี  2561 มีสัดส่วนกำรผลิตจำกทั้ง 2 แหล่งคือ ร้อยละ  62.14 และ  37.86 
โดยประมำณตำมล ำดบั  รำยละเอียดของแหล่งผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวไดแ้สดงไวใ้นตำรำงต่อไปน้ี 
 

ตารางแสดงปริมาณการผลติก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามแหล่งผลติ 
                       (หน่วย : ลำ้นกิโลกรัม) 

        ปี 2561              ปี 2560          ปี 2559 

  ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 3,882 62.14 3,840 63.41 3,744 65.47 
โรงกลั่นน า้มันดิบ 2,365 37.86 2,216 36.59 1,975 34.53 
โรงงานปิโตรเคมีอืน่ - - - - - - 
รวม 6,247 100.00 6,056 100.00 5,718 100.00 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-
information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 
 
การใช้ประโยชน์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

จำกตำรำงแสดงควำมตอ้งกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำยในประเทศ จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจ ปี 2560 
ปริมำณควำมตอ้งกำรใชอ้ยูท่ี่ระดบั 6,338 ลำ้นกิโลกรัม โดยปริมำณควำมตอ้งกำรใชห้ลกัมำจำกภำคครัวเรือนและ
จำกภำคปิโตรเคมี โดยคิดเป็นร้อยละ 33.94  และ 35.00 โดยประมำณตำมล ำดบั ส่วนส ำหรับควำมตอ้งกำรใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละในภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนรองลงมำ  คิดเป็นร้อยละ 20.81  และ 10.25 โดยประมำณ
ตำมล ำดบั   
             ส ำหรับปี 2561 ควำมตอ้งกำรใช้ก๊ำซ LPG ปริมำณรวมอยูท่ี่ 6,619 ลำ้นกิโลกรัม เพิ่มจำกปี 2560 ร้อยละ 
4.43 โดยมี ควำมตอ้งกำรหลกัมำจำกกำรใช้ก๊ำซ LPG เป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 17.13  หรือ
จ ำนวน 380 ลำ้นกิโลกรัม ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซ LPG ของสถำนีบริกำร ลดลง 149 ลำ้นกิโลกรัมหรือคิด
เป็นร้อยละ 11.29  ส่วนภำคครัวเรือนและอุตสำหกรรมเพิ่มข้ึนเล็กน้อย เม่ือเทียบกบัควำมตอ้งกำรใช้ปี 2560 คือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ  0.60 และ 5.69  ตำมล ำดบั 

โดยสัดส่วนควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 
เป็นดงัต่อไปน้ี ภำคครัวเรือนร้อยละ 32.69  ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ10.38  สถำนีบริกำรร้อยละ 17.68 และ
วตัถุดิบปิโตรเคมีร้อยละ 39.25  

 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกจิ 
 

                    (หน่วย :  ลำ้นกิโลกรัม) 

  
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
ครัวเรือน 2,164 32.69 2,151 33.94 2,110 34.4 
อุตสำหกรรม 687 10.38 650 10.25 610 9.95 
สถำนีบริกำร 1,170 17.68 1,319 20.81 1,466 23.91 
วตัถุดิบปิโตรเคมี 2,598 39.25 2,218 35.00 1,947 31.75 
รวม 6,619 100.00 6,338 100.00 6,134 100.00 

 
มำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-
information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 
 
โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศไทย 
 ในอดีตโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบำลอย่ำงสมบูรณ์ เน่ืองจำกมีกำร
ควบคุมทั้งรำคำขำยปลีกและรำคำขำยส่ง ซ่ึงรวมถึงกำรชดเชยค่ำขนส่งระหวำ่งคลงัเก็บก๊ำซของบริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) (“ปตท.”) จ ำนวน 5 แห่ง คือ ล ำปำง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุรำษฎร์ธำนี และหำดใหญ่ (กำรก ำหนดอตัรำ
ค่ำชดเชยค่ำขนส่งจำกโรงกลัน่น ้ ำมนัหรือโรงแยกก๊ำซไปยงัคลงัเก็บก๊ำซของ ปตท. ทั้ง 5 แห่งนั้น จะแตกต่ำงกนั
ตำมเส้นทำง ระยะทำง และวิธีกำรในกำรขนส่ง ซ่ึงอตัรำค่ำชดเชยดงักล่ำวจะเปล่ียนแปลงตำมประกำศของคณะ
กรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน)  ต่อมำรัฐบำลได้มี
นโยบำยท่ีจะยกเลิกกำรควบคุมรำคำก๊ำซและลอยตวัรำคำก๊ำซอยำ่งสมบูรณ์ โดย 
 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2544 - ยกเลิกกำรควบคุมรำคำขำยปลีกแต่ยงัคงควบคุมรำคำขำยส่งอยู ่ทั้งน้ี รัฐบำลได้

ใหก้รมกำรคำ้ภำยในเป็นหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลรำคำขำยปลีกเฉพำะก๊ำซส ำหรับครัวเรือนเท่ำนั้น เน่ืองจำก
เป็นสินคำ้ควบคุมและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวติของประชำชน แต่ส ำหรับก๊ำซท่ีน ำไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในรถยนตแ์ละท่ีน ำไปใชใ้นงำนดำ้นอุตสำหกรรมนั้น รำคำขำยปลีกไม่ไดมี้กำรควบคุมแต่อยำ่งใด  

 วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2559 - ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (“สนพ.”) ไดย้กเลิกกำรชดเชยค่ำขนส่งก๊ำซ
จำกโรงกลั่นน ้ ำมนัหรือโรงแยกก๊ำซไปยงัคลังเก็บก๊ำซของบริษทั ปตท. จ ำนวน 5 แห่ง คือ ล ำปำง 
ขอนแก่น นครสวรรค์ สุรำษฏร์ธำนี และ สงขลำ จึงท ำให้รำคำขำยปลีกก๊ำซ ณคลงัปตท. ทั้ง 5 แห่งไม่
เท่ำกนั ซ่ึงจะแตกต่ำงกนัตำมเส้นทำง ระยะทำงและวธีิกำรในกำรขนส่ง  

 
 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวแบ่งออกเป็นดังนี้ 
1) ราคาก๊าซทีผ่ลติในราชอาณาจักรหรือราคาก๊าซน าเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร 

 วนัท่ี 7 มกรำคม 2558 - สนพ.เห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน คร้ังท่ี 5/2558 กำร
ก ำหนดรำคำตน้ทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจดัหำ ดงัน้ี 

1. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ท่ีผลิตจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ณ ระดบัรำคำ 498 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั 
2. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ท่ีผลิตจำกโรงกลัน่น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติกเป็นรำคำตลำดโลก (CP) ลบ 

20 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั 
3. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG จำกกำรน ำเขำ้ เป็นรำคำตลำดโลก (CP) บวก 85 เหรียญสหรัฐฯต่อตนัโดยท่ี   

CP = รำคำประกำศเปโตรมิน ณ รำสทำนูรำ ซำอุดิอำระเบีย  ของเดือนนั้นเป็นสัดส่วนระหวำ่ง 
โปรเปนกบับิวเทน 60 ต่อ 40  

 
ทั้งน้ี รำคำตน้ทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจดัหำจะมีกำรเปล่ียนแปลงทุกเดือนและมีกำรทบทวนรำคำ

ตน้ทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจดัหำทุก 3 เดือน 
  โดยมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำ  ณโรงกลัน่ ซ่ึงเป็นรำคำซ้ือตั้งตน้ของก๊ำซ LPG  โดยใช้
ตน้ทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจดัหำ (โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก และกำร
น ำเขำ้) เฉล่ียแบบถ่วงน ้ ำหนกัตำมปริมำณกำรผลิตและจดัหำเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน เท่ำท่ีมีกำรรำยงำนจำกกรม
ธุรกิจพลงังำน โดยท่ีอตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนำคำรพำณิชยข์ำยให้ลูกคำ้ธนำคำรทัว่ไป ท่ีประกำศโดยธนำคำร
แห่งประเทศไทยเฉล่ียเดือนก่อนหนำ้  

ทั้งน้ี ปริมำณกำรผลิตก๊ำซLPG จำกโรงกลัน่น ้ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติกไม่รวมท่ีใชเ้องเป็นเช้ือเพลิง
และในส่วนของกำรน ำเขำ้จะครอบคลุมเฉพำะปริมำณก๊ำซLPG จำกกำรน ำเขำ้เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในประเทศ
เท่ำนั้น 
หลกัเกณฑก์ำรค ำนวณรำคำ ณโรงกลัน่ ซ่ึงเป็นรำคำซ้ือตั้งตน้ของก๊ำซLPG เฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนกั 
(LPG Pool) 

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

Q Total 

 

LPG (Pool)  คือ รำคำก๊ำซ LPG เฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนกั (เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และบำทต่อกิโลกรัม) ป ร ะ ก ำ ศ
รำคำเป็นรำยเดือน 

 
LPG GSP  คือ รำคำก๊ำซ LPG ท่ีผลิตจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ (เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และบำทต่อ  
  กิโลกรัม) 
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LPG Ref คือ รำคำก๊ำซ LPG ท่ีผลิตจำกโรงกลัน่น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก (เหรียญสหรัฐฯต่อตนั 
และบำทต่อกิโลกรัม) 

LPGIm คือ รำคำก๊ำซ LPG จำกกำรน ำเขำ้ (เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และบำทต่อกิโลกรัม) 
Q GSP คือ ปริมำณกำรผลิตก๊ำซ LPG จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ (พนัตนัต่อเดือน) เฉล่ีย 3 เดือน เท่ำท่ีมี

กำรรำยงำนจำกกรมธุรกิจพลงังำน 
Q Ref คือ ปริมำณกำรผลิตก๊ำซLPG จำกโรงกลัน่น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติกไม่รวมท่ีใชเ้องเป็น

เช้ือเพลิง (พนัตนัต่อเดือน) เฉล่ีย 3 เดือน เท่ำท่ีมีรำยงำนจำกกรมธุรกิจพลงังำน 
QIm  คือ ปริมำณก๊ำซLPG จำกกำรน ำเขำ้เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในประเทศ (พนัตนัต่อเดือน)           
 เฉล่ีย 3 เดือน เท่ำท่ีมีกำรรำยงำนจำกกรมธุรกิจพลงังำน 
Q Total  คือ ปริมำณกำรกำรจดัหำทั้งหมด เท่ำกบั Q GSP + Q Ref + QIm (พนัตนัต่อเดือน) 

ทั้งน้ีอตัรำแลกเปล่ียนใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนำคำรขำยใหลู้กคำ้ธนำคำรทัว่ไปท่ีประกำศ โดย
ธนำคำรแห่งประเทศไทยเฉล่ียเดือนก่อนหนำ้ (บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 
 โดยมีกองทุนน ้ำมนัเช้ือเพลิง เป็นกลไกในกำรบริหำรจดักำรรำคำ ณโรงกลัน่ซ่ึงเป็นรำคำซ้ือตั้งตน้ของก๊ำซ 
LPG ใหเ้ป็นรำคำเดียวกนั โดยใหผู้ผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำก๊ำซLPG ท่ีมีตน้ทุนสูงกวำ่รำคำ ณ โรงกลัน่ ซ่ึงเป็นรำคำซ้ือตั้ง
ตน้ของก๊ำซ LPG ไดรั้บเงินชดเชย  
 ในทำงกลบักนัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำก๊ำซLPG ท่ีมีตน้ทุนต ่ำกวำ่รำคำ ณโรงกลัน่ ซ่ึงเป็นรำคำซ้ือตั้งตน้ของก๊ำซ
LPG ตอ้งส่งเงินเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ตำมปริมำณกำรผลิตและกำรจดัหำ โดยมอบหมำยใหส้ถำบนับริหำร
กองทุนพลงังำนรับไปด ำเนินกำรต่อไป 

2) ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ 
 ในกำรก ำหนดรำคำขำยส่งก๊ำซ LPG หนำ้โรงกลัน่มีกำรก ำหนดสูตรในกำรค ำนวณโดยอำ้งอิงรำคำก๊ำซท่ี
ผลิตในรำชอำณำจกัร หรือรำคำน ำเขำ้ก๊ำซ LPG เพื่อใชใ้นรำชอำณำจกัรตำมขอ้1) และบวกดว้ยภำษีและค่ำใชจ่้ำยท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
รำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหนำ้โรงกลัน่= ( รำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตในรำชอำณำจกัรหรือ      

รำคำน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใชใ้นรำชอำณำจกัร)  
+ ภำษีสรรพสำมิต + ภำษีเทศบำล + เงินกองทุนน ้ำมนั 
+ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
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โครงสร้างราคาและนโยบายภาครัฐในปี 2561 

 เม่ือวนัท่ี 2 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำนได้ประชุมพิจำรณำเร่ือง ขอ้สรุปกำร
ด ำเนินงำนเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG และไดมี้มติ ดงัน้ี 
ดำ้นกำรจดัหำและโครงสร้ำงรำคำ 

1. เห็นชอบแนวทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ทั้งระบบ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1: ช่วงเวลำเปล่ียนผำ่นก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ 
เปิดเสรีเฉพำะส่วนกำรน ำเขำ้แต่ยงัคงควบคุมรำคำโรงกลัน่น ้ ำมนัและรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติโดยกเลิก

กำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำจำกกำรน ำเขำ้ รวมถึงยกเลิกระบบโควตำ้กำรน ำเขำ้ของประเทศ และสำมำรถส่งออกเน้ือ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำยใตก้ำรควบคุมของกรมธุรกิจพลงังำน 

ระยะท่ี 2: เปิดเสรีทั้งระบบ 
ยกเลิกกำรควบคุมรำคำและปริมำณของทุกแหล่งผลิตและจดัหำ เปิดเสรีกำรน ำเขำ้และส่งออกโดยสมบูรณ์ 

รวมถึงยกเลิกกำรประกำศรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงกลัน่และรำคำขำยส่ง ณ คลงัก๊ำซ โดยจะเร่ิมด ำเนินกำร
เม่ือตลำดมีควำมพร้อมดำ้นกำรแข่งขนัท่ีเพียงพอทั้งในส่วนกำรผลิตและจดัหำ ไม่เกิดกำรสมยอมในกำรตั้งรำคำ 
ภำยใตก้ำรพิจำรณำของกรมธุรกิจพลงังำน 

2. เห็นชอบกำรเปิดเสรีเฉพำะส่วนกำรน ำเข้ำ ในช่วงเวลำเปล่ียนผ่ำนก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ ซ่ึงจะเร่ิม
ด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 เป็นตน้ไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

(1) รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่ (รำคำซ้ือตั้งตน้) ในช่วงเวลำเปล่ียนผ่ำนก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ
ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่เป็นสองส่วน คือ  

 ส่วนท่ี 1 รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่ส ำหรับจ ำหน่ำยภำคปิโตรเคมีซ่ึงมีสัญญำซ้ือ-ขำยก่อนวนัท่ี 2 
ธันวำคม 2559 ยงัคงใช้ระบบรำคำตน้ทุนเฉล่ียแบบถ่วงน ้ ำหนักตำมปริมำณกำรผลิตและจดัหำเช่นเดิม  
 ส่วนท่ี 2 รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่ส ำหรับจ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงหรือจ ำหน่ำยภำคปิโตรเคมีซ่ึงไม่
มีสัญญำซ้ือ-ขำยก่อนวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2559 เปล่ียนจำกหลกัเกณฑ์เดิมท่ีก ำหนดดว้ยระบบรำคำตน้ทุนเฉล่ีย
แบบถ่วงน ้ ำหนกัตำมปริมำณกำรผลิตและจดัหำ เป็นกำรก ำหนดดว้ยรำคำน ำเขำ้ (CP+X) ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์
กำรค ำนวณ โดยให ้รำคำน ำเขำ้ = CP + ค่ำขนส่ง + ค่ำประกนัภยั + ค่ำกำรสูญเสีย + ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้
อ่ืนๆ ทั้งน้ี เม่ือพระรำชบญัญติักองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงมีผลบงัคบัใช ้ให้ปรับหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำ ณ 
โรงกลัน่และโครงสร้ำงรำคำของก๊ำซ LPG อีกคร้ัง ใหส้อดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติัฯ           
 โดยท่ี รำคำก๊ำซ LPG ตลำดโลก (CP) คือ รำคำประกำศเปโตรมิน ณ รำสทำนูรำ ซำอุดิอำรำเบีย 
ดว้ยสัดส่วนระหวำ่งโพรเพนและบิวเทน 50:50 ณ เดือนท่ีค ำนวณรำคำ  
(2) อตัรำเงินชดเชยหรือส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงของส่วนผลิตและจดัหำ โดยยกเลิกกำรก ำหนด

อตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนหรือชดเชยส ำหรับก๊ำซน ำเขำ้ หรือก๊ำซท่ีท ำในรำชอำณำจกัรซ่ึงผลิตจำกก๊ำซ ท่ีน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศ โดยก ำหนดอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนหรือชดเชยส ำหรับก๊ำซท่ีผลิตในรำชอำณำจกัรของ โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ เท่ำกบัส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่ และรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ส ำหรับ กำรก ำหนด
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อตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนหรือชดเชยส ำหรับก๊ำซท่ีผลิตในรำชอำณำจกัรโดยโรงกลัน่น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเม
ติก เท่ำกบัส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่ และรำคำโรงกลัน่น ้ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก 
 
 เม่ือ 18 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำนไดป้ระชุมพิจำรณำ เร่ือง กลไกกำรก ำกบักำร

แข่งขนัในธุรกิจก๊ำซ LPG  โดยคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบ แนวทำงกำร
เปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG เตม็รูปแบบ โดยเร่ิมใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 เป็นตน้ไป  

สรุปสำระส ำคญัดงัน้ี 
1. ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ้ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก รวมทั้งกำรน ำเขำ้  
2. ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่ (รำคำซ้ือตั้งตน้) โดยส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 

(สนพ.) จะประกำศรำคำอำ้งอิงส ำหรับเป็นขอ้มูลในกำรก ำกบัดูแล รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ในประเทศเท่ำนั้น  
3. ยกเลิกกำรก ำหนดอตัรำเงินชดเชยหรือส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ของส่วนกำรผลิตจำกโรงแยกฯ โรง

กลัน่ฯ (ยกเลิกกองทุน#1)  
4. ยกเลิกประกำศรำคำขำยส่ง ณ คลงัก๊ำซ  
5. ปรับกลไกกองทุนน ้ ำมนัฯ (กองทุน#2) ให้มีลกัษณะคลำ้ยกลไกรักษำเสถียรภำพรำคำน ้ ำมนัเช้ือเพลิง เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นกำรรักษำเสถียรภำพรำคำ  
6. มอบหมำยให้ สนพ. กรมธุรกิจพลงังำน (ธพ.) และกรมกำรคำ้ภำยในศึกษำค่ำกำรตลำดก๊ำซ LPG ท่ี

เหมำะสมและบญัชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ระหวำ่งกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค  
7. สนพ. จะมีกลไกติดตำมกรณีท่ีรำคำน ำเขำ้ก๊ำซ LPG มีควำมแตกต่ำงจำกตน้ทุนกลุ่มโรงแยกฯ อย่ำงมี

นยัส ำคญั  
8. คลงัก๊ำซ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั ปตท.) จงัหวดัชลบุรี (โครงกำร LIFE) บริษทั ปตท. จะ

ด ำเนินธุรกิจโครงกำร LIFE ในเชิงพำณิชยเ์ม่ือมีกำรเปิดเสรีเต็มรูปแบบ โดยบริษทั ปตท. จะมีกำรก ำหนดกติกำให้
ผูค้ำ้ก๊ำซ LPG รำยอ่ืนสำมำรถเขำ้มำใชบ้ริกำรคลงัน ำเขำ้ก๊ำซ LPG ของ บริษทั ปตท. ท่ีเขำบ่อยำ จงัหวดัชลบุรี บน
หลกักำรท่ีผูค้ำ้ก๊ำซ LPG ทุกรำยมีสิทธิใชอ้ยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัและให้มีกำรเจรจำอตัรำค่ำบริกำรเป็นเชิง
พำณิชย ์จนกวำ่จะมีผูค้ำ้ก๊ำซ LPG รำยอ่ืนสร้ำง/ขยำยคลงัก๊ำซ LPG น ำเขำ้ขนำดใหญ่ แลว้เสร็จ โดยกติกำกำรใชค้ลงั
จะเผยแพร่ใหส้ำธำรณชนทรำบดว้ย  

9. กำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติบริษทั ปตท. จะให้ควำมส ำคญักบักำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 
ในภำคเช้ือเพลิงเป็นล ำดบัแรก และจะไม่ท ำกำรต่ออำยุสัญญำซ้ือ - ขำยวตัถุดิบปิโตรเคมีเดิม (ก่อนวนัท่ี 2 ธนัวำคม 
2559) ท่ีจะทยอยหมดอำยลุง โดยจะจ ำหน่ำยเฉพำะเท่ำท่ีสัญญำซ้ือ-ขำยยงัคงมีผลบงัคบัอยู ่ 

10.  กำรส่งออกก๊ำซ LPG เพื่อส่งเสริมให้มีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ภำยในประเทศเป็นล ำดบัแรก กำรส่งออก
ก๊ำซ LPG จะตอ้งขออนุญำตต่อ ธพ. และกำรส่งออกก๊ำซ LPG ไม่วำ่จะเป็นก๊ำซ LPG ท่ีผลิตในประเทศ หรือก๊ำซ 
LPG น ำเขำ้ จะมีกำรเรียกเก็บเงินเขำ้กองทุนน ้ ำมนัฯ ในอตัรำคงท่ี (Fixed Rate) ท่ี 20 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั ยกเวน้
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กรณีท่ีก๊ำซ LPG น ำเขำ้ไดมี้กำรแจง้แผนให้ ธพ. ทรำบล่วงหน้ำว่ำเป็นกำรน ำเขำ้ก๊ำซ LPG เพื่อกำรส่งออก (Re-
export)  
 
  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำนไดป้ระชุมพิจำรณำ เร่ือง กำรปรับปรุง

 หลกัเกณฑก์ำรก ำหนดโครงสร้ำงก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และไดมี้มติ ดงัน้ี 
1. เห็นชอบเปล่ียนหลกัเกณฑ์กำรอำ้งอิงรำคำก๊ำซ LPG น ำเขำ้จำกเดิมท่ีอำ้งอิงดว้ยรำคำ CP ท่ีประกำศรำย

เดือน เป็นอำ้งอิงดว้ยรำคำ LPG cargo จำกขอ้มูล Spot Cargo ( FOB Arab Gulf ) ของ Platts เฉล่ียรำยสัปดำห์แทน 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
 

        
 
                ท่ีมำ  : ส ำนกันโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน www.eppo.go.th 
 

    ทั้งน้ี กำรเผยแพร่ขอ้มูลโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG อำ้งอิงจะเปล่ียนแปลงจำกเดิมท่ีเป็นขอ้มูลรำยเดือน
เป็นขอ้มูลรำยสัปดำห์ท่ีเปล่ียนแปลงทุกวนัจนัทร์ (หรือวนัท ำกำรวนัแรกของสัปดำห์) 

2. เห็นชอบก ำหนดเพดำนกำรอุดหนุนรำคำก๊ำซ LPG (Subsidy Cap) โดยจ ำกดัปริมำณเงินกำรชดเชยรำคำ
สูงสุดในแต่ละเดือนให้ไม่เกินร้อยละ 5 ของฐำนะกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงของเดิม (ทั้งบญัชีน ้ ำมนัและบญัชีก๊ำซ 
LPG) 
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3. เห็นชอบปรับกลไกกำรอำ้งอิงรำคำก๊ำซ LPG จำกเดิมท่ีใช้รำคำขำยปลีกจำกกำรค ำนวณดว้ยโครงสร้ำง
รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG เป็นกำรใชร้ำคำขำยปลีกของผูค้ำ้แทน 

4. มอบหมำยส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน ดงัน้ี 
(1) จดัเตรียมระบบประเมินผลกำรปรับปรุงหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG เป็นรำย
สัปดำห์ 
(2) รวบรวมขอ้มูลรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ของภำคครัวเรือนและภำคขนส่งในเขตกรุงเทพฯ จำกผูค้ำ้น ้ ำมนั
เช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 

       (3) เตรียมกำรศึกษำค่ำกำรตลำดท่ีเหมำะสมของก๊ำซ LPG ทั้งในภำคครัวเรือนและภำคขนส่ง 
5. มอบหมำยกรมธุรกิจพลงังำนรวบรวมและตรวจสอบปริมำณและรำคำน ำเขำ้ก๊ำซ LPG ของผูค้ำ้ก๊ำซเพื่อ

เปรียบเทียบกบัรำคำ ณ โรงกลัน่ท่ีค  ำนวณตำมหลกัเกณฑ ์Import Parity และรำยงำน กบง. ต่อไป  
6. มอบหมำยส ำนกังำนปลดักระทรวงพลงังำน (พลงังำนจงัหวดั) ท ำกำรส ำรวจและเก็บขอ้มูลรำคำขำยปลีก

ก๊ำซ LPG ของสถำนีบริกำร ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
7. มอบหมำยผูค้ำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 แจง้รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนและภำคขนส่งต่อ

ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
 
  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2561 ส ำนกันโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน ได้เร่ิมมีกำรปรับเปล่ียน

 หลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำอำ้งอิงรำคำก๊ำซ LPG น ำเขำ้จำก LPG cargo จำกขอ้มูล Spot Cargo ( FOB 
 Arab Gulf ) ของ Platts เฉล่ียรำยสัปดำห์มำเป็นเฉล่ียรำยสองสัปดำห์  และใชม้ำจนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีกำร
 เปล่ียนแปลง 
 

  เม่ือวนัท่ี 4 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน มี
 หนงัสือแจง้มติคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน คร้ังท่ี 18/2561 (คร้ังท่ี 65)  เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 
 2561 ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำเร่ือง กำรปรับปรุงกลไกรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และไดมี้มติดงัน้ี 
1. เห็นชอบใหป้รับค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้ในส่วนของค่ำคลงัน ำเขำ้ (Depot) จำก 20 เหรียญสหรัฐฯต่อตนัเป็น 

0 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั 
2. เห็นชอบให้ใชก้องทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำก๊ำซ LPG โดยให้กองทุนน ้ ำมนัฯ ใน

ส่วนของบญัชีก๊ำซ  LPG ติดลบไดไ้ม่เกิน 7,000 ลำ้นบำท ทั้งน้ีใหโ้อนเงินในส่วนของบญัชีน ้ ำมนัส ำเร็จรูปไปใชใ้น
บญัชีกลุ่มก๊ำซ LPG และให้โอนเงินคืนบญัชีน ้ ำมนัส ำเร็จรูปในภำยหลงั และมอบหมำยให้สถำบนับริหำรกองทุน
พลงังำน จดัท ำรำยงำน รำยรับ/รำยจ่ำย และฐำนะกองทุนน ้ ำมนัฯ ของก๊ำซ LPG เพื่อรำยงำน คณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลงังำนทรำบทุกเดือน 
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ดำ้นกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

ธพ. ไดย้กร่ำงประกำศกระทรวงพลงังำนเร่ือง ก ำหนดเง่ือนไขกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของผูค้ำ้น ้ ำมนั
ตำมมำตรำ 7โดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี  

(1) ให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 ท่ีมีปริมำณกำรน ำเขำ้ก๊ำซ LPG เพื่อน ำมำจ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงใน
รำชอำณำจกัรปฏิบติั ตอ้งท ำสัญญำยินยอมชดใชค้่ำเสียหำยกรณีไม่น ำเขำ้ตำมแผน มีกำรแจง้ยืนยนักำรปฏิบติัตำม
แผนกำรน ำเขำ้ก่อนเรือน ำเขำ้มำถึงเขตท่ำศุลกำกรล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั และแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบั
ปริมำณ รำคำ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรน ำเขำ้ก๊ำซ LPG ภำยใน 5 วนั นบัแต่วนัท่ีเขำ้มำในรำชอำณำจกัรแลว้เสร็จ  

(2) อธิบดี ธพ. จะพิจำรณำสั่งให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัน ำเขำ้ก๊ำซ LPG เป็นกรณีฉุกเฉิน เม่ือมีเหตุอนัอำจท ำให้เกิด
ภำวะกำรขำดแคลนก๊ำซ LPG และกระทบต่อควำมมัน่คงของประเทศ จำกเหตุอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด เช่น ไดรั้บแจง้วำ่
ผูผ้ลิตก๊ำซ LPG ภำยในประเทศมีปัญหำปิดซ่อมแซมฉุกเฉิน และผูค้ำ้น ้ ำมนัไม่น ำเขำ้ตำมแผนกำรน ำเขำ้ท่ีไดแ้จง้ไว ้
เป็นตน้ ทั้งน้ี ใหเ้สนอ กบง. ใหค้วำมเห็นชอบก่อนออกค ำสั่ง  

(3) หำกผูค้ำ้น ้ ำมนัไม่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรน ำเขำ้ก๊ำซ LPG จนเป็นเหตุให้จ  ำเป็นตอ้งสั่งให้มีกำรน ำเขำ้
เป็นกรณีฉุกเฉิน อธิบดี ธพ. จะออกค ำสั่งเป็นหนงัสือก ำหนดให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัช ำระเงินชดเชยค่ำเสียหำยตำมท่ีไดใ้ห้
ควำมยนิยอม ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีทรำบค ำสั่ง  

(4) หำกผูค้ำ้น ้ ำมนัไม่ช ำระเงินโดยถูกตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด อธิบดี ธพ. จะมีหนงัสือ
เตือนใหผู้ค้ำ้น ้ำมนัช ำระเงินภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดอีกคร้ังหน่ึงแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ถำ้ไม่มีกำรปฏิบติัตำมค ำ
เตือนจะพิจำรณำใชม้ำตรกำรบงัคบัทำงปกครองโดยกำรยึดหรืออำยดัทรัพยสิ์นและขำยทอดตลำดเพื่อช ำระเงินให้
ครบถว้น ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครองต่อไป  

(5) ผูค้ำ้น ้ำมนัท่ีไม่ไดน้ ำเขำ้ก๊ำซ LPG ตำมแผนท่ีแจง้ไวใ้นเดือนใด ไม่วำ่กำรไม่น ำเขำ้ตำมแผนดงักล่ำวจะ
ส่งผลใหมี้กำรสั่งน ำเขำ้ก๊ำซ LPG เป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตำม ให้ถือวำ่เป็นกำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขเก่ียวกบักำร
ด ำเนินกำรคำ้ท่ีออกตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซ่ึงจะถูกลงโทษตำมมำตรำ 
36 จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ  

(6) รัฐมนตรีอำจพิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผูค้ำ้น ้ำมนัตำมมำตรำ 7 เม่ือผูค้ำ้น ้ ำมนัไม่น ำเขำ้ตำมแผน 3 
คร้ัง ใน 1 ปีปฏิทิน  

(7) ผูค้ำ้น ้ ำมนัท่ีไม่อำจด ำเนินกำรตำมแผน กำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว อนัเน่ืองมำจำกเหตุสุดวิสัย ไม่
ตอ้งรับผิดในค่ำเสียหำย และยกเวน้ควำมผิดตำมมำตรำ 36 ทั้งน้ี ให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัแจง้เหตุหรือพฤติกำรณ์ดงักล่ำว 
พร้อมหลกัฐำนเป็นหนังสือ ให้อธิบดี ธพ. ทรำบภำยใน 7 วนั นับถดัจำกวนัท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง และให้เสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) เพื่อพิจำรณำ และ  
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(8) กำรพิจำรณำยกเลิกประกำศฯ เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ไดแ้ก่ โครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ถูกก ำหนดโดย
อุปสงคแ์ละอุปทำน หรือกลไกตลำด สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและมีกำรแข่งขนัอยำ่งเสรี ไม่มีกำรควบคุมกำรน ำเขำ้
หรือกำรส่งออกท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรคำ้ก๊ำซ LPG ระหวำ่งประเทศ เม่ือพน้ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีประกำศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

ดำ้นมำตรกำรเพิ่มส ำรองก๊ำซ LPG 

 ส ำหรับปี 2560  กรมธุรกิจพลงังำน ไดก้ ำหนดเร่ือง ก ำหนดชนิดและอตัรำ หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข
ในกำรค ำนวณปริมำณส ำรองน ้ำมนัเช้ือเพลิง โดยส ำหรับปี 2560 ให้ผูค้ำ้เก็บส ำรอง LPG ในแต่ละวนัไม่ต ่ำกวำ่ร้อย
ละ 70 ของปริมำณท่ีมีหน้ำท่ีตอ้งเก็บส ำรอง  และปริมำณส ำรองเฉล่ียรำยเดือนตอ้งไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 100   โดย
ก ำหนดอตัรำส ำรอง LPG ร้อยละ 1 ของปริมำณคำ้ทั้งปี  

ส ำหรับปี 2561-2563 กรมธุรกิจพลังงำน ก ำหนดอัตรำส ำรอง LPG ร้อยละ 1 ของปริมำณค้ำทั้ งปี
เช่นเดียวกบัปี 2560 แต่ก ำหนดใหต้ั้งแต่ 1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป เปล่ียนแปลงให้ผูค้ำ้ตอ้งเก็บส ำรองในแต่ละวนั
ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 100 ของปริมำณท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งเก็บส ำรอง  

ส ำหรับปี 2564  กรมธุรกิจพลงังำนก ำหนดให ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป ปรับเพิ่มอตัรำส ำรอง 
LPG ท่ีมำจำกกำรผลิตภำยในประเทศจำกร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 2 ของปริมำณคำ้ทั้งปี  

ราคาจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมในประเทศประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ในช่วงเวลาต่างๆ 
 

 รำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหนำ้โรงกลัน่ ( บำทต่อกิโลกรัม ) 
ก่อนกำรยกเลิกกำร
อุดหนุนโดยกองทุน

น ้ำมนั 
(29 พ.ย. 2550) 

หลงักำรยกเลิก
กำรอุดหนุนโดย
กองทุนน ้ำมนั 
(25 ธ.ค. 2552) 

รำคำขำยส่งก๊ำซ 
LPG หนำ้โรงกลัน่ณ 

(31 ธ.ค.2560) 

รำคำขำยส่งก๊ำซ 
LPG หนำ้โรงกลัน่ณ 

(31 ธ.ค. 2561) 

1) รำคำ ณ โรงกลัน่ หรือ
รำคำ ณ โรงแยกก๊ำซหรือ
รำคำน ำเขำ้ 

10.8964 11.1212 19.9785 15.3776 

ภำษีสรรพสำมิต ( 1) 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700 
ภำษีเทศบำล ( 2 ) 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 
เงินกองทุนน ้ำมนั ( 3 ) (0.8265) 0.1781 (6.3525) (0.5851) 
รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่
ก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

12.4569 13.6863 16.0130 17.1795 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ( 4 ) 0.8720 0.9580 1.1209 1.2026 
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2) รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

13.3289 14.6443 17.1339 18.3821 

ท่ีมำ  : ส ำนกันโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
หมำยเหตุ : 

1. ภำษีสรรพสำมิตก ำหนดเป็นอตัรำคงท่ีท่ี 2.1700 บำทต่อกิโลกรัม 
2. ภำษีเทศบำลเท่ำกบั 10.00% ของภำษีสรรพสำมิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน ้ำมนัเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน เร่ืองกำรก ำหนดรำคำ 

อตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนและอตัรำเงินชดเชยส ำหรับก๊ำซ LPG ท่ีท  ำในรำชอำณำจกัร อตัรำเงินส่งเขำ้กองทุน
และอตัรำเงินชดเชยส ำหรับก๊ำซLPG ท่ีส่งไปยงัคลงัก๊ำซ LPG และอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนส ำหรับก๊ำซ LPG 
ท่ีส่งออกนอกรำชอำณำจกัร 

4. ภำษีมูลค่ำเพิ่มของรำคำขำยส่งก๊ำซLPG หนำ้โรงกลัน่เท่ำกบั 7.00% ของรำคำขำยส่งก๊ำซLPG หนำ้โรงกลัน่ 
 

3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG  
ประกำศรำคำอำ้งอิงขำยปล๊ก LPG ในประเทศของส ำนกัแผนนโยบำยและพลงังำน 

 
 
รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG  = รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) + ค่ำกำรตลำด 

 

+  ภำษีมูลค่ำเพิ่มของค่ำกำรตลำด 
 

 

ตัวอย่างการค านวณโครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

  รำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 
บำทต่อกิโลกรัม % 

1) รำคำ ณ โรงกลัน่หรือรำคำ ณ โรงแยกก๊ำซ หรือรำคำน ำเขำ้ 15.3776 70.3 
 ภำษีสรรพำสำมิต (1) 2.1700 9.9 
 ภำษีเทศบำล (2) 0.2170 1.0 
 เงินกองทุนน ้ำมนั (3) (0.5851) (2.7) 
 รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 17.1795 - 
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (4) 1.2026 5.5 
2) รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 18.3821 - 
 ค่ำกำรตลำด  3.2566 14.9 
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 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม(5) 0.2280 1.0 
3) รำคำขำยปลีกก๊ำซ 21.87 100.0 
ท่ีมำ : ส ำนกันโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
 

หมำยเหตุ :   
1. ภำษีสรรพสำมิตก ำหนดเป็นอตัรำคงท่ี ท่ี 2.1700 บำทต่อกิโลกรัม 
2. ภำษีเทศบำลเท่ำกบั 10.00% ของภำษีสรรพสำมิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน ้ำมนัเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน เร่ืองกำรก ำหนดรำคำ อตัรำ

เงินส่งเขำ้กองทุนและอตัรำเงินชดเชยส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีท ำในรำชอำณำจกัร  และน ำเขำ้มำเพื่อใชใ้น
รำชอำณำจกัร อตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนและอตัรำเงินชดเชยส ำหรับก๊ำซท่ีส่งไปยงัคลงัก๊ำซและอตัรำเงินส่งเขำ้
กองทุนส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีส่งออกรำชอำณำจกัร 

4. ภำษีมูลค่ำเพิ่มของรำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหนำ้โรงกลัน่เท่ำกบั 7.00% ของรำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวหนำ้โรงกลัน่ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มเท่ำกบั 7.00% ของค่ำกำรตลำด 
 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าก๊าซ LPG 
ในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซ LPG   เป็นธุรกิจท่ีมีกำรเติบโตค่อนขำ้งสูง   เน่ืองจำกกำรเติบโต

ของปริมำณควำมตอ้งกำรใช้ก๊ำซ LPG ของประเทศไทยยงัคงมีอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งในภำคอุตสำหกรรม และเพื่อกำร
บริโภคในครัวเรือน ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรรณรงคข์องรัฐบำลและองค์กรเอกชนในเร่ืองของพลงังำนทดแทน
ถ่ำนหินและน ้ ำมนั ดงันั้น จึงมีผูป้ระกอบกำรท่ีสนใจและเขำ้มำประกอบธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง   
แต่เป็นธุรกิจท่ีสภำวะกำรแข่งขนัจะไม่สูงข้ึนมำกนกัในอนำคต  เน่ืองจำกธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซ LPG ในปัจจุบนัเป็น
ธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขในกำรเขำ้ท ำธุรกิจ (Barrier to Entry) ท่ีค่อนขำ้งยุง่ยำก ซ่ึงส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ ท่ีมี
ควำมสนใจในธุรกิจไม่สำมำรถเขำ้มำด ำเนินธุรกิจไดโ้ดยเง่ือนไขดงักล่ำว มีรำยละเอียดดงัน้ี   

(ก) เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินทุนจ ำนวนหน่ึง เน่ืองจำกผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตอ้งไดรั้บใบอนุญำตเป็น
ผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบญัญติัน ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 จำกกระทรวงพำณิชย์ซ่ึงปัจจุบนัได้ถูก
เปล่ียนเป็นผูค้ำ้น ้ ำมนั ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยตอ้งมีคุณสมบติัคือ 

1. ตอ้งมีทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำทข้ึนไป 
2. ตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีน 100 ลำ้นบำทข้ึนไป 
3. ตอ้งมีคลงัเก็บก๊ำซและมีปริมำณกำรคำ้ประจ ำปี (ปริมำณท่ีน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร ซ้ือ กลัน่ 

ผลิตหรือไดม้ำในปีหน่ึง) มำกกวำ่ 50,000 เมตริกตนั 
4. ตอ้งมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้เป็นของตนเอง 
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(ข) เป็นธุรกิจท่ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมเช่ือมัน่จำกลูกคำ้ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลำในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ระยะ
หน่ึง เน่ืองจำกธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซ LPG เป็นธุรกิจท่ีไม่มีควำมแตกต่ำงดำ้นผลิตภณัฑ์ดงันั้นผูป้ระกอบกำรจะตอ้ง
แข่งขนักนัดว้ยกำรท ำกำรตลำดและกำรใหบ้ริกำรเพื่อจูงใจให้ลูกคำ้ไวว้ำงใจใชผ้ลิตภณัฑ์ของตน ซ่ึงผูป้ระกอบกำร
จะตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในตวัลูกคำ้และมีบริกำรท่ีเป็นท่ีน่ำประทบัใจซ่ึงไดแ้ก่กำรจดัส่งท่ีรวดเร็ว กำรบริกำรดำ้น
เทคนิคและกำรใหบ้ริกำรดูแลซ่อมบ ำรุงถงับรรจุก๊ำซ LPG 

 

(ค) มีควำมเป็นไปไดท่ี้ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศไดเ้ล็งเห็นศกัยภำพของประเทศไทยในกำรเป็น
ศูนยก์ลำงของระบบกำรขนส่งในภูมิภำคอินโดจีน ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศจึงไดเ้ร่ิมเขำ้มำด ำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยแลว้ตั้งแต่ปี 2544 กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นตวัแปรส ำคญัท่ีจะก่อให้เกิดกำรแข่งขนัในธุรกิจคำ้ก๊ำซ
ท่ีรุนแรงในอนำคต เพรำะผูผ้ลิตและผูค้ ้ำก๊ำซในระดับโลกเหล่ำน้ีจะมีเงินทุนจ ำนวนมำกและมีเทคโนโลยีท่ี
เหนือกวำ่ผูป้ระกอบกำรในประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำมผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศยงัไม่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ
และสำยสัมพนัธ์กบัผูค้ำ้กำ๊ซในประเทศไทย ซ่ึงอำจเป็นปัจจยัท ำใหด้ ำเนินธุรกิจใหป้ระสบผลส ำเร็จไดย้ำก 

 
      5.  การจัดหาผลติภัณฑ์ 

   5.1  ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 ประเทศไทยจดัหำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพื่อน ำมำจ ำหน่ำยจำก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

1. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ มีก ำลงักำรผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 โดยประมำณของปริมำณ
กำรจดัหำทั้งหมด โดยปัจจุบนัมีโรงแยกก๊ำซทั้งหมด 7 แห่ง โดยตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัระยอง 5 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี
จงัหวดันครศรีธรรมรำช 1 แห่ง และสุโขทยั 1 แห่ง  
2. โรงกลัน่น ้ ำมนัดิบ มีก ำลงักำรผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 โดยประมำณของปริมำณกำร
จดัหำทั้งหมด โดยโรงกลัน่น ้ำมนัประกอบไปดว้ย  

 บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“ไทยออยล”์) 
 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  
 บริษทั สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
 บริษทั บำงจำก ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน)  
 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“เอสโซ่”) 
 บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) (“ไออำร์พีซี”) 

3. กำรน ำเขำ้ มีปริมำณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 โดยประมำณของปริมำณกำรจดัหำทั้งหมด   
ท่ีมำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-
information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 
 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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ส ำหรับปี 2561 บริษทัฯ ได้จดัหำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกผูผ้ลิตรำยใหญ่ภำยในประเทศ ทั้งจำก บริษทั 
ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ปตท น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกโรง
แยกก๊ำวธรรมชำติส่วนนึงมำผสม  รวมทั้งจดัหำจำกบริษทัผูผ้ลิตท่ีเป็นโรงกลัน่ทุกโรงของประเทศ  

 
6. โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้  

บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ลูกคำ้ประเภทต่ำงๆ และมี
รำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและรำยได้อ่ืน โดยในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงสร้ำงรำยไดแ้ละสัดส่วนของ
รำยไดแ้ยกตำมประเภทดงัต่อไปน้ี 
  

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

(หน่วย : ลำ้นบำท) รายได้ (%) รายได้ (%) รายได้ (%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยก๊ำซ 
LPG 

14,684 98.04 15,448 98.1 16,343 98.68 

รำยไดค้่ำบริกำรขนส่ง 42 0.28 65 0.41 84 0.51 

รำยไดอ่ื้น 251 1.68 235 1.49 135 0.81 

รวมรายได้ 14,978 100 15,748 100 16,562 100 
 

ทั้งน้ี รำยไดอ่ื้นประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลำ้นบำท) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รำยไดค้่ำขนส่ง 129 141 63 
ดอกเบ้ียรับ 8 7 7 
รำยไดค้่ำเช่ำ 11 12 13 
รำยไดค้่ำซ่อมถงั 16 29 31 
รำยไดจ้ำกกำรรับโอนท่ีดินตำมค ำสั่งศำล - 17 - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 22 11 - 
รำยไดอ่ื้น 66 18 20 
รวมรายได้อืน่ 252 235 135 
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ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณขายของบริษัท ดับบลวิพ ีเอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  
แยกตามประเภทลูกค้า ส าหรับปี 2561, 2560 และ 2559    

 

กลุ่มลูกค้า 
สัดส่วนปี 2561   

(%) 
สัดส่วนปี 2560 

(%) 
สัดส่วนปี 2559 

(%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 43.48 40.06 35.62 

สถำนีบริกำรก๊ำซ 26.42 36.32 45.37 

โรงงำนอุตสำหกรรม 9.23 8.85 8.61 

ลูกคำ้พำณิชย ์(Commercial Customers) 4.85 4.35 3.99 

ร้ำนคำ้ก๊ำซ 4.31 4.04 4.12 
Supply Sale และอ่ืนๆ 11.71 6.38 2.29 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท ดับบลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  

แยกตามประเภทลูกค้า ส าหรับปี 2561, 2560 และ 2559    
 

ประเภทลูกค้า 

รายได้  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

รายได้  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

รายได้  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

2561 2560 2559 

โรงบรรจุก๊ำซ             6,422  43.73 6,169 39.94 5,731 35.06 
สถำนีบริกำรก๊ำซ             3,809  25.94 5,548 35.91 7,406 45.31 

โรงงำนอุตสำหกรรม             1,412  9.62 1,406 9.1 1,430 8.75 

ลูกคำ้พำณิชย ์                806  5.49 763 4.94 735 4.5 

ร้ำนคำ้ก๊ำซ                658  4.48 641 4.15 682 4.17 

Supply Sale และอ่ืนๆ             1,577  10.74 921 5.96 359 2.21 

รวม           14,684  100 15,448 100 16,343 100 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจส่งผลต่อ
ธุรกิจทั้งจำกปัจจยัภำยใน และจำกปัจจยัภำยนอก พร้อมทั้งมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองตำมแนวทำงกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง (Enterprise Risk Management :ERM) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ พร้อมทั้ งมีกำรจัดตั้ งคณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงในภำพรวมให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ผำ่นกำรจดัท ำ Risk Matrix เพื่อประเมินโอกำส และผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนทั้งดำ้นปริมำณ 
และคุณภำพเพื่อให้สำมำรถระบุผลกระทบตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว ้เหตุกำรณ์หน่ึงๆ อำจมีผลกระทบมำกกวำ่ 1 
ด้ำน ดังนั้นในกำรประเมินควรพิจำรณำให้ครบทุกด้ำน และเลือกใช้เกณฑ์เพื่อระบุระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบใหเ้หมำะสม 

  
ความเส่ียงจากผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภาครัฐ (Compliance Risk)   
 เน่ืองดว้ยกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครัฐท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำประเทศในทุกมิติ ไดแ้ก่ สังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม  ส่งผลใหน้โยบำยภำครัฐก ำหนดนโยบำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจก๊ำซ LPG ไดแ้ก่ 
 

(ก) นโยบำยกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน ไดเ้ห็นชอบแนวทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG โดยให้ลด

กำรควบคุมธุรกิจกำรผลิตและจดัหำลงอยำ่งต่อเน่ือง จนน ำไปสู่กำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ทั้งระบบ โดยจะเปิด
เสรีทั้งระบบ โดยยกเลิกกำรควบคุมรำคำและปริมำณของทุกแหล่งผลิตและจดัหำ เปิดเสรีกำรน ำเขำ้และส่งออก
โดยสมบูรณ์ รวมถึงยกเลิกกำรประกำศรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่และรำคำขำยส่ง ณ คลงัก๊ำซ โดยให้มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 เป็นตน้ไป  โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 1) ยกเลิกกำรก ำหนด
รำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ บริษทั ปตท.สผ. จ  ำกดั โรงกลัน่น ้ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก รวมทั้งกำรน ำเขำ้ 
2) ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่ (รำคำซ้ือตั้งตน้) โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
(สนพ.) จะประกำศรำคำอำ้งอิงส ำหรับเป็นขอ้มูลในกำรก ำกบัดูแลรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศเท่ำนั้น 3) 
ยกเลิกกำรก ำหนดอตัรำเงินชดเชยหรือส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ของส่วนกำรผลิตจำกโรงแยกฯ โรงกลัน่ฯ
4) ยกเลิกประกำศรำคำขำยส่ง ณ คลงัก๊ำซ 5) ปรับกลไกกองทุนน ้ ำมนัฯ ให้มีลกัษณะคลำ้ยกองทุนน ้ ำมนัฯ เพื่อ
วตัถุประสงค์ในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำ 6) มอบหมำยให้ สนพ. กรมธุรกิจพลงังำน (ธพ.) และกรมกำรคำ้
ภำยในศึกษำค่ำกำรตลำดก๊ำซ LPG ท่ีเหมำะสมและบญัชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ระหว่ำง
กรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค 
 ภำยหลังท่ีรัฐบำลยกเลิกกำรควบคุมรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG อย่ำงสมบูรณ์อำจส่งผลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ เน่ืองจำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG จะสะทอ้นถึงตน้ทุนท่ี
แทจ้ริงและเปล่ียนแปลงตำมกลไกรำคำในตลำดโลกและตลำดในประเทศ ท ำให้ตน้ทุนกำรจดัหำก๊ำซเป็นไป
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ตำมกลไกตลำด ซ่ึงบริษัทฯ สำมำรถน ำเข้ำ หรือส่งออกได้ อีกทั้ งย ังท ำให้ต้นทุนกำรจัดหำได้จำกทั้ ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ มีทำงเลือกมำกยิ่งข้ึน พร้อมทั้ง ยงัสำมำรถใช้ในกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรองกบั 
Supplier ภำยในประเทศได ้ เน่ืองจำกบริษทัฯมีทำงเลือกจำกแหล่งกำรจดัหำมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงสำมำรถควบคุม
ตน้ทุนในกำรจดัหำ และก ำหนดรำคำขำยท่ีบริษทัฯตอ้งกำรได ้ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนัมำกข้ึน  
 

 (ข) นโยบำยกำรเปิดเสรีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซหุงตม้  
กำรเปิดเสรีทำงกำรคำ้ตำมขอ้ตกลงขององค์กำรคำ้โลก (WTO) อำจท ำให้ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ของ

โลกจำกต่ำงประเทศหรือผูค้ำ้ภำยในประเทศซ่ึงมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนเงินทุนและเทคโนโลยีเขำ้มำด ำเนิน
ธุรกิจก๊ำซหุงตม้ในประเทศไทย เพื่อใชเ้ป็นฐำนในกำรเปิดตลำดสู่ประเทศเพื่อนบำ้นในแถบอินโดจีน เน่ืองจำก
ประเทศไทยมีควำมเหมำะสมในดำ้นท ำเลท่ีตั้ง กำรขนส่ง และระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ส่งผลให้กำรแข่งขนั
ในธุรกิจน้ีมีควำมรุนแรงมำกข้ึน 

อย่ำงไรก็ตำม ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศหรือผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศอำจจะประสบปัญหำ
ในเร่ืองควำมไม่คุน้เคยกบัสภำวะตลำด  รวมทั้งยงัไม่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและสำย
สัมพนัธ์กบัผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตลอดจนเครือข่ำยทำงธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อ
กำรประสบควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด นอกจำกน้ียงัตอ้งมีกำรลงทุนในถงับรรจุก๊ำซเป็นจ ำนวนมำกส ำหรับใชใ้น
กำรท ำตลำด  

 

(ค) นโยบำยกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 
รัฐบำลอำจมีกำรออกกฎหมำยเพิ่มเติมในส่วนของกำรเพิ่มควำมปลอดภยัให้แก่ผูใ้ช้ก๊ำซ LPG รวมถึง

กำรรณรงค์ในเร่ืองของกำรรักษำส่ิงแวดล้อม ซ่ึงอำจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรด ำเนินงำน และก ำไรใน
อนำคตของบริษทั บริษทั ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัดงักล่ำว จึงได้มี
นโยบำยในกำรพฒันำและปรับปรุงคุณภำพของบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมปลอดภยัอยำ่งต่อเน่ือง โดยคลงัเก็บก๊ำซ 
LPG โรงบรรจุก๊ำซ LPG และสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ของบริษทั รวมถึงถงับรรจุก๊ำซ LPG แต่ละใบของบริษทั 
ตอ้งไดรั้บมำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมท่ีภำครัฐก ำหนดและไดรั้บกำรตรวจสอบจำกภำครัฐและหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ  

บริษทั มีควำมเช่ือมัน่วำ่ในปัจจุบนัมำตรฐำนผลิตภณัฑ์และคลงัเก็บก๊ำซ LPG โรงบรรจุก๊ำซ LPG และ
สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ของบริษทั ตลอดจนถงับรรจุก๊ำซ LPG ของบริษทั ไดรั้บกำรยอมรับทั้งจำกหน่วยงำน
ของภำครัฐและผูบ้ริโภค ประกอบกบับริษทั ไดมี้กำรบริหำรจดักำรตน้ทุนอยำ่งมีประสิทธิภำพมำโดยตลอด ท ำ
ใหป้ระเด็นควำมเส่ียงในเร่ืองน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั  

ควำมเส่ียงจำกกำรเพิ่มข้ึนของผูค้ำ้ก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2543 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมคำ้ก๊ำซ LPG เพียงไม่ก่ีรำย ท ำให้มีโอกำสท่ีจะมี
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้มำในอุตสำหกรรมโดยกำรขอจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์เพื่อเป็นผูค้ำ้มำตรำ 7 มำกข้ึน ซ่ึงกำรเขำ้มำของผูค้ำ้รำยใหม่จะก่อใหเ้กิดกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมำก
ข้ึน และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของบริษทั ในอนำคต อยำ่งไรก็ตำม
กำรเขำ้มำเป็นผูค้ำ้ก๊ำซ LPG รำยใหม่ตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และท่ีมี
กำรแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นตอ้งมีคุณสมบติัและเง่ือนไขตำมท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด เช่น ตอ้งมีทุนจดทะเบียน 50 
ลำ้นบำทข้ึนไป เงินทุนหมุนเวียนขั้นต ่ำ 100 ลำ้นบำท และตอ้งเก็บก๊ำซ LPG เพื่อส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 1 
ของปริมำณท่ีจะท ำกำรคำ้ในระยะเวลำ 1 ปี ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนจ ำนวนมำกในกำรสร้ำงคลงั/เช่ำคลงัในกำร
เก็บส ำรองก๊ำซตำมขอ้กฎหมำยก ำหนด นอกจำกน้ี ยงัก ำหนดใหภ้ำยในระยะเวลำหน่ึงปีตอ้งมีปริมำณกำรคำ้ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวประจ ำปี (ปริมำณท่ีน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร ซ้ือ กลั่น ผลิตหรือได้มำในปีหน่ึง) มำกกว่ำ 
50,000 ตัน ต้องมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำเป็นของตนเอง ซ่ึงจ ำเป็นต้องใช้เงินทุนและระยะเวลำในกำรท ำให้
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของตนเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และหำกผูค้ำ้มำตรำ 7 มีควำมตอ้งกำรท ำตลำดในถงับรรจุ
ก๊ำซส ำหรับภำคครัวเรือน ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำกในกำรกระจำยถงัใหเ้ขำ้สู่ผูบ้ริโภคอยำ่งทัว่ถึง ซ่ึงเง่ือนไข
ดงักล่ำวเป็นกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้มำในอุตสำหกรรมน้ีของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ 

 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการพาณชิย์ (Commercial Risk)  

เน่ืองจำกสัดส่วนกำรขำยของบริษทัฯ แบ่งกลุ่มของลูกคำ้ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มภำคครัวเรือน 
(HH) กลุ่มร้ำนคำ้แก๊ส (GS) กลุ่มโรงบรรจุก๊ำซ (FP)  กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม (IN) กลุ่มพำณิชยกรรม (CM)  
และกลุ่มสถำนีบริกำรก๊ำซ (AG) แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ของรำคำน ้ ำมนั ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้
รถยนตเ์ป็นยำนพำหนะ  กลบัไปใชน้ ้ ำมนัเน่ืองจำกรำคำไม่แตกต่ำงกนัมำก  จึงส่งผลต่อสัดส่วนในกำรขำยของ
ลูกคำ้กลุ่ม AG ท่ีมีกำรซ้ือขำยลดลง  จึงท ำให้บริษทัฯ มีกำรทบทวนสัดส่วนกำรขำยใหม่ โดยมุ่งเนน้กำรจดักำร
เชิงรุก โดยมุ่งเนน้ไปในกลุ่มลูกคำ้รำยอ่ืนๆ เพื่อปรับสัดส่วนให้มีกำรซ้ือขำยสูงข้ึน  ไม่ให้กระทบต่อภำพรวม
ทำงธุรกิจของบริษทั อีกทั้ง บริษทัฯ มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อต่อยอดในธุรกิจให้
เติบโตอยำ่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ ต่อไป 

 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติการ (Operation Risk) 

ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติักำรจนส่งผลกระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงอำจเกิด
ไดจ้ำกทั้งปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก เช่น กำรขนส่งก๊ำซ LPG  

 (ก) กำรขนส่งทำงทะเล 
บริษทั มีกำรขนส่งทำงทะเลโดยใช้เรือบรรทุกก๊ำซเป็นยำนพำหนะในกำรขนส่ง ซ่ึงเป็นกำรน ำก๊ำซ 

LPG ท่ีไดจ้ำกผูผ้ลิต (โรงแยกก๊ำซฯ และโรงกลัน่น ้ ำมนั) น ำเขำ้เก็บท่ีคลงัก๊ำซจงัหวดัฉะเชิงเทรำ และจงัหวดั
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สมุทรสงครำม พร้อมทั้ง ทำงบริษทัไดมี้กำรจดัท ำประกนัภยัสินคำ้ทำงทะเลระหว่ำงกำรขนส่งสินคำ้ เพื่อเป็น
กำรลดผลกระทบท่ีจะมีต่อบริษทั  

 (ข) กำรขนส่งทำงบก 
บริษทั มีบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจรับบริกำรขนส่งก๊ำซ LPG ไดแ้ก่ EAGLE ซ่ึงในระหวำ่งกำรขนส่ง

อำจเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดข้ึนท่ีจะน ำมำซ่ึงควำมสูญเสีย และอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
กำรด ำเนินกำรของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม EAGLE ไดรั้บใบอนุญำตให้เป็นผูข้นส่งก๊ำซ LPG จำกกรมธุรกิจ
พลงังำน โดยพำหนะท่ีใชใ้นกำรขนส่งก๊ำซ LPG ก็ไดรั้บอนุญำตและไดรั้บกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอจำก
กรมขนส่งทำงบก รวมทั้งพนักงำนขบัรถก็ได้รับใบอนุญำตจำกกรมธุรกิจพลังงำนทั้งหมด จึงมัน่ใจได้ว่ำ 
EAGLE ไดป้ฏิบติัตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีควบคุมอยำ่งเคร่งครัดและมีควำมตระหนกั
ในเร่ืองควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น นอกจำกน้ี EAGLE มีกำรจดัท ำประกนัภยัรถบรรทุกก๊ำซ LPG แลว้
ทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบท่ีจะมีต่อบริษทั ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด
ข้ึนดงักล่ำวใหน้อ้ยท่ีสุด 

 

 (ค) ควำมปลอดภยัจำกบรรจุภณัฑ์ 
  เน่ืองจำกบรรจุภณัฑ์ของบริษทั คือ ถงัก๊ำซ ซ่ึงภำยในบรรจุก๊ำซ LPG ไว ้ถือเป็นวตัถุไวไฟ และอำจมี
อนัตรำยหำกมีกำรใช้งำนไม่ถูกตอ้ง ดงันั้น เพื่อป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว บริษทัได้น ำมำตรฐำนท่ีกระทรวง
อุตสำหกรรมไดมี้กำรก ำหนดมำตรฐำนของถงับรรจุก๊ำซ LPG ไว ้ และไดก้ ำหนดระยะเวลำเพื่อกำรตรวจสอบ
คุณภำพของถงับรรจุก๊ำซ LPG เป็นระยะกรณีท่ีถงับรรจุก๊ำซ LPG เป็นมูลเหตุท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยข้ึน 
บริษทั ในฐำนะผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ ซ่ึงอำจส่งผล
กระทบต่อช่ือเสียงและกำรด ำเนินงำนของบริษทั แต่โดยปกติทัว่ไปนั้นกำรระเบิดของก๊ำซ LPG มกัจะเกิดจำก
อุปกรณ์ส่วนอ่ืนท่ีไม่ใช่ถงับรรจุก๊ำซ LPG เน่ืองจำกผูผ้ลิตถงับรรจุก๊ำซ LPG มีกระบวนกำรทดสอบควำม
ปลอดภยัของถงับรรจุและวำล์ว ตั้งแต่ขั้นตอนกำรผลิตให้ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม 
(มอก.) ท่ีก ำหนดข้ึนโดยส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม นอกจำกน้ีกรมธุรกิจพลงังำน กระทรวง
พลงังำน ยงัไดก้ ำหนดให้มีกำรตรวจสอบถงัก๊ำซ LPG ท่ีผำ่นกำรใชง้ำนมำแลว้ 5 ปี ดว้ยกำรทดสอบสภำพกำร
รับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และตรวจสอบถงัท่ีผำ่นกำรใชง้ำนมำแลว้ 10 ปี ดว้ยกำรทดสอบสภำพกำรรับ
แรงดนัของถงั (Hydro Test) และทดสอบสภำพกำรยืดตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) ซ่ึงหำกถงัก๊ำซ 
LPG ดงักล่ำว ไม่ผำ่นกำรทดสอบจะไม่สำมำรถน ำไปบรรจุก๊ำซ LPG ไดอี้ก และจะตอ้งท ำลำยทิ้งต่อไป 

ในดำ้นอุปกรณ์เพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีน ำมำใชร่้วมกบัถงับรรจุก๊ำซ ไดแ้ก่ หวัเตำ สำยส่งก๊ำซ ทั้งหมดจะไม่ใช่
ผลิตภณัฑ์ของบริษทั จึงไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อควำมปลอดภยัทำงกฎหมำย แต่ถ้ำเกิดอุบติัเหตุระเบิดข้ึนจำก
อุปกรณ์ดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบทำงออ้มต่อช่ือเสียงของบริษทัได ้ 

แต่เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ของบริษทั มีมำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมหลกัสำกล และท่ีผ่ำนมำผลิตภณัฑ์
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้บริษทั ไม่เคยประสบปัญหำอุบติัเหตุกำรระเบิดแต่อยำ่งใด แต่เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจใน
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มำตรฐำนของบริษทั  จึงไดก้ ำหนดนโยบำยเพิ่มศูนยป์ฏิบติักำรเพื่อกำรตรวจสอบคุณภำพ และซ่อมถงัก๊ำซทั้งใน
ส่วนของสีถงั ควำมสมบูรณ์ของถงัก๊ำซ เพื่อให้ไดม้ำตรฐำนของอุตสำหกรรมมำกยิ่งข้ึน ท ำให้บริษทั มัน่ใจได้
วำ่บริษทัสำมำรถควบคุมควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในผลิตภณัฑ ์

 

(ง) ควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
ลกัษณะกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษทั เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพ

และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหำกเกิดอุบติัเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน อำจส่งผลกระทบต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย แผนกำรลงทุนของบริษทั และผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงภำพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งในระยะสั้น
และในระยะยำวไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ดี บริษทั จะก ำหนดนโยบำยด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม เป็นกรอบ
ภำรกิจตั้งแต่เร่ิมตน้ในกำรวำงแผนกำรลงทุน กำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยั 
กำรป้องกนัและลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน 
โดยกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งคุม้ค่ำเพื่อใหเ้กิดกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื รวมถึงกำรส่ือสำรให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบอยำ่งทัว่ถึง 
เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งในลกัษณะของควำมเส่ียงท่ีไดมี้กำรบริหำรจดักำร รวมถึงมำตรกำรป้องกนัเพื่อ
ควบคุมดำ้นกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ ท่ีบริษทั จะด ำเนินกำรในอนำคต 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน-สุทธิ 
         หน่วย : ลำ้นบำท 

ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่ำ 
(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

1. ท่ีดิน เจำ้ของ 66 - 
รวม  66  

 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

หน่วย : ลำ้นบำท 

        ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำ 
(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

1. ท่ีดิน เจำ้ของ 335 1 
2. อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค เจำ้ของ 376 1 

3. คลงัและอุปกรณ์เก็บแก๊ส เจำ้ของ 182 1 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำน เจำ้ของ 88 1 

5. ถงับรรจุแก๊สขนำดเล็ก เจำ้ของ 1,321 - 

6. เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช ้ ส ำนกังำน เจำ้ของ 8 - 

7. ยำนพำหนะ เจำ้ของ 85 - 

8. สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง เจำ้ของ 130 - 

รวม   2,524   

หมำยเหตุ ภำระผกูพนั (ณ  วนัท่ี 31ธนัวำคม 2561)  
1ใชสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนับำงส่วน   
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สัญญำเช่ำท่ีดินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 

ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

บริษทั ปฐวเีทอร์มินลั จ  ำกดั บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 179 ต.บำงปะกงล่ำง 20 ปี 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 11 ไร่ 15.4 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย.2576 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 5078 ต.บำงปะกงล่ำง 20 ปี 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 3 ไร่ 1 งำน 30 ตำรำงวำ 22 เม.ย.2556 - 21 เม.ย.2576 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 3171 ต.บำงปะกงล่ำง 18 ปี 1 เดือน 21 วนั 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 1 ไร่ 3 งำน 60 ตำรำงวำ 1 มี.ค.2558 - 21 เม.ย.2576 
บริษทั เวลิด ์แอล.พี.จี. กรุ๊ป จ ำกดั บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 16708 ต.นำเกลือ 30 ปี 
  อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี เน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งำน 82.5 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569 

  ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 78038 ต.นำเกลือ 24 ปี 9 เดือน 13 วนั 
  อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งำน 62 ตำรำงวำ 8 ส.ค. 2544 - 21 เม.ย. 2569 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 26369 ต.ปรุใหญ่ 30 ปี 
  อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ เน้ือท่ี 1 ไร่ 6 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 17340 ต.หนองกรด 30 ปี 
  อ.เมือง จ.นครสวรรค ์เน้ือท่ี 1 ไร่ 1 งำน 79.5 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2539 - 22 เม.ย. 2569 
  ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 798 ต.ดอนแกว้ 30 ปี 

  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 2 ไร่ 33 ตำรำงวำ 
22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569 
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  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 16524, 68222 ต.พลำยชุมพล 30 ปี 
  อ.เมือง จ.พิษณุโลก เน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งำน 29 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569 
ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

 บริษทั เวลิด ์แอล.พี.จี. กรุ๊ป จ ำกดั บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 16524 ต.พลำยชุมพล 24 ปี 9 เดือน 13 วนั 
  อ.เมือง จ.พิษณุโลก เน้ือท่ี 1 ไร่ 1 งำน 52.75 ตำรำงวำ 8 ส.ค. 2544 - 21 เม.ย. 2569 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 1890 ต.บำงมญั 30 ปี 
  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เน้ือท่ี 3 ไร่ 43 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569 
บริษทั เวลิดปิ์โตรเลียม จ ำกดั บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 5079 ต.บำงปะกงล่ำง 18 ปี 1 เดือน 21 วนั 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 2 งำน 43.75 ตำรำงวำ 1 มี.ค.2558 - 21 เม.ย.2576 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 5079 ต.บำงปะกงล่ำง 20 ปี 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 1 งำน 49.8 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 5079 ต.บำงปะกงล่ำง 20 ปี 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 5 ไร่50 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 180 ต.บำงปะกงล่ำง 18 ปี 1 เดือน 21 วนั 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 45 ตำรำงวำ 1มี.ค.2558 - 21 เม.ย.2576 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 180 ต.บำงปะกงล่ำง 20 ปี 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 1 ไร่ 3 งำน 66.9 ตำรำงวำ 22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576 
  บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 180 ต.บำงปะกงล่ำง 20 ปี 

  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 1 ไร่ 2 งำน 20 ตำรำงวำ 
22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576 
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นำงสำววชัรี เกษวชัรสำร 
 
ท่ีดิน ภบท. 5 พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ต.โนนท่อน 

 
1 ปี 

  อ.เมือง จ.ขอนแก่น เน้ือท่ี 1 ไร่ 2 งำน 1 ม.ค. 2559  เป็นตน้ไป 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ชะมวงปิโตรเลียม ท่ีดิน พร้อมส ำนกังำน โฉนดเลขท่ี 1077 3 ปี 
  ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลำ เน้ือท่ี 300 ตำรำงเมตร 1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2563 
รำชพสัดุ เช่ำท่ีดินรำชพสัดุ ทะเบียนเลขท่ี ส.ฉช. 656 ต.บำงปะกง  ถ.สุขมุวทิ อ.บำงปะกง  12 ปี 9 เดือน 12 วนั 
  จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 4 ไร่ 4 งำน 27.3 ตำรำงวำ 1 ม.ค.2551 – 12 ต.ค. 2564  

 
สัญญำเช่ำอำคำรของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 

ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

บริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกร
น ้ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 

พื้นท่ีชั้น 14, 15 และ 16 อำคำรอีสท ์วอเตอร์ เลขท่ี1 ซ.วภิำวดีรังสิต 5 ถ.วภิำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร รวมพื้นท่ี 1,728.40 ตำรำงเมตร 

3 ปี 

  รวมพื้นท่ี 1,728.40 ตำรำงเมตร 16 เม.ย. 2559 - 15 เม.ย.2562 
บริษทั พงษสุ์ภี จ  ำกดั พื้นท่ีชั้น 6A อำคำรพงษสุ์ภี เลขท่ี19 ซ.ยำสูบ 1 ถ.วภิำวดีรังสิต  3 ปี 
  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร พื้นท่ี 185 ตำรำงเมตร 16 มิ.ย. 2559 - 15 มิ.ย. 2562 
บริษทั พงษสุ์ภี จ  ำกดั พื้นท่ีชั้น 7 อำคำรพงษสุ์ภี เลขท่ี19 ซ.ยำสูบ 1 ถ.วภิำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหำนคร รวมพื้นท่ี 370 ตำรำงเมตร 
3 ปี 

  1 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2564 
นำยศกัด์ิชยั กำญจนะวรรณ 

ส ำนกังำนเลขท่ี 755/3 หมู่ท่ี 2 ต.ศิลำ อเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
3 ปี 

  1 ธ.ค.2560 - 30 พ.ย.2563 
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สัญญำเช่ำโรงบรรจุของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 

ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

บริษทั เวลิด ์แอล.พี.จี. กรุ๊ป จ ำกดั ท่ีดิน พร้อมโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 30881 ต.หว้ยกะปิ 3 ปี 
  อ.เมือง จ.ชลบุรี เน้ือท่ี 5 ไร่ 79 ตำรำงวำ 1 ก.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2562 
  ท่ีดิน พร้อมโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 103687, 103688, 103689 เน้ือท่ี 2 ไร่ 86 ตำรำงวำ 3 ปี 
  และท่ีดินส่วนท่ีเหลือของโฉนดเลขท่ี 103689 เน้ือท่ี 3 งำน 14 ตำรำงวำ 1 ก.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2562 
   แขวงบำงนำ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร   

   

ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

บริษทั สมบูรณ์ ปิโตรเลียม (1993) 
จ  ำกดั 

บำงส่วนของท่ีดิน พร้อมโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 2643 1 ปี 

  ต.ท่ำพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เน้ือท่ี 2 ไร่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 
บริษทั พลงัอศัวนิ จ  ำกดั ท่ีดิน พร้อมโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 11268, 11269 15 ปี 
  ต.บำงไผ ่อ.เมือง จ.นนทบุรี เน้ือท่ี 2 ไร่ 2 งำน 51 ตำรำงวำ 1 มี.ค. 2554 - 1 มี.ค. 2569 
บริษทั ที.พี. สุขสวสัด์ิ 26 แก๊ส จ ำกดั ท่ีดิน พร้อมโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 16886 แขวงบำงปะกอก 3 ปี 
  เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร เน้ือท่ี 3 ไร่ 6 ตำรำงวำ 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2562 
นำยพงเทพ สันติกุล ท่ีดิน พร้อมโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 43641 ต.คลองหน่ึง 3 ปี 
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 15 ก.พ. 2560 - 14 ก.พ. 2563 
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นำงล ำจวน กำญจนชีวะ 

 
บำงส่วนของท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 214203 ต.บำงแกว้ อ.บำงพลี 
จ.สมุทรปรำกำร 

 
3 ปี 

   เน้ือท่ี 2 ไร่ 200 ตำรำงวำ  1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2564 

นำงฤทยั แดงแสงส่ง 
บำงส่วนของท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 19575 แขวงบำงหวำ้ เขตภำษี
เจริญ  

3 ปี 

  กรุงเทพมหำนคร เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งำน 96 ตำรำงวำ  1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2564 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

คดีเดิมของบริษัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ในปี พ.ศ. 2553 WG เป็นจ ำเลย เน่ืองจำกเป็นผูจ้  ำนองท่ีดินเพื่อค ้ำประกนัสินเช่ือให้กบับุคคลอ่ืนท่ีมี
ต่อบริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง จ ำนวนตำมมูลฟ้องเป็นเงิน 27.02 ลำ้นบำท ซ่ึงศำลมีค ำสั่งให้จ  ำหน่ำยคดีชัว่ครำวเพื่อ
รอค ำพิพำกษำคดีของหน้ีประธำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัคำดว่ำบริษทัจะไม่ได้รับผลเสียหำยจำกคดีฟ้องร้อง
ดงักล่ำว จึงมิไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 ในปี พ.ศ. 2556 WG ถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใชค้่ำเสียหำยจำกบริษทัแห่งหน่ึง เน่ืองจำก WG ผิด
นดัช ำระหน้ีตำมสัญญำท่ีไดท้  ำไวก้บับริษทัดงักล่ำว ตำมคดีแพ่งหมำยเลขด ำท่ี 3097/2556 โดยโจทก์ไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศำลแพง่ใหบ้ริษทัชดใชค้่ำเสียหำย เป็นจ ำนวนเงิน 30.46 ลำ้นบำท ศำลแพ่งมีค ำตดัสินให้บริษทัช ำระเงินค่ำเสียหำย
รวมดอกเบ้ีย 2.36 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดช้ ำระเงินค่ำเสียหำยดงักล่ำวแลว้ ต่อมำศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำตดัสินให้บริษทั
ช ำระเงินชดใชแ้ก่บริษทัดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 11.57 ลำ้นบำท  บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ   ต่อมำศำลฎีกำได้
พิพำกษำยืนตำมศำลอุทธรณ์ให้บริษทัช ำระเงินชดใช้แก่บริษทัดังกล่ำว เป็นจ ำนวน 11.57 ล้ำนบำท บริษทัได้
ด ำเนินกำรชดใชเ้งินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561  เรียบร้อยแลว้  ดงันั้น คดีน้ีจึงเป็นอนัส้ินสุดลงแลว้ 

 
คดีของบริษัท ดับบลวิพ ีเอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 

 บริษทัเป็นโจทก์ฟ้องคดีอำญำหมำยเลขแดงท่ี อ.3800/2559 ต่อกรรมกำรชุดเดิมของบจก.เวิลด์แก๊ส
(ประเทศไทย) (WGT) กบัพวกรวม 4 คน จ ำเลยต่อศำลจงัหวดัพระโขนง ในขอ้หำเอำไปซ่ึงเอกสำร ลกัทรัพยน์ำยจำ้ง 
พระรำชบญัญติัก ำหนดควำมผิดเก่ียวกบัห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บริษทัจ ำกดั สมำคม และมูลนิธิ 
พ.ศ. 2499 โดยในปี 2551 กรรมกำรของ WG ในขณะนั้นไดร่้วมกนัอนุมติัเงินคืนประกนัตำมสัญญำวำ่จำ้งให้ขนส่ง
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และสั่งจ่ำยเช็คโดยไม่ระบุช่ือจ ำนวน 2 ฉบบั เป็นเงิน 17,885,961.78 บำท ให้แก่บริษทั ปิคนิค 
มำรีน จ ำกดั ผูรั้บจำ้ง โดยไดส่้งมอบเช็คให้แก่กรรมกำรของบริษทั ปิคนิค มำรีน จ ำกดัในขณะนั้น ซ่ึงเช็คดงักล่ำวได้
มีกำรเรียกเก็บเงินจำกบญัชีของ WGT ไปเรียบร้อยแลว้ แต่เช็ค 2 ฉบบัดงักล่ำวไม่ไดน้ ำเขำ้บญัชีของบริษทั ปิคนิค มำ
รีน จ ำกดั แต่น ำเขำ้บญัชีของบุคคลอ่ืนภำยนอกแทน ท ำให้ทำงบริษทั ปิคนิค มำรีน จ ำกดัฟ้องเรียกเงินประกนัตำม
จ ำนวนดงักล่ำวคืนจำกบริษทั และบริษทั ตอ้งช ำระเงินดงักล่ำวคืนให้แก่ทำงบริษทั ปิคนิค มำรีน จ ำกดัอีกคร้ังหน่ึง 
บริษทั จึงไดฟ้้องคดีอำญำกรรมกำรชุดเดิมของ WGT กบัพวกรวม 4 คน เป็นจ ำเลย เพื่อติดตำมเอำเงินประกนัจ ำนวน 
17,885,961.78 บำทคืนให้แก่บริษทั คดีน้ีศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำให้จ  ำเลยท่ี 1 ไดรั้บโทษจ ำคุกเป็นเวลำ 5 ปี ยกฟ้อง
จ ำเลยท่ี 2 และท่ี 4 และจ ำหน่ำยคดีและออกหมำยจบัจ ำเลยท่ี 3 เน่ืองจำกหลบหนี และศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำ
จ ำคุกจ ำเลยท่ี 1 และ 2  เป็นเวลำ 5 ปี   คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 

 
 บริษทั เป็นโจทกฟ้์องคดีอำญำหมำยเลขด ำท่ี 5173/2559 ต่อกรรมกำรชุดเดิมของ WGT กบัพวกรวม 4 

คน ในขอ้หำร่วมกนัลกัทรัพยน์ำยจำ้ง พระรำชบญัญติัก ำหนดควำมผิดเก่ียวกบัห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วน
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จ ำกดั บริษทัจ ำกดั สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 โดยในปี 2551 กรรมกำรของ ในขณะนั้นไดร่้วมกนัอนุมติักำรลงทุน
ในบริษทัแห่งหน่ึง และไดส้ั่งจ่ำยเช็คจ ำนวนเงิน 20,000,000 บำทใหก้บับริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี จ  ำกดั โดยอำ้งเหตุผล
วำ่จะน ำไปซ้ือหุน้ของบริษทัดงักล่ำว แต่ขอ้เทจ็จริงปรำกฏวำ่เงินจ ำนวนดงักล่ำวไปช ำระหน้ีบุคคลภำยนอกท่ีเป็นหน้ี
ค่ำหุ้นกบับริษทัดงักล่ำวแทน บริษทัจึงไดฟ้้องคดีอำญำกบักรรมกำรชุดเดิมของ WGT กบัพวกรวม 4 คน เป็นจ ำเลย  
ศำลมีค ำสั่งให้ประทบัฟ้องโจทก์ส ำหรับจ ำเลยท่ี 1 และ 2 ในขอ้หำควำมผิดตำมฟ้อง และให้ยกฟ้องจ ำเลยท่ี 3-5  
บริษทัจึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำสั่ง ต่อมำศำลพิพำกษำยกฟ้องจ ำเลยทั้ง 5 โจทก์จึงด ำเนินกำรยื่นฎีกำ คดีอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของศำลฎีกำ 

 
 ในปี พ.ศ. 2560 ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึงซ่ึงท ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซจงัหวดั

ฉะเชิงเทรำไดฟ้้องบริษทัเป็นจ ำเลยในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่ำสินจำ้งและค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 13.50 ลำ้นบำท 
ส ำหรับงำนก่อสร้ำงท่ีผูรั้บเหมำไดท้  ำงำนไปแลว้บำงส่วนและบริษทัไดส้ั่งชะลอโครงกำรไวช้ัว่ครำว  ปัจจุบนัศำล
ชั้นตน้มีค ำพิพำกษำใหบ้ริษทัช ำระค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินตำมฟ้อง 

 ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำสินไหมทดแทนจำกบุคคล
ธรรมดำ เน่ืองจำกควำมประมำทปรำศจำกควำมระมดัระวงัอยำ่งผูมี้อำชีพจ ำหน่ำยแก๊สอนัเป็นวตัถุไวไฟ เป็นเหตุท ำ
ให้โจทก์ได้รับควำมเสียหำย โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศำลให้บริษทัชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำสินไหมทดแทน เป็น
จ ำนวนเงิน 1.18 ลำ้นบำท ขณะน้ียงัอยูใ่นขั้นตอนของศำล อยำ่งไรก็ตำม  ฝ่ำยบริหำรของบริษทั คำดวำ่บริษทัจะไม่ได้
รับผลเสียหำยจำกคดีควำมฟ้องร้องดงักล่ำว จึงมิไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

 ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561  ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึงซ่ึงท ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซ
จงัหวดันครสวรรค ์ไดฟ้้องบริษทัเป็นจ ำเลยในคดีแพง่เพื่อเรียกร้องค่ำสินจำ้งและค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน  9.92 ลำ้น
บำทส ำหรับงำนก่อสร้ำงท่ีผูรั้บเหมำได้ท ำงำนไปแลว้บำงส่วนและบริษทัไดส้ั่งชะลอโครงกำรไวช้ัว่ครำวและอยู่
ระหวำ่งตรวจสอบงำนท่ีผูรั้บเหมำไดท้  ำไปแลว้  ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวำ่งนดัสืบพยำน 

 ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัถูกฟ้องและเรียกร้องค่ำเสียหำยกรณีผิดสัญญำตวัแทนคำ้ต่ำง เรียกร้องค่ำอดั
บรรจุก๊ำซ และค่ำขนส่งก๊ำซ รวมถึงส่วนลดทำงกำรคำ้จำกโจทก์ท่ีเป็นลูกคำ้ของบริษทั ในจ ำนวนเงิน 46.50 ลำ้น
บำท  ขณะน้ียงัอยูใ่นขั้นตอนของศำล อยำ่งไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของบริษทั คำดวำ่บริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหำยจำกคดี
ควำมฟ้องร้องดงักล่ำว จึงมิไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
 

ช่ือบริษัท บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ WP   

เวบ็ไซด์ www.wp-energy.co.th   

เลขทะเบียนบริษัท 107557000403   

ทุนจดทะเบียน 518,500,000 บำท   

วนัทีก่่อตั้ง 24 พฤศจิกำยน 2557   

ธุรกจิหลกั จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  LPG. 

จ านวนพนักงานรวม  395 คน   

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1 อำคำรอีสท ์วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวภิำวดีรังสิต 5 ถนนวภิำวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

ทีต่ั้ง สาขา       
 

สาขาที่ ประเภท ทีอ่ยู่ 
สำขำท่ี 1 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 115 หมู่ท่ี 16 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 

สำขำท่ี 2 โรงบรรจุ เลขท่ี 458/12 หมู่ท่ี 4 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 

สำขำท่ี 3 โรงบรรจุ เลขท่ี 55 หมู่ท่ี 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธำนี 

สำขำท่ี 4 โรงบรรจุ เลขท่ี 3/2 หมูท่ี 2 ซอยหลงัวดัจรูญรำษฎร์ ถ.เล่ียงเมือง
(บำยพำส) ต.หว้ยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

สำขำท่ี 5 โรงบรรจุ เลขท่ี 11 ซ.บำงนำ-ตรำด 26 แขวง/เขต บำงนำ กรุงเทพฯ 

สำขำท่ี 6 โรงบรรจุ เลขท่ี 85 หมู่ท่ี 4 ต.ลำดหลุมแกว้ อ.ลำดหลุมแกว้  
จ.ปทุมธำนี 

สำขำท่ี 7 โรงบรรจุ เลขท่ี 500 ถ.บำงแค แขวง/เขต บำงแค กรุงเทพฯ 

สำขำท่ี 8 สถำนีบริกำร เลขท่ี 10/2 หมู่ท่ี 1 ต.บำงแกว้ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 

สำขำท่ี 9 คลงัปิโตรเลียมเหลว/โรงบรรจุ เลขท่ี 226 หมู่ท่ี 17 ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
สำขำท่ี 10 โรงบรรจุ เลขท่ี 640 ซ.สุขสวสัด์ิ 26 ถ.สุขสวสัด์ิ แขวงบำงปะกอก  

เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
สำขำท่ี 11 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 286 หมู่ท่ี 1 ต.บำงจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงครำม  

จ.สมุทรสงครำม 
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สำขำท่ี 12 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 73/1 หมู่ท่ี 10 ต.เวยีงตำล อ.หำ้งฉตัร จ.ล ำปำง 

สำขำท่ี 13 สถำนีบริกำร เลขท่ี 111 หมู่ท่ี1 ต.วงัมะนำว อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 

สำขำท่ี 14 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 101 หมู่ท่ี 10 ต.บำ้นแฮด อ.บำ้นแฮด จ.ขอนแก่น 
สำขำท่ี 15 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 115/1 หมู่ท่ี 16  ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรำ 
สำขำท่ี 16 โรงบรรจุ เลขท่ี 19/2 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหนำม อ.เมืองล ำพนู จ.ล ำพนู 
สำขำท่ี 17 โรงบรรจุ เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 4 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

      

บุคคลอ้างองิ     

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

ผู้สอบบัญชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

  
1.  คุณขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3445 
และ/หรือ 

  2.  คุณพิสิฐ ทำงธนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4095 และ/หรือ 

  3.  คุณณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3430 

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษทั นอร์ตนั โรสฟุลไบรท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทีป่รึกษาทางด้านการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์ ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั 
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 

47 
 

 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1  หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม  2561 บริษทั มีทุนจดทะเบียนเท่ำกบั  518,500,000  บำท ประกอบดว้ย หุ้นสำมญั
จ ำนวนทั้งส้ิน 518,500,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้ หุน้ละ 1  บำท จ ำนวนทุนท่ีช ำระแลว้คือ  518,500,000 บำท 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม2561 มีดงัน้ี 

 

ช่ือผูถื้อหุ้น 
จ ำนวนหุ้นช ำระ

แลว้ 
ร้อยละของทุนช ำระ

แลว้ 
1. นำยอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภำ 84,998,404 16.39% 
2. นำยวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ 59,674,567 11.50% 
3. นำงสำวอภิรดี โอภำสเอ่ียมลิขิต 53,768,435 10.37% 
4. นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์ 37,312,408 7.19% 
5. พล.ต.อ. สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง * 36,451,514 7.03% 
6.  นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ม่วง  35,388,847 6.82% 
7. นำยไพศำล พำณิชยช์ะวงศ ์ 24,213,366 4.67% 

8. 
VERWALTUNGS - UND PRIVAT - BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

17,281,471 3.33% 

9. นำยวชัริศวร์ พงษพ์ำนิช 12,555,361 2.42% 
10. นำงรำณี เอ้ือทวกีุล 10,129,000 1.95% 
    

*  พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพนัธ์ุม่วง ในฐำนะผูจ้ดักำรมรดกของคุณพิศำล พุ่มพนัธ์ุม่วง ไดเ้ขำ้มำถือหุ้นของบริษทัฯ 
จ ำนวน 36,451,514 หุ้น เพื่อด ำเนินกำรจดักำรมรดกและจะโอนหุ้นดงักล่ำวให้แก่ทำยำทตำมกฎหมำยของคุณ
พิศำล พุม่พนัธ์ุม่วงต่อไป 
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7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

 บริษัท ดับบลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยก ำหนดใหจ่้ำยไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิภำยหลงัจำก
กำรหกัภำษีและทุนส ำรองต่ำงๆ ทั้งหมดของบริษทัตำมท่ีกฎหมำยและบริษทัก ำหนดไว ้อยำ่งไรก็ตำม กำรจ่ำยเงิน
ปันผลดงักล่ำวจะข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตซ่ึงบริษทัอำจก ำหนดให้
กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำน้อยกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได้ หำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งน ำเงินก ำไรสุทธิ
จ ำนวนดงักล่ำวมำใชเ้พื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษทัต่อไป 
 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ยของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยจะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของแต่ละบริษทัพิจำรณำอนุมติัในแต่ละปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำ จำก
แผนกำรลงทุนตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ เช่น ควำมเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษทัย่อย 
หลงัจำกหกัส ำรองเงินตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 

  โครงสร้างองค์กร  (ณ วันที ่1 มกราคม  2562) 
เพื่อเป็นกำรผลกัดนัองค์กรให้มีกำรบริหำรงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จตำม

ทิศทำงท่ีไดต้ั้งเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตและสำมำรถรองรับกำรพฒันำองคก์รไดเ้ต็มท่ี บริษทั
จึงไดป้รับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรองคก์ร โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
8.1  คณะกรรมการบริษัท  

8.1.1  คณะกรรมกำรบริษทัท่ีด ำรงต ำแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยช่ือดงัน้ี 
    

 ช่ือ ต าแหน่ง วนัทีด่ ารงต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการ
ประชุม  (คร้ัง) 

1. นำยจุลจิตต ์บุณยเกตุ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร
อิสระ 

24 พฤศจิกำยน 2557 
12/13 

2. นำงนิศกร ทดัเทียมรมย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ /  

24 พฤศจิกำยน 2557 
13/13 

3. นำยกนกศกัด์ิ ป่ินแสง กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

24 พฤศจิกำยน 2557 
9/13 

4. นำงสร้อยทิพย ์ไตรสุทธ์ิ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

27 ตุลำคม 2558 
11/13 
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5. นำยบวร วงศสิ์นอุดม กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 27 ตุลำคม 2558 9/13 
6. นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

24 พฤศจิกำยน 2557 
11/13 

7. นำยอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภำ  กรรมกำร 24 พฤศจิกำยน 2557 1/5 
8. นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง / กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำร 

24 พฤศจิกำยน 2557 
7/13 

9. นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

24 พฤศจิกำยน 2557 
9/13 

10. นำงลขัณำนนัท ์ลกัษมีธนำนนัต*์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
อิสระ 

1 สิงหำคม 2559 
10/13 

11. นำยสมชำย คูวจิิตรสุวรรณ กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

20 ตุลำคม 2559 
11/13 

12. นำยรังสรรค ์ศรีวรศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

21 มิถุนำยน 2560 
9/13 

13.          นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ ** กรรมกำร  11 พฤษภำคม 2561 6/7 

* กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือ 
ของงบกำรเงิน 

** นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2561 

  

กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งระหวำ่งปี 2561 มีรำยช่ือดงัน้ี 
 

ช่ือ ต าแหน่ง วนัทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1.   นำยอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภำ กรรมกำร 19 เมษำยน  2561 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมทั้งส้ิน 13 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 
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8.1.2 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท 
  กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษทั ตำมขอ้บงัคบับริษทั และหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 
ไดแ้ก่ นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ หรือ นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั หรือ นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์คนใดคนหน่ึงลงลำยมือ
ช่ือร่วมกบั นำยกนกศกัด์ิ ป่ินแสง หรือ นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคน 

8.1.3 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
ขอ้บงัคบับริษทั ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน โดย

กรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศไทย กรรมกำรบริษทั
จะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือไม่ก็ได ้ และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทั
มหำชนจ ำกดัและกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ รวมถึงตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำม
เช่ียวชำญและประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย มีวสิัยทศัน์ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถอุทิศเวลำให้ไดอ้ยำ่ง
เพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั 
  องคป์ระกอบและคุณสมบติัของกรรมกำรเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทั และตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ตลอดจน
เป็นผูมี้ควำมรู้ และมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทั ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 
ทั้งส้ิน 13 คน ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีเหมำะสมกบัขนำดและประเภทของธุรกิจ  

1. กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 11 คน 
2. กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 2 คน คือ รักษำกำรประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำร 
3. กรรมกำรอิสระ 6 คน (ซ่ึงมีจ ำนวนเกินกวำ่หน่ึงในสำมของกรรมกำรทั้งคณะตำมขอ้บงัคบัของบริษทัได้

ก ำหนดไว)้ 
 

8.1.4 การแต่งตั้งและพ้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  
   ตำมขอ้บงัคบับริษทัไดก้ ำหนดกำรแต่งตั้ง และกำรพน้ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัสรุปได ้ดงัน้ี  
   การแต่งตั้งกรรมการบริษัท  

1. ผูถื้อหุ้นเป็นผูมี้อ  ำนำจเลือกแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัโดยกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะท ำ
หนำ้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษทัต่อคณะกรรมกำร เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำต่อไป โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึง (1) หุน้ ต่อ หน่ึง (1) เสียง   
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีตำม (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยบุคคลเป็นกรรมกำร

ก็ได ้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้
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(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในคร้ังนั้น ให้ประธำนท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด  

2. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร ทั้ งน้ีในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได ้รองประธำนกรรมกำรมีหนำ้ท่ี
ตำมขอ้บงัคบัในกิจกำรซ่ึงประธำนกรรมกำรมอบหมำย  

3. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำดว้ยตลำด
หลกัทรัพยเ์ขำ้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมครำวต่อไปเวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน 
โดยบุคคลผูเ้ขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตน
เขำ้มำแทน โดยมติของคณะกรรมกำรในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำม
ในส่ีของของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยู ่

 

  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
1. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำมของ

จ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ  ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ีงในสำม (1/3)  และกรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งอำจไดรั้บเลือกให้กลบัเขำ้มำรับต ำแหน่ง
ไดอี้ก  โดยกรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลำกกนั 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  

2. นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ ตำย หรือลำออก หรือขำด
คุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

3. ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั  
 

8.1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรบริษทัมี หนำ้ท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และ มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น โดยปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและ ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว และเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นไปในทิศทำงท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้มีกำรจดัท ำวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
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เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท โดย
คณะกรรมกำรบริษทั จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจในภำพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนท่ีจะ
พิจำรณำอนุมติั และติดตำมใหมี้กำรบริหำรงำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ โดยจะยดึถือแนวทำงของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยส์รุปไดด้งัน้ี  
 (1) จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เ ดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลำบญัชีของบริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และหนงัสือนดัประชุมผูถื้อ
หุน้รวมทั้งวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเป็นกำรล่วงหนำ้ดว้ยระยะเวลำพอสมควร และตอ้งไม่
นอ้ยไปกวำ่ระยะเวลำท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 
 (2) จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 (3) พิจำรณำถึงปัจจยัเส่ียงส ำคญัท่ีอำจเกิดข้ึนและก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำง
ครบถว้นและครอบคลุมดูแลใหผู้บ้ริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงดงักล่ำว ตลอดจนจดัให้มีกำรควบคุมภำยในท่ี
เพียงพอและมีประสิทธิผล  และจดัใหมี้กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 
 (4) จดัให้มีกำรท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และลงลำยมือช่ือเพื่อรับรองงบกำรเงิน
ดงักล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมติั 
 (5) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ี
เหมำะสม ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 
เพื่อพิจำรณำอนุมติั 
 (6) สอดส่องดูแลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั ใหค้วำมส ำคญัในกำรพิจำรณำธุรกรรมหลกัท่ีมีควำมส ำคญั โดยมุ่งเนน้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม 
 (7) ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั ควบคุม
ก ำกบัดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยแผนงำน 
และงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 (8) มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรเขำ้ท ำสัญญำ กำรลงทุน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติตลอดจนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป ตำม
งบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือภำยใตว้งเงินท่ีก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนุมติั
และกำรด ำเนินกำร 
 (9) มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน หรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกูย้ืม หรือกำรขอ
สินเช่ือใดๆ จำกสถำบนักำรเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนกำรเขำ้เป็นผูค้  ้ ำประกนัเพื่อกำรท ำธุรกิจตำมปกติของ
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บริษทั โดยไม่จ  ำกดัวงเงิน ทั้งน้ี ภำยใตร้ะเบียบของบริษทั และกฎระเบียบ กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 (10) จดัให้มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรท่ีจะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคญัทุกระดบัอย่ำง
เหมำะสมและมีกระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 
 (11) พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร
ผูจ้ดักำร และคณะอนุกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นตน้ รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ตลอดจน
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีแต่งตั้ง 
 12)   คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอย่ำง
แทนได ้โดยกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงดงักล่ำวให้อยูภ่ำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือ  
มอบอ ำนำจท่ีให้ไว ้และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสั่งท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือบริษทั 
ก ำหนดไว ้ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทันั้น   จะไม่มีลกัษณะเป็น
กำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมท่ีนิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร กลต. หรือ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำม
นโยบำย และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัไว ้
 (13)  กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนใหบ้ริษทัทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขและวธีิกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 (14)  กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งร่วมกนัรับผดิต่อบุคคลท่ีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในควำมเสียหำยใดๆ 
อนัเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชำชนทัว่ไปโดยแสดงขอ้ควำมท่ีเป็นเท็จในสำระส ำคญั
หรือปกปิดขอ้ควำมจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสำระส ำคญัตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
เวน้แต่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักล่ำวจะพิสูจน์ไดว้ำ่โดยต ำแหน่งหน้ำท่ีตนไม่อำจล่วงรู้ถึงควำมแทจ้ริงของขอ้มูล
หรือกำรขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 
 (15) ใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมควำมเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึนอยำ่งย ัง่ยนืของสังคมไทย 
 (16)   จดัใหมี้เลขำนุกำรบริษทัฯ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร และช่วยให้คณะกรรมกำร
และบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (17)   จดัใหมี้กำรทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะกำรณ์  
 

  นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท ท่ีต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นก่อน
ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ มีดงัต่อไปน้ี 
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  กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทั 
ตำมท่ีกฎหมำย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน ตำมท่ีกฎหมำย 
และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

  กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนมำเป็นของบริษทั ตำมท่ีกฎหมำย และคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

  กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

  กำรเพิ่มเติม หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
  กำรเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน 
  กำรออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขำยต่อประชำชน 
  กำรเลิกบริษทั/กำรควบเขำ้กบับริษทัอ่ืน 
  กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
  กิจกำรอ่ืนใดท่ีกฎหมำย/ขอ้บงัคบับริษทั ก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้
โดยกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงดงักล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือ  มอบ
อ ำนำจท่ีให้ไว ้และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือบริษทั 
ก ำหนดไว ้ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทันั้น   จะไม่มีลกัษณะเป็น
กำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมท่ีนิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร กลต. หรือ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำม
นโยบำย และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัไว ้

8.1.6 กรรมการอสิระ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงใน

สำม (1/3) ของกรรมกำรทั้งคณะแต่ตอ้งมีไม่นอ้ยกวำ่สำม (3) คน ซ่ึงเป็นกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมี
คุณสมบติัควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนด นิยำม
ของกรรมกำรอิสระ ดงัน้ี  
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   กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีควำมอิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และ
ผู ้บริหำรของบริษัท มีอ ำนำจหน้ำท่ีแสดงควำมเห็นอย่ำงเสรีตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยในกำรปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั  
 

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 
  เพื่อใหเ้ป็นตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวน 

4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ทั้งน้ี เพื่อท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำกลัน่กรองกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัเป็นกำรเฉพำะเร่ือง
ดว้ยควำมรอบคอบและมีประสิทธิภำพ  และน ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยรำยช่ือและบทบำท
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองแต่ละคณะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(คร้ัง) 

1. นำงนิศกร ทดัเทียมรมย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
2. นำงสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
3. นำงลขัณำนนัท ์ลกัษมีธนำนนัต ์              กรรมกำรตรวจสอบ 5/8 

 
 ขอ้บงัคบับริษทั ไดก้ ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่ง

นอ้ย 3 คน ซ่ึงกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนขำ้งตน้นั้น เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน 
และมีกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 คน  ท่ีมีควำมรู้ดำ้นบญัชีและกำรเงิน 

 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทั ได้ให้ควำมเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงได้ก ำหนด
องคป์ระกอบ คุณสมบติั วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และขอบเขตหนำ้ท่ี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำ
ระหว่ำงกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีได้รับกำรแต่งตั้งถึงกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นปีถดัไป กรรมกำรท่ีพน้
ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหก้ลบัเขำ้รับต ำแหน่งไดอี้ก  
 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

(1) สอบทำนใหบ้ริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
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(3) สอบทำนให้บริษทั ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม
ดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำร
ดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเก่ียวโยงกนั 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ

แต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎ

บตัร (Charter) 
(ซ)  รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำม

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
(7)  สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษทั เพื่อใหเ้กิดควำมเช่ือมโยงกบักำรควบคุมภำยใน 
(8) ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข ขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้

สอดคลอ้งกบัภำวกำรณ์ 
(9) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ทั้งน้ีในกำรปฏิบติักำรดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษทั ยงัคงมีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอก 

(10) หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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(ข) กำรทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรฯและตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
    

 ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(คร้ัง) 

1. นำงสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 5/5 
2. นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 5/5 
3. นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 4/5 

 
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ย

กรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 คน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำระหวำ่งกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งถึงกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นปีถดัไป กรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งให้กลบัเขำ้รับ
ต ำแหน่งไดอี้ก อีกทั้งไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

(1) สรรหำบุคคลท่ีสมควรไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรหรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือผูบ้ริหำร
ระดบัสูง เม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง หรือท่ีครบวำระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเลือกตั้ง 
หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อ เลือกตั้ ง  แล้วแต่กรณี โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั จ ำนวนบริษทัท่ี
บุคคลนั้นด ำรงต ำแหน่ง และกำรมีผลประโยชน์ขดัแยง้กนัดว้ย 

(2) จดัเตรียมบญัชีรำยช่ือผูท่ี้สมควรไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรหรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรไว้
เป็นกำรล่วงหนำ้ และ/หรือ ในกรณีท่ีมีต ำแหน่งกรรมกำรหรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรวำ่งลง 

(3) ขอรับขอ้คิดเห็นต่ำง ๆ จำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร (ถ้ำมี) เพื่อ
ประกอบพิจำรณำคดัเลือกสรรหำดว้ย ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
แลว้แต่กรณี พิจำรณำเลือกตั้งต่อไป 

(4) พิจำรณำก ำหนดแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนกรรมกำร กรรมกำร คณะกรรมกำร
เฉพำะเร่ือง และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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(5) พิจำรณำเสนอรำยช่ือกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรเฉพำะเร่ืองและประธำน
กรรมกำรเฉพำะเร่ืองต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง หรือเสนอปรับปรุง
กรรมกำรเฉพำะเร่ืองต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมควำมเหมำะสม 

(6) พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง โดยมีหลกัเกณฑ์หรือ
วิธีกำรและโครงสร้ำงท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลซ่ึงพิจำรณำตำมผลกำรปฏิบัติงำน ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั แนวปฏิบติัในอุตสำหกรรมเดียวกนั และขอบเขตหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และ
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

(7) พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และพิจำรณำโครงสร้ำงเงินเดือนของผูบ้ริหำร
ระดบัสูง โดยกำรพิจำรณำตอ้งมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีกำรและโครงสร้ำงท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และในกรณีค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ใหค้  ำนึงถึงหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบและผลกำร
ปฏิบติังำนประจ ำปีดว้ย และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

(8) พิจำรณำทบทวนเก่ียวกบัระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อให้มี
ควำมเหมำะสมอยู่เสมอรวมทั้งนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  และผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั 

(9) สนันสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยเสนอรำยช่ือบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็น
กรรมกำรบริษทัฯ 

(10) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรสรรหำกรรมกำรและ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ังเพื่อ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  
 

 คณะกรรมการบริหาร 
 

  ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม(คร้ัง) 

1 นำยกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง ประธำนกรรมกำรบริหำร 13/13 

2 นำยชชัวำลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมกำรบริหำร 7/13 

3 นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมกำรบริหำร 12/13 

4 นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั กรรมกำรบริหำร 12/13 

5 นำยบวร วงศสิ์นอุดม กรรมกำรบริหำร  10/13 
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั ด ำเนินกำรได้อย่ำงคล่องตวัมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
คณะกรรมกำรของบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจ ำนวน
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หน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพื่อท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรและควบคุมกิจกำรของบริษทัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั
มอบหมำย เพือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำน สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื่อให้บริษทัเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน 
รวมทั้งก่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในเร่ืององคป์ระกอบ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นชอบให้จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรข้ึน เพื่ื อใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย และสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
  ทั้งน้ีใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำร
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระ ครำวละ   3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำระหวำ่งกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ี
ไดรั้บกำรแต่งตั้งถึงกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ปีถดัไป กรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งให้
กลบัเขำ้รับต ำแหน่งไดอี้ก  
 

คณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี  
(1) พิจำรณำกลัน่กรองกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และแผนงำน (ทั้งระยะสั้น 

ระยะกลำง และระยะยำว) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั  
(2) ก ำหนดนโยบำยกำรเงินกำรลงทุนของบริษทั และก ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรลงทุนให้สอดคลอ้งกบั

นโยบำยบริษทั  
(3) พิจำรณำรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทุนและจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและ

กำรบริหำรเงิน กำรบริหำรงำนทัว่ไป และรำยกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั ภำยในขอบเขต
อ ำนำจท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั  

(4) ก ำกบัและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทั และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงินใหแ้ก่กรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน 

(5) แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับโครงกำร
ใหม่ๆ และมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติัเขำ้ร่วมประมูลงำนต่ำงๆตลอดจนเขำ้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ 
ตำมท่ีเห็นสมควร รวมถึงกำรท ำนิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่ำวจนเสร็จกำร 

(6) คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ ำนำจใหผู้บ้ริหำรหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลำยเร่ืองตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควรได ้กำรอนุมติั
รำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำรและ/ หรือกำรมอบอ ำนำจตอ้งไม่เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้
เสียตำมท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมท่ีก ำหนดโดย คณะกรรมกำรบริษทัและหน่วยงำน
ก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง   

(7) ให้แนวนโยบำย แต่งตั้ง ก ำหนดอ ำนำจ หนำ้ท่ี ก ำกบั ดูแล ประสำนงำน และก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี
ของคณะท ำงำนพิเศษ หรือคณะบริหำรงำนพร้อมทั้งพิจำรณำและอนุมติัขอ้เสนอต่ำงๆ ซ่ึงเสนอโดย
คณะบริหำรงำน หรือคณะท ำงำนพิเศษ 

(8) พิจำรณำและใหค้วำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั  
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(9) พิจำรณำและด ำเนินกำรในประเด็นท่ีส ำคญั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
(10) พิจำรณำกลัน่กรองและใหข้อ้เสนอแนะงำนทุกประเภทท่ีเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัยกเวน้   งำน

ท่ีอยู่ภำยใตห้น้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืนของบริษทัท่ี
จะเป็นผูพ้ิจำรณำกลัก่รองเพี่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง 

(11) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ในขอบเขตอ ำนำจและควำมรับผดิชอบ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยหนำ้ท่ี
ใหเ้ป็นครำวๆ ไป 

(12) รับทรำบเร่ืองอ่ืนๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรและไม่เก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรของบริษทั เช่น 
คดีควำมท่ีบริษทัตกเป็นจ ำเลย เป็นตน้ ท่ีกรรมกำรบริหำรเห็นว่ำจ ำเป็นหรือสมควรท่ีจะให้เสนอ
เพื่อรับทรำบ 

 โดยท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมติังบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน (Operating Expense) ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท และส ำหรับงบประมำณลงทุนในงำนติดตั้ง
สถำนีก๊ำซ และสินทรัพยท์ัว่ไป ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำร
อนุมติัใบสั่งซ้ือ รวมถึงกำรเบิกเงินจ่ำย กรณีจดัซ้ีอน ้ ำก๊ำซ รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ ต่อคร้ัง ใน
วงเงินไม่เกิน 60,000,000 บำท และกรณีจดัซ้ีอถงัก๊ำซ วำล์ว และอุปกรณ์ร่วมอ่ืนๆ (ต่อประเภท) ต่อคร้ัง ในวงเงิน
ไม่เกิน 50,000,000 บำท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมทั้งส้ิน 13 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บ

มอบหมำย 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    

 ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(คร้ัง) 

1. นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  - 
2. นำยรังสรรค ์ ศรีวรศำสตร์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 
3. นำยสมชำย คูวจิิตรสุวรรณ  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 

 
 คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำร

อยำ่งนอ้ย 3 คน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำม
วำระครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำระหวำ่งกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งถึงกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ปีถดัไป กรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งให้กลบัเขำ้รับต ำแหน่งไดอี้ก อีกทั้งได้
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
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(1)  พิจำรณำและอนุมติันโยบำย วตัถุประสงค์ และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำหรับเป็นกรอบกำร
ปฏิบติังำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของพนกังำนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
และสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและกลยทุธ์ของธุรกิจ ทั้งน้ี นโยบำย วตัถุประสงค ์และกรอบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงจะไดรั้บกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี และใหค้วำมส ำคญักบัสัญญำณเตือนภยัล่วงหนำ้ 

(2)  จดัตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะท ำงำนฯ โดยมีหน้ำท่ีจดัท ำ
นโยบำยและแผนบริหำรควำมเส่ียงในแต่ละหน่วยงำน เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง เพื่อพิจำรณำ 

(3)  ก ำกบัดูแลให้มีกำรระบุควำมเส่ียง โดยพิจำรณำปัจจยัทั้งภำยนอกและภำยในองคก์ร ท่ีอำจส่งผลให้
บริษทั ไม่สำมำรถบรรุลวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้และมีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสท่ีเกิดข้ึน
ของควำมเส่ียงท่ีได้ระบุไว ้เพื่อจดัล ำดบัควำมเส่ียงและเลือกใช้วิธีกำรจดักำรควำมเส่ียงได้อย่ำง
เหมำะสม 

(4)  ใหค้  ำแนะน ำและกำรสนบัสนุนแก่คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบั
องค์กรรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงและพฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียงภำยใน
องคก์รอยำ่งต่อเน่ือง 

(5)  ก ำกบัดูแลให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล และประเมินผลของกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

(6)  ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย และตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
 

 ณ  วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่ได้มีกำรจดัประชุม เน่ืองจำกทำง

คณะท ำงำนอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำแผนควำมเส่ียงรวมของบริษทัฯ  

8.2 รายช่ือผู้บริหารบริษัท ตามแผนผงัโครงสร้างองค์กร ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 
 

  ช่ือ ต าแหน่ง   

1 นำยกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (ตั้งแต่ 7 มี.ค. 2560) 

2 นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนขำยและปฎิบติักำร / รักษำกำร
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย** 

3 นำยนพวงศ ์ โอมำธิกุล 

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยกำรเงินและบริหำรองคก์ร /รักษำกำร
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน/  รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฏหมำยและ
เลขำนุกำรบริษทั** 
 

4 นำงสำวพชัรวรรณ เศรษฐิกุล  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรองคก์ร  

5 นำยชุมพล  ลิลิตสุวรรณ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและจดัหำ  
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6 นำยสุทศัน์ นิติกรไชยรัตน์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ  

7 นำยณธพล เพิ่มพล ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร  

** บริษทัก ำลงัพิจำรณำสรรหำผูบ้ริหำรมำด ำรงต ำแหน่งในอนำคต หรือท ำกำรรวมแผนกต่ำงๆ เพื่อให้องค์กรมี
ควำมกระชบัและสำมำรถบริหำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรองคก์รด ำเนินไปไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษทั ไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหำร
ในฝ่ำยงำนต่ำงๆ อนัประกอบไปดว้ย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรมีอ ำนำจและหน้ำท่ีบริหำรกิจกำรของบริษทัฯ ตำม
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรฯ และเป็นผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดของพนกังำน 
รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรสำยปฏิบติักำร และ รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรสำยวำงแผนและบริหำรองค์กร      
มีหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ์ และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด          
 ทั้งน้ี ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยต่ำงๆ มีหน้ำท่ีในกำรปฏิบติังำนให้บริษทัด ำเนินตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ และตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์  รวมถึงต้องเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย               
มีวิสัยทศัน์ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถอุทิศเวลำให้ไดอ้ย่ำงเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษทั 

 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
(1) ด ำเนินกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำยซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 
(2) มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและ

ผลประโยชน์บริษทั และเพื่อรักษำระเบียบวนิยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
(3) มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
(4) อนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
(5) เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจของบริษทัในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 

นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกประกำร 
(6) เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สั่งกำร ด ำเนินกำร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรมสัญญำ 

เอกสำรค ำสั่งหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและบุคคลอ่ืน 
ตลอดจนใหมี้อ ำนำจกระท ำกำรใดๆ ท่ีจ ำเป็นและสมควร เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ส ำเร็จลุล่วงไป 

(7) มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอย่ำงแทนไดโ้ดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยใตข้อบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสือมอบอ ำนำจดงักล่ำว และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสั่งท่ีคณะกรรมกำร
ของบริษทั และ/หรือบริษทั ก ำหนดไว ้
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(8) มีอ ำนำจอนุมติัค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั เช่น ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรจดัซ้ือ
ทรัพยสิ์น กำรใชจ่้ำยเงินลงทุนท่ีส ำคญัเพื่อประโยชน์บริษทั และ กำรท ำรำยกำรอ่ืนเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ซ่ึงอ ำนำจกำรอนุมติัดงักล่ำวจะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรปกติทัว่ไปทำงกำรคำ้ โดยมีวงเงินในแต่
ละรำยกำรตำมวงเงินอ ำนำจอนุมัติในกำรด ำเนินงำนและกำรเข้ำทุนธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัท 
(Authority Delegation) แต่ไม่เกินงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

(9) ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทั  เป็น
ครำวๆ ไป 
 

ทั้งน้ี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมติัใบสั่งซ้ือ รวมถึงกำรเบิกเงินจ่ำย กรณีจดัซ้ีอน ้ ำก๊ำซ 
รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ ต่อคร้ัง ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บำท กรณีจดัซ้ีอถงัก๊ำซ วำล์ว และ
อุปกรณ์ร่วมอ่ืนๆ (ต่อประเภท) ต่อคร้ัง ในวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บำท  และกรณีจดัซ้ือพสัดุและบริกำรทัว่ไป ต่อ
คร้ัง ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บำท 

 

8.3 เลขานุการบริษัท  
 เพื่อให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 
89/15 และมำตรำ 89/16  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2559 ไดมี้มติแต่งตั้ง นำงสำว
ดำรำพร อญัญะมณีตระกลู ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั ทั้งน้ีไดก้  ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ ดงัน้ี  

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปี                    

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น 
(ง) เอกสำรส ำคญัอ่ืนๆ ของบริษทั 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
3. จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ89/14 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงจดัท ำโดยกรรมกำรผูบ้ริหำรบุคคลท่ีเก่ียวข้องให้กับ
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษทั ได้รับ
รำยงำนนั้น 

4. ดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรและพนกังำนของ
บริษทัและบริษทัในเครือใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบท่ีบริษทัไดเ้ขำ้ไปลงทุนดว้ย 
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6. ปฏิบติัหนำ้ท่ีจดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คณะผูบ้ริหำร และประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั
ของบริษทั 

7. ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมกำรมีกำรปฏิบัติท่ีสอดคล้อง และเป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี 

8. สนบัสนุนกำรจดัให้กรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรไดรั้บควำมรู้และเขำ้อบรมหลกัสูตรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเร่ือง 

9. รำยงำนใหก้รรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรไดท้รำบถึงกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดกฎเกณฑต่์ำงๆ 
10. จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั 
11. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั หรือจำกคณะกรรมกำรบริษทัและด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ี

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท อย่ำงเป็นธรรม โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหน้ำท่ีพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัท โดย ณ ปัจจุบันกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไม่ได้
ก ำหนดใหมี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
 ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี 
2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 
  
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2561 
 

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการ 73,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 73,500 

  กรรมการ 42,000 
กรรมการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 21,000 

หมำยเหตุ:  
1)  ค่ำตอบแทนกรรมกำรมีเฉพำะค่ำตอบแทนรำยเดือน เท่ำนั้นและกรรมกำรไม่ไดรั้บค่ำเบ้ียประชุม 
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สรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี  2561 
 

  รายช่ือกรรมการ     ค่าตอบแทน (บาท)       

        บริษัทย่อย   

    
WP 

 EAGLE  LOGISTIC 
WP 
GAS 

WP 
SOLUTION 

WP 
SOLLAR 

1 นำยจุลจิตต ์ บุณยเกตุ 882,000           
2 นำงนิศกร  ทดัเทียมรมย ์ 882,000           
3 นำยกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง* 252,000     - - - 

4 นำงสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ 504,000           
5 นำยชชัวำลย ์ เจียรวนนท ์ 504,000    - - - 

6 นำยบวร  วงศสิ์นอุดม 504,000           
7 นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชยั**** 504,000    600,000  - - - - 

8 นำงสำวชมกมล  พุม่พนัธ์ุม่วง* 252,000           
9 นำงลขัณำนนัท ์ลกัษมีธนำนนัต ์          504,000  - - - - 

10 นำยสมชำย คูวจิิตรสุวรรณ 504,000           
11 นำยรังสรรค ์ศรีวรศำสตร์ 504,000           
12 นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ** 322,455           
กรรมการออกระหว่างปี และได้รับค่าตอบแทน 
ในปี 2561           
1 นำยอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภำ*** 168,000           

  รวม ทั้งส้ิน 6,286,455    600,000         
หมายเหตุ:   

*         แสดงค่ำตอบแทนเฉพำะต ำแหน่งกรรมกำรไม่รวมค่ำตอบแทนในต ำแหน่งผูบ้ริหำร 
**     นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2561 
***   นำยอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภำ ลำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561 
**** นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั ไดรั้บค่ำตอบแทนจำก Eagle ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริษทั 
 ส ำหรับกรรมกำรคนอ่ืนท่ีด ำรงต ำแหน่งในบริษทัยอ่ย ไม่ไดรั้บค่ำตอบแทน 
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 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ในเดือนมกรำคม – ธนัวำคม 2561 บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนใหผู้บ้ริหำร จ ำนวนรวมเป็นเงิน 19,787,687บำท 
 

8.5   บุคลากร  
8.5.1 จ านวนพนักงาน  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั มีพนกังำนจ ำนวนทั้งส้ิน 395 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจ ำนวน 16 คน 
และ พนกังำนอีก 379 คน (พนกังำนประจ ำและพนกังำนรำยวนั)  
 

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  
  ในเดือนมกรำคม – ธนัวำคม 2561 บริษทั จ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำน (ไม่รวมผูบ้ริหำร) รวมเป็นเงินจ ำนวน 
94,673,445  บำท (เกำ้สิบส่ีลำ้นหกแสนเจ็ดหม่ืนสำมพนัส่ีร้อยส่ีสิบหำ้บำทถว้น) 
 

8.5.3  นโยบายบริหารพนักงาน 
บริษทั มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมพร้อมดำ้นบุคลำกร โดยมุ่งเนน้พฒันำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เพื่อน ำพำให้องค์กรพฒันำ และเติบโตไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน ผ่ำนกำรทบทวนโครงสร้ำงองค์กร กระบวนกำรท ำงำน เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรในดำ้นอตัรำก ำลงัให้เหมำะสม  และสอดคลอ้งกบัแผนกำรเติบโตของบริษทั และ
กำรขยำยธุรกิจ  อีกทั้งมีกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนของระบบงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีนโยบำย และ
กระบวนกำรท่ีชดัเจน สำมำรถบูรณำกำรควำมตอ้งกำรของบริษทั ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้
พนกังำนสำมำรถสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพื่อน ำองคก์รมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ และเป้ำหมำยองคก์รในทุกๆ ดำ้น  

โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มำ บริษทั มีกำรใชก้ลยทุธ์ในดำ้นต่ำงๆ เช่น            
 กำรสรรหำ กำรคดัเลือกบุคลำกรเชิงรุก เพื่อสรรหำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศกัยภำพและ

ประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย   
 มุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้มีควำมเช่ียวชำญในงำน พร้อมท่ีจะ

เรียนรู้ ริเร่ิมส่ิงใหม่ๆท่ีทำ้ทำย 
 เสริมสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพสูง เพื่อให้มีโอกำสกำ้วข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหำรและเป็นผูน้ ำใน

กำรขบัเคล่ือนธุรกิจในอนำคตได้  โดยผ่ำนขั้นตอนกำรประเมิน กำรคดัเลือก กำรพฒันำ ตลอดจนกำร
บริหำรตำมสำยอำชีพ  

 กำรบริหำรค่ำตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสม กำรน ำรูปแบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบติังำน (Performance 
Management System :PMS) ผำ่นกำรก ำหนดตวัช้ีวดักำรปฏิบติังำน (Key Performance Indicators :KPIs)  
เพื่อสะทอ้นผลกำรปฏิบติังำนตั้งแต่ระดบัองคก์ร ถึงระดบับุคคล เพื่อติดตำมและบริหำรผลกำรปฏิบติังำน
ใหมี้ประสิทธิภำพ 
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 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมปลอดภยั ให้ควำมส ำคญักบักำร
ส่ือสำรภำยใน (Internal Communication) อีกทั้งยงัสนบัสนุนให้พนกังำนมี Work-Life Balance เพื่อสร้ำง
ควำมสมดุลในกำรท ำงำนและชีวติส่วนตวั 

 กำรสร้ำงควำมผูกพนัในองค์กร โดยมุ่งหวงัในกำรปลูกฝังให้พนกังำนทุกส่วนมีจิตส ำนึกในกำรท ำงำน
ร่วมกนัเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดสังคมกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งมีควำมสุขซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัเติบโตต่อไป 
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9.   การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

  คณะกรรมกำรบริษทั ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนภำยใตข้อ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) 
ท่ีจะท ำใหก้ลุ่มบริษทั เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภำพทั้งในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี และเพื่อให้ด ำเนิน
ธุรกิจดว้ยกำรมีควำมรับผดิชอบอยำ่งมีจรรยำบรรณ จึงไดมี้กำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Principle of Good 
Corporate Governance) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส และประสิทธิภำพของฝ่ำยจดักำร และจำกกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทั 
ใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรดว้ยควำมรอบคอบ รัดกุมเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อ
กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทจะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรชุดย่อยข้ึนเพื่อให้เ กิดกำรก ำกับดูแลกิจกำรเฉพำะเร่ืองอย่ำงใกล้ชิด จ ำนวน 4 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร  และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง  เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำกลัน่กรองกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ เฉพำะเร่ือง ตำมบทบำทและหน้ำท่ีท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย  
  คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดมีองค์ประกอบ คุณสมบติั และขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ตำมกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 แต่งตั้งจำกกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยตอ้งมีควำมรู้ดำ้นบญัชี/ กำรเงินอย่ำงน้อย 1 ท่ำน และมี
คุณสมบติัตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์และคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีหน้ำท่ีตรวจสอบและสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ตรวจสอบและก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ
บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน สอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้เช่ือมโยงกบั
กำรควบคุมภำยใน ใหมี้ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
แต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อย 3 ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหนำ้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมสมควรไดรั้บกำรเสนอช่ือ
เป็นคณะกรรมกำรบริษทั หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำร
สรรหำท่ีมีประสิทธิภำพและโปร่งใสเพื่อให้ไดผู้ท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  สำมำรถส่งเสริมองคก์รได ้ และมีหนำ้ท่ี
พิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรโดยมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์    กำรพิจำรณำท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันหรือ
ใกลเ้คียงเพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำต่อไป  

 คณะกรรมการบริหาร 
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 5 ท่ำน คณะกรรมกำรบริหำรมีบทบำทและหน้ำท่ีส ำคญัในกำร

ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ์ นโยบำย รวมถึงระเบียบของบริษทั และมีอ ำนำจควบคุมดูแลกิจกำรของบริษทัใน
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กำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนธุรกิจและงบประมำณประจ ำปีเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดนโยบำย
กำรเงินกำรลงทุน และก ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท พิจำรณำและ
ด ำเนินกำรในประเด็นท่ีส ำคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั พิจำรณำกลัน่กรองและให้ขอ้เสนอแนะ
งำนทุกประเภทท่ีเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
แต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อย 3 ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีพิจำรณำอนุมติันโยบำย วตัถุประสงค์ และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง
ส ำหรับเป็นกรอบกำรปฎิบติังำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของพนักงำนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกนั โดยสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและกลยุทธ์ของบริษทั ทั้งน้ีนโยบำย วตัถุประสงค ์และกรอบกำรบริหำรควำม
เส่ียงจะไดรั้บกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง
ภำยในองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง 

 

9.2   การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการบริษัท 
เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัว่ำงลง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำท่ีสรรหำและ

คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรโดยพิจำรณำจำกผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม
เช่ียวชำญในดำ้นต่ำงๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริษทั รวมทั้งค  ำนึงถึงโอกำสท่ีอำจมีปัญหำในเร่ืองควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ของกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำท่ีสรรหำกรรมกำรโดย
พิจำรณำจำกผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์และเหมำะสมกบับริษทัดงัมีรำยละเอียดตำมหัวขอ้ขอบเขตอ ำนำจ
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 กำรเลือกตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งเม่ือครบวำระตอ้งได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยมีหลกัเกณฑ์และ
วธีิกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ดงัน้ี 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็น
กรรมกำรบริษทัและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอีกคร้ังหน่ึงก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้ง 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิท่ีจะเสนอช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นกรรมกำรบริษทัได ้
 ในกรณีท่ีจ ำนวนบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรมีไม่เกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงไดรั้บกำร
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทุกคน โดยออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรำยบุคคล และตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขำ้งมำก 
 ในกรณีท่ีจ ำนวนบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร มีจ ำนวนเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงจะไดรั้บ
กำรเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผูไ้ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลได้ไม่เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในคร้ังนั้น และให้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุด
ตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรทดแทน
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ต ำแหน่งท่ีว่ำงในกรณีอ่ืนท่ีไม่ใช่เน่ืองมำจำกกำรครบวำระ คณะกรรมกำรบริษทั อำจเลือกตั้งกรรมกำรแทน
ต ำแหน่งท่ีว่ำงได้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขำ้มำเป็น
กรรมกำรทดแทนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัวำระเดิมท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีออกไป 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 ส ำหรับกำรสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำก
ผูท่ี้มีทกัษะ ประสบกำรณ์ วิชำชีพ คุณสมบติัเฉพำะในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั รวมทั้งค  ำนึงถึงโอกำสท่ีอำจมีปัญหำในเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดว้ย และตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

 ผู้บริหาร 
 ประธำนเจ้ำหน้ำ ท่ีบริหำรได้รับมอบอ ำนำจให้เป็นผู ้พิจำรณำบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษทั ลงในต ำแหน่งบริหำรไดแ้ละรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั
ทรำบ ยกเวน้ในระดบัรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรข้ึนไป ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี ส ำหรับ
กำรแต่งตั้งหัวหน้ำหน่วยงำนระดบับริหำรเก่ียวกบักำรตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อน 
 

9.3   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทั มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรแจง้ให้ผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้เขำ้ใจถึงภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือ
หลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
หลกัทรัพยต่์อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ
ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 นอกจำกน้ียงัมีนโยบำยห้ำมกรรมกำรและผูบ้ริหำรใชข้อ้มูลภำยในท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนซ่ึงอยู่ในหน่วยงำนท่ีทรำบข้อมูลภำยใน ควรหลีกเล่ียงหรืองดกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน และควรรอคอยอยำ่งนอ้ย 
24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้นต่อ
บุคคลอ่ืน  

ประกอบกบัก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งน ำส่งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคล
ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัหรือบริษทัย่อย โดย
จะตอ้งน ำส่งรำยงำนคร้ังแรกภำยใน 30 วนัหลงัจำกไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรตำมแบบรำยงำนท่ี
ก ำหนด และรำยงำนทุกคร้ังเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงภำยใน 30 วนัหลงัจำกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตำมแบบรำยงำนท่ี
ก ำหนด 
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9.4  การปฏิบัติตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีตามหลกัมาตรฐานสากล  
  บริษทั ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรและแนวทำงปฏิบติัท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน สรุปได ้ดงัน้ี  
 

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
 บริษทั ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดรั้บขอ้มูลของบริษทั อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 
ทนัเวลำ และเท่ำเทียมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสินใจในทุกๆ เร่ือง ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีนโยบำยดงัน้ี 

1. ให้บริษทั จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้เพียงพอ โดย
ระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระเพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น
ไดศึ้กษำขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำ 14 วนั ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่
สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทั เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทั ได้จดัส่งไปพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุม 

2. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งในเร่ืองสถำนท่ี และเวลำ
ท่ีเหมำะสม 

3. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น จะพิจำรณำและลงคะแนนเรียงตำมวำระท่ีก ำหนด โดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูล
ส ำคัญ หรือเพิ่มวำระกำรประชุมในกำรประชุมอย่ำงกะทันหัน และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ           
เท่ำเทียมกนัในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทั สอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่ำงๆ และกรรมกำรและผู ้บริหำรท่ี เ ก่ียวข้องจะเข้ำ ร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในท่ี                 
ประชุมดว้ย 

4. ให้เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผูถื้อหุ้นผำ่นทำง website ของบริษทั โดยน ำข่ำวสำรต่ำง ๆ 
และรำยละเอียดเปิดเผยไวท่ี้ website ของบริษทั โดยเฉพำะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้
เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้ำ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวำระกำรประชุมได้
อยำ่งสะดวกและครบถว้น  

5. นโยบำยใหก้รรมกำรทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำกผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
6. กำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ให้บนัทึกให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็น

ซกัถำมและขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกน้ี
บริษทั ยงัไดมี้กำรบนัทึกวีดีทศัน์ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไวอ้ำ้งอิง นอกจำกน้ี            ให้บริษทัน ำ
รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจำรณำ รวมถึงส่งรำยงำน
กำรประชุมดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรประชุมผูถื้อ
หุน้นั้น 
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7. เพิ่มควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรไดรั้บเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร (ถำ้มีกำรจ่ำยเงิน
ปันผล) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลำ ป้องกนัปัญหำเร่ือง เช็คช ำรุด    
สูญหำย หรือส่งถึงผูถื้อหุน้ล่ำชำ้ 

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทั ไดก้ ำหนดใหมี้กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทั จึงมี

นโยบำยดงัน้ี 
1. ใหบ้ริษทั จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมใหผู้ถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำร

ประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษำขอ้มูลอยำ่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ 

2. ให้ศึกษำแนวทำงเพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอช่ือกรรมกำร หรือเสนอวำระกำร
ประชุมเพิ่มเติมไดก่้อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

3. ให้เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุ้น
สำมำรถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คนเขำ้ร่วมประชุมและ
ลงมติแทนได ้และแจง้รำยช่ือกรรมกำรอิสระดงักล่ำวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น  

4. ใหป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ไม่วำ่จะ
เป็นผูถื้อหุน้ชำวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ 

 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
  บริษทั ตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วำ่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่  ผูถื้อ
หุน้ พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่วยงำนอ่ืนๆ รวมทั้งชุมชน
ใกล้เคียงท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกบริษทั ได้รับกำรสนบัสนุนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ซ่ึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัและสร้ำงก ำไรให้บริษทั ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวให้กบับริษทั โดยมีกำรก ำหนดนโยบำย 
ดงัน้ี 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษทั ตระหนกัวำ่ พนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษทั ท่ีมีคุณค่ำยิ่งจึง

เป็นนโยบำยของบริษทั ท่ีจะให้กำรปฏิบติัต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทนกำรแต่งตั้ง 
โยกยำ้ย ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว  บริษทั จึงมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

 
 ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนให้ผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมต่อพนกังำน รวมทั้งมีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน และให้ควำมส ำคญัในดำ้นกำร
ดูแลสวสัดิกำรของพนกังำน 
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 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังำนกำร
แต่งตั้ง โยกยำ้ย รวมถึงกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน กระท ำดว้ยควำมสุจริตใจ และตั้งอยูบ่น
พื้นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนนั้น 

 ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงและ
สม ่ำเสมอ เพื่อพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำนใหเ้กิดศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมืออำชีพ 

 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนักงำนปฏิบติัตำม
กฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทั ระลึกอยู่เสมอว่ำผูถื้อหุ้น คือ เจ้ำของกิจกำร และบริษทั มีหน้ำท่ีสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผูถื้อหุ้น                

ในระยะยำวจึงก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 
 ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลักกำรของวิชำชีพ 

ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยยอ่ย   เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชี และ
รำยงำนอ่ืน ๆ โดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจริง 

 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนำคตของบริษทั ทั้งในดำ้นบวกและ
ดำ้นลบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ 

 ห้ำมไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ่ื้นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัมิได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับริษทั 

 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำสินคำ้และบริกำรของบริษทัและบริษทัในเครือเพื่อควำมพึงพอใจและประโยชน์

สูงสุดของลูกคำ้และยดึมัน่ในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ดว้ยควำมรับผดิชอบ ควำมซ่ือสัตย ์ และเอำใจใส่ลูกค้ำ  จึงได้
ก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ดงัน้ี 

 บริกำรลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ  มีควำมกระตือรือร้น  พร้อมให้กำรบริกำร ตอ้นรับดว้ยควำมจริงใจ 
เต็มใจ ตั้ งใจ และใส่ใจ ดูแลผูรั้บบริกำรดุจญำติสนิท บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และ
น่ำเช่ือถือ 

 รักษำควำมลบัของลูกคำ้ และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
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 บริษทัยดึมัน่ในกำรตลำดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรใหลู้กคำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
บริกำรของบริษทัท่ีถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลูกคำ้มีขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเพียงพอในกำรตดัสินใจ 

 ให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรให้บริกำรของบริษทั ให้มีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์กบัลูกคำ้
สูงสุด 

 ค ำนึงถึงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของบริษทั ซ่ึงนอกเหนือจำกกำรพฒันำระบบ
กำรบริหำรกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพแล้ว บริษัทยงัใส่ใจในกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภยัเพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บบริกำรท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

 บริษทัค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกคำ้ และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคำ้ไดรั้บบริกำรท่ีมีคุณภำพและมี
ควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้ำนควำมปลอดภยัในระดบัสำกล และ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงมีกำรพฒันำและปรับปรุงพฒันำบริกำรอยูเ่สมอ เพื่อให้ลูกคำ้มีควำม
มัน่ใจในคุณภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภยัของบริกำรของบริษทั 

 บริษทัจดัใหมี้ระบบลูกคำ้สัมพนัธ์เพื่อใชใ้นกำรส่ือสำรติดต่อกบัลูกคำ้ รวมถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกบัคุณภำพของบริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพผำ่นทำงโทรศพัท ์เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  

 บริษทัจดัให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลูกคำ้ และระหว่ำงลูกคำ้กบั
บริษทัใหย้ ัง่ยนื 

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี ้
บริษทั มีนโยบำยให้พนกังำนปฏิบติัต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ีทุกฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์และไม่เอำรัด

เอำเปรียบคู่คำ้โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั พื้นฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย 
หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ปัญหำตั้ งอยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หน้ี 
 กรณีท่ีมีขอ้มูลวำ่มีกำรเรียก หรือรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึนตอ้ง
 เปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไข         
ขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

 
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน 
บริษทั มีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของ

คู่แข่งขนัดว้ยวธีิฉอ้ฉล จึงก ำหนดหลกันโยบำยดงัน้ี 
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 ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 

 
6.  นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   
    บริษัทมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

คุณธรรม ควบคู่ไปกบักำรมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บริษทัทุกฝ่ำยอยำ่งจริงจงั   บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัและมีเจตนำท่ีจะร่วมแบ่งปันใน
กำรดูแลรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกพื้นท่ีท่ีเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมในกำรยกระดบัคุณภำพ
ชีวติใหก้บัชุมชนและสังคมโดยกำรสนบัสนุนกำรพฒันำชีวติรอบดำ้น อำทิ กำรให้ทุนสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำและ
กำรกีฬำ กำรสร้ำงงำนกระจำยรำยไดสู่้ชุมชน สนบัสนุนก๊ำซหุงตม้เพื่อกำรปรุงอำหำรให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ี และ 
พื้นท่ีขำดแคลน นอกจำกน้ี ยงัใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองมำตรฐำนควำมปลอดภยั ซ่ึงเป็นท่ีทรำบกนัดีวำ่บริษทัท่ีด ำเนิน
ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวนั้นจะตอ้งไดรั้บควำมไวว้ำงใจและเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัสูงสุด ดงันั้น 
บริษทัจึงมีนโยบำยท่ีจะด ำเนินกิจกำรภำยใตก้ฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำน และขอ้บงัคบัต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด
รวมถึงก ำชบัให้ผูป้ระกอบกำรในส่วนต่ำงๆ ด ำเนินกำรภำยใตห้ลกักำรเดียวกนั อีกทั้งยงัจดัให้มีกำรอบรมควำมรู้
และกำรป้องกนัอุบติัภยั โดยเจำ้หนำ้ท่ีจำกกรมธุรกิจพลงังำนใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนพนกังำนบรรจุก๊ำซอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  

 เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และแนวคิดดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ จึงก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี  

กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มีกำรก ำหนดระเบียบกำรปฏิบติังำนส่วนต่ำงๆ ท่ีชดัเจน 

และบงัคบัใช้อย่ำงเคร่งครัดเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรท ำงำน นอกจำกน้ียงัมีกำรก ำกบัดูแล
ระบบกำรบริหำรจดักำรใหมี้ประสิทธิภำพ บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 ประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ ต่อสังคม ทั้งทำง
กฎหมำยจรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี ด้วยกำรปฏิบติัอย่ำงระมดัระวงั ด้วยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐำน
สำมำรถอำ้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

 ปฏิบติัต่อลูกคำ้ คู่คำ้ อยำ่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจำกคู่คำ้ 
และหำกปฏิบติัตำมเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้ำให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนว
ทำงแกไ้ข 
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 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีตนไดล่้วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัย
จะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

 ปิดใหลู้กคำ้สำมำรถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัควำมไม่สมบูรณ์ของสินคำ้และบริกำร 
 เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลของสินคำ้และบริกำรอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 
 ปฏิบติัตำมข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำง ๆกับลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบติัตำมข้อตกลงหรือ

เง่ือนไขไม่ไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้รับทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกนั 
 เคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของผูอ่ื้น โดยบริษัทฯ มีนโยบำยให้บุคลำกรปฏิบัติตำม

กฎหมำยหรือข้อก ำหนดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ อำทิเช่น กำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

 ส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกให้แก่บุคลำกรของบริษทัฯ ในทุกระดบัชั้นให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัมีนโยบำยสนบัสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ไม่วำ่จะเป็น พนกังำน ชุมชน และสังคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคและเสรีภำพท่ีเท่ำเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบติัไม่วำ่จะ เป็นใน
เร่ืองของเช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว  เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำง
สังคม รวมถึงจดัใหมี้กำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เช่น กำรใชแ้รงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นตน้   นอกจำกน้ีบริษทัได ้ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวงั
กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนุษยชน โดยจดัให้มีกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
ช่องทำงในกำรร้องเรียนส ำหรับผูท่ี้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนัเกิดจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัและด ำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร เพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  บริษทัไดด้ ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ดำ้นสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตส ำ นึกให้บุคลำกร
ของบริษทัปฏิบติัตำมหลกัสิทธิมนุษยชน              

 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยแ์ละปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็น
ธรรม อนัเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัและเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ ในอนำคต ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนว
ปฏิบติั ดงัน้ี 

 เคำรพสิทธิของพนกังำนตำมหลกัสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน 
 จดัใหมี้กระบวนกำรจำ้งงำน และเง่ือนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำร

พิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรม 



                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 

78 
 

 ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัให้มีกำรจดัอบรม สัมมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเขำ้ร่วม
สัมมนำและฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถศกัยภำพของ
บุคลำกร รวมถึงปลูกฝังทศันคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บุคลำกร 

 จดัให้มีสวสัดิกำรดำ้นต่ำงๆ ส ำหรับพนกังำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสังคม เป็นตน้ และ
นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสุขภำพ และประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ รวมถึงกำรให้เงิน
ช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ แก่พนกังำน 

 จดัให้มีบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัควำม
เส่ียงตำมระดบั อำย ุเพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 

 ด ำเนินกำรให้พนกังำนปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั และมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยจดัให้มี
มำตรกำรป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึง
จดักำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนกังำนมีสุขอนำมยัท่ีดี และดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะ มี
ควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ 

  เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรมหรือ
กำรกระท ำท่ีไม่ถูกตอ้งในบริษทั รวมถึงใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนท่ีรำยงำนเร่ืองดงักล่ำว 

กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
         บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบตวัดว้ยตระหนกัวำ่บริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม
ท่ีร่วมกำ้วเดินไปสู่กำรพฒันำสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อควำมย ัง่ยืนสืบไป บริษทัฯ จึงไดด้ ำเนินกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเน่ืองควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใตค้วำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวม ดงัน้ี 

 มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงสภำพส่ิงแวดลอ้มเป็นส ำคญั และปฏิบติัตำมกฎหมำย
และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยำ่งเคร่งครัด  

 มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่ำงชัดเจน และยึดถือปฏิบติักนั
ภำยในองคก์ร 

 ส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทัฯ มีจิตส ำนึกและควำมรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
 เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ 
 ด ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนท่ี

บริษัทฯ ตั้ งอยู่มี คุณภำพชีวิตท่ีดี ข้ึนทั้ ง ท่ีด ำเนินกำรเองและร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ 
ภำคเอกชน และชุมชน 

 ใหค้วำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กบัชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปด ำเนินธุรกิจอยูต่ำมควรแก่
กรณี 



                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 

79 
 

 ตอบสนองอยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน ชีวิตและ
ทรัพยสิ์น อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ีกบัเจำ้หน้ำท่ี
ภำครัฐ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสังคม 
บริษทัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพฒันำ

สังคม ดงัน้ี 
 บริษทัมีนโยบำยสนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือท่ีเหมำะสมกบัสังคม และชุมชน โดยเฉพำะ

ชุมชนท่ี อยูร่อบคลงัก๊ำซ และโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของบริษทั 
 บริษทัเปิดโอกำสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในกำรให้ขอ้คิดเห็นส ำหรับโครงกำร

ต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง กำรเสนอควำมคิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ ท่ีเป็นผล
มำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 บริษทัให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน หรือขอ้ตกลงระดบัสำกลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ี
จดัท ำข้ึน เพื่อช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษัทมีนโยบำยท่ีจะให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชนโดยกำรสนับสนุนเงิน
ทุนกำรศึกษำ สนบัสนุนอุปกรณ์เสริมทกัษะเพื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆแก่โรงเรียน เป็นตน้  

 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอนั เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
 บริษทัมุ่งสนบัสนุนให้พนกังำนและคู่คำ้ ไดมี้ส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ช่วย

พฒันำฟ้ืนฟูและดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้คงควำมสมบูรณ์ รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนกัใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรอย่ำงย ัง่ยืน จึงได้จดัให้มีโครงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อ
มุ่งหวงัใหทุ้กภำคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในกำรอนุรักษธ์รรมชำติ อีกทั้งยงัเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกในกำร
ท ำประโยชน์เพื่อสังคมอยำ่งแทจ้ริง  
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบกำรของบริษทัท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงให้เห็นถึงสถำนภำพทำง
กำรเงินและกำรประกอบกำรท่ีแทจ้ริงรวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษทั 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จดัให้มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบริษทั ทั้งภำษำไทย 
และภำษำองักฤษ ผำ่นช่องทำงเผยแพร่ทำงส่ือมวลชน ส่ือเผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ผูถื้อ
หุ้น และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดรั้บทรำบขอ้มูลของบริษทั ไดอ้ย่ำงทัว่ถึง   อีกทั้งจะท ำกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้
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สอดคลอ้งกบัแนวทำงท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ประกำศใชบ้งัคบั บริษทัฯ จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท ำหนำ้ท่ี
ติดต่อส่ือสำรกบันกัลงทุนหรือผูถื้อหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถำบนัและผูถื้อหุน้รำยยอ่ย บริษทัฯ จะจดัให้มีกำรประชุม
เพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูลขององค์กร ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูล
ทัว่ไปให้แก่ผูถื้อหุ้นนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์บริษทัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ และหน่วยงำนรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่ำนทำง
ช่องทำงต่ำงๆ ไดแ้ก่กำรรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัยงัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บข่ำวสำรเป็นประจ ำ โดยผำ่นช่องทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ขอ้มูล
ท่ีอยูบ่นเวบ็ไซตจ์ะมีกำรปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ไม่วำ่จะเป็นวสิัยทศัน์ พนัธกิจ งบกำรเงิน ข่ำวประชำสัมพนัธ์ 
รำยงำนประจ ำปี โครงสร้ำงบริษทัฯ และผูบ้ริหำร โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และรำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
 นอกจำกน้ี บริษทัฯให้ควำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงิน และผลกำร
ประกอบกำรท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ โดยอยู่บนพื้นฐำนของขอ้มูลทำงบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป บริษทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักรรมกำรแต่ละท่ำน ตลอดจน
บทบำท และหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทัฯ ในรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทัฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และเปิดเผยค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board of Director’s  Responsibilities) 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั กำรก ำกบัดูแล
กิจกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

คณะกรรมกำรบริษทัมี หน้ำท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษทั และ            
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและ 
ผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้ นและระยะยำว และเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นไปในทิศทำงท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้มีกำรจดัท ำวิสัยทศัน์    
พนัธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษทั โดย
คณะกรรมกำรบริษทั จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจในภำพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนท่ีจะ
พิจำรณำอนุมติั และติดตำมใหมี้กำรบริหำรงำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ โดยจะยดึถือแนวทำงของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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กำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้บริษทั มีระบบควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกด้ำน ทั้งด้ำนกำรเงิน และกำร

ปฏิบติังำน ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ี
มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทัอยู่เสมอ จดัให้มีกำรก ำหนดล ำดบัขั้นของ
อ ำนำจอนุมติัและควำมรับผดิชอบของผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตวัก ำหนดระเบียบกำร
ปฏิบติังำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีผูต้รวจสอบภำยในอิสระและฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัท ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไว ้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภำพและควำม
เพียงพอของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆในบริษทั 

กำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและเพื่อควำมโปร่งใสและ

ป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้มูลภำยในของบริษทั ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน
บริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มูลของบริษทั ดงัน้ี 

1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี
เป็นระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ เก่ียวกบัหนำ้ท่ีท่ีตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

2) ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงิน ท่ี
เป็นระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตนของคู่สมรส และ
ของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยงัเลขำนุกำรของบริษทั ก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง โดยให้จดัท ำและน ำส่ง ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ี
มีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น  

3)    ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็น
ระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั 
ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลำก่อนท่ีจะ
เผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษทั จนกว่ำบริษทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อ
สำธำรณชนแลว้โดยบริษทัจะแจง้ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี
หรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอยำ่งนอ้ย 24 
ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้นต่อ
บุคคลอ่ืน 
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4) ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตนซ่ึง เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่
กำรตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่ำจ้ำง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ซ่ึงกำรลงโทษจะ
พิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผดินั้นๆ 

 
บทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั 
บริษทั ก ำหนดให้กรรมกำรของบริษทัปฏิบติัตำมบทบำทหน้ำท่ีท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำร

บริษัท และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดย
คณะกรรมกำรตอ้งเขำ้ใจและทรำบถึงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของตนและตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุม ผูถื้อหุน้  กฎบตัรของคณะกรรมกำร ตลอดจนนโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ด้วยซ่ือสัตยสุ์จริตและค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมำณของ
บริษทั และก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยแผนงำน และงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 
 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 
บริษทั ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติั

บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษทัโดยบริษทัก ำหนดให้มีกำร
ประชุม และวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำและแจง้ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบก ำหนดกำร
ดงักล่ำวโดยจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนวนั
ประชุม 

ทั้งน้ีจ  ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั นั้น จะเป็นไปตำมควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัแต่ไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือนต่อคร้ัง 

 
ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะตอ้งได้รับกำรพิจำรณำอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยก ำหนดเป็นนโยบำย

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 
 ผลประกอบกำรของบริษทั โดยเทียบเคียงไดก้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทัจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจและมีขนำดธุรกิจในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั 
 ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหนำ้ท่ี และขอบเขตควำมรับผดิชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน 
 ประโยชน์ท่ีคำดวำ่บริษทั จะไดรั้บจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 
 ค่ำตอบแทนท่ีก ำหนดข้ึนนั้นจะตอ้งสำมำรถจูงใจกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมกบัควำมจ ำเป็นและ

สถำนกำรณ์ของบริษทั มำเป็นกรรมกำรได ้
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รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั และสำรสนเทศทำงกำร

เงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัสม ่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำร
จดัท ำ รวมทั้งก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำร
บริษทัมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั  

นอกจำกน้ีบริษทัยงัคงก ำหนดนโยบำยเพื่อสนบัสนุนแนวคิดท่ีตระหนกัเก่ียวกบักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดีในดำ้นอ่ืน ดงัน้ี  

 
นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน 

บริษทั จะด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคญัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมัน่คุณธรรม 
จริยธรรม บริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใส และรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ทั้งน้ี บริษทั ไดก้ ำหนดแนวทำงใน
กำรประพฤติปฏิบัติท่ีเหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำนในจริยธรรมทำงธุรกิจ และ
จรรยำบรรณพนกังำน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ “บรรษทัภิบำล” ของบริษทั  

กำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หมำยถึง “กำรปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัในต ำแหน่งหน้ำท่ีหรือใช้อ ำนำจใน
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีโดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษทัเพื่อแสวงหำประโยชน์อนั
มิควรได ้ทั้งน้ีในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพยสิ์น รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกบัเจำ้หนำ้ท่ีของ
รัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท ำธุรกิจกบับริษทั เป็นตน้” 

บริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไปปฏิบติั 
ดงัน้ี 

 กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนจะไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ำ               
กรณีใดๆ และจะปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด 

 คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ทุก
รูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่วำ่จะเป็น กำรน ำเสนอ 
กำรให้ค  ำมัน่สัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรให้หรือรับสินบน กำรกระท ำ หรือพฤติกรรมท่ีส่อไป
ในทำงคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ีบริษทัด ำเนินกิจกำรอยู ่

 บริษัท จะส่ือสำร ประชำสัมพนัธ์ ทั้ งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดควำมรู้        
ควำมเขำ้ใจ และควำมร่วมมือท่ีจะยบัย ั้งผูท่ี้ตอ้งกำรกระท ำคอร์รัปชัน่ต่อบริษทั 
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 บริษทั จะจดัท ำกระบวนกำรปฏิบติัอย่ำงชดัเจน มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำมและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษทั จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำนท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ผ่ำนช่องทำงท่ีก ำหนด แต่หำกเป็นผูก้ระท ำคอร์รัปชัน่จะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินยัตำม
ระเบียบท่ีบริษทั ก ำหนดไว ้นอกจำกน้ีอำจจะตอ้งได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิด
กฎหมำย 

 เม่ือพนกังำนพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำ
และหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบทรำบ 

 สร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีซ่ือสัตย์และยึดมั่นในควำมเป็นธรรม รวมทั้ งจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่
พนักงำนภำยในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้ำท่ี และพร้อมท่ีจะ          
น ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน
ดว้ยควำมเคร่งครัดทั้งองคก์ร 

 กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตำมท่ีก ำหนดไว ้            
ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบติังำนของ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษัทเห็นสมควรก ำหนดเพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยน้ี ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติด้วยควำม
ระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

ก. กำรให้หรือรับของก ำนลั กำรเล้ียงรับรองและค่ำใชจ่้ำยในกำรให้หรือรับของก ำนลั กำรเล้ียง
รับรอง ใหถื้อปฏิบติัตำมระเบียบของบริษทั 

ข. กำรให้หรือรับเงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุนกำรให้หรือรับเงินบริจำค ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย รวมทั้งกำรติดตำมให้ผูรั้บเงินรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค์ท่ีขอรับเงินจำกบริษทัดว้ยส ำหรับควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
และกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง หำ้มมีกำรใหห้รือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจดัซ้ือจดัจำ้งทุก
ชนิด กำรด ำเนินธุรกิจ และกำรติดต่องำนของบริษทั จะตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซ่ือสัตย ์
ตรวจสอบไดแ้ละอยูภ่ำยใตก้ฎหมำยและกฎเกณฑก์ำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค. ไม่กระท ำกำรน ำเงินทุนหรือทรัพยำกรใดๆ ของบริษทัไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำง
กำรเมืองแก่ผูล้งสมคัรแข่งขนัเป็นนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใด 
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  ทั้งน้ี บริษทั จะค ำนึงถึงควำมเป็นธรรม และปกป้อง ไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำน
ท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษทั สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ และบริษทั จะให้ควำมส ำคญั
ต่อกำรส่ือสำร และกำรท ำควำมเข้ำใจกับผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัท ในกำรท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
แนวนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่น้ี  
 รวมทั้ง บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทำงกำรแจง้เบำะแสกำรทุจริต (Whistle Blowing Channel) เพื่อเป็นช่องทำง
ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำมำรถร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสมำโดยตรงท่ีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบทำงตรง หรือผำ่นฝ่ำยบริหำรของบริษทั โดยก ำหนดช่องทำงในกำร
ร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั  จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  หรือทำงไปรษณีย ์ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2559 เป็นตน้มำ  
 
มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำร
ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำร
ปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัในเหตุประกอบ
งบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี
ของบริษทั   (แบบ 56-1) 
 ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหบ้ริษทั ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุม ผูถื้อ
หุ้นก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัในเร่ืองใด บริษทั จะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบและให้
ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกน ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

กรณีท่ีมีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงดำ้นรำคำของรำยกำรนั้นๆ โดยพิจำรณำ
เง่ือนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำของ
บุคคลภำยนอก และ/หรือ รำคำตลำด และ/หรือ มีรำคำหรือเง่ือนไขของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวในระดบัเดียวกนักบั
บุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นไดว้่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวนั้นมีกำรก ำหนดรำคำหรือเง่ือนไขท่ี
สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ี
อำจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่ง
กนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น
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แลว้แต่กรณี โดยมีแนวทำงในกำรพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั
ท่ีส ำคญัดว้ย 
 ส ำหรับกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันั้น ผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย
ในกำรท ำรำยกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรเขำ้
ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทั หรือผูถื้อหุน้ของบริษทั แต่เป็นกำร
ท ำรำยกำรท่ีบริษทั ไดค้  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรำย  
 ทั้งน้ี ในหลกักำรใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมติักำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมีขอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำร
คำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งและบริษทัจะตอ้ง
จดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในคร้ังต่อไป 
 
นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน 

1. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั จดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ให้
บริษทัทรำบ เพื่อให้บริษทั มีขอ้มูลส ำหรับใช้ประโยชน์ภำยใน ในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

2. ในกรณีท่ีบริษทั เขำ้ท ำสัญญำใด ๆ ก็ตำม หรือมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลภำยนอก บริษทั จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรท ำสัญญำ
นั้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นหลกั และมีกำรคิดรำคำระหวำ่งกนัตำมเง่ือนไขเช่นเดียวกบั
ลูกค้ำทั่วไปตำมรำคำตลำดยุติธรรม โดยจะใช้รำคำและเ ง่ือนไขเช่นเดียวกับกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)ซ่ึงตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั และผูถื้อหุ้นทุกรำย และหำกไม่มีรำคำดงักล่ำว บริษทั จะพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำสินคำ้หรือ
บริกำรกบับุคคลภำยนอก ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลำ้ยคลึงกนั หรืออำจใชป้ระโยชน์จำกรำยงำนของ
ผูป้ระเมินอิสระซ่ึงวำ่จำ้งโดยบริษทั มำท ำกำรเปรียบเทียบรำคำส ำหรับรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัเพื่อให้
มัน่ใจวำ่รำคำดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้ทุกรำย 

3. บริษทั จะด ำเนินกำรรำยกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนใน
รูปเงินกู้ กำรให้กูย้ืมค ้ ำประกนั ด้วยควำมระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่ำตอบแทน
ระหวำ่งกนั เช่น ค่ำดอกเบ้ีย หรือค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนั ในรำคำตลำด ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

4. ในกรณีท่ีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมีมูลค่ำเขำ้เกณฑ์ท่ีตอ้งขออนุมติัจำกผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย
สำมำรถเขำ้ประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงฐำนในกำรค ำนวณ
คะแนนเสียงเพื่ออนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่นบัส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เกณฑ์ดงักล่ำวจึงไม่มี
ปัญหำกบัองคป์ระชุมและคะแนนเสียง 
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5. กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วม
ประชุมหรืออนุมติัรำยกำรในเร่ืองนั้น 

 

 ในอนำคต หำกมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนับริษทั จะปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี กำรเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวจะตอ้งไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทั หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัแต่ตอ้งเป็นกำร
ท ำรำยกำรท่ีบริษทั ไดค้  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้ทุกรำย 
 ในกรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ และคำดวำ่จะเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต บริษทัจะด ำเนินกำร
ตำมหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงในกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรคำ้โดยทัว่ไป โดยอำ้งอิงกบัรำคำและเง่ือนไขท่ี
เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้และกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว จะเป็นไปตำมหลกักำร
เก่ียวกบัขอ้ตกลงท่ีมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไปตำมท่ีมีกำรอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
 ในกำรน้ี ฝ่ำยจดักำรจะมีกำรจดัท ำรำยกำรสรุปกำรเข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวเพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกปี 
 ในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทั จะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดอีกทั้งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบับริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของสภำวชิำชีพบญัชี 
 

นโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  เพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ ของบริษทั วำ่ดว้ยกำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ เพื่อรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัรวมถึงผูถื้อหุ้นจึงไดก้ ำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัใชโ้อกำสหรือขอ้มูลของบริษทั ในกำรหำประโยชน์ส่วน
ตน หรือท ำธุรกิจแข่งขนักบับริษทั  

2. กำรตดัสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัเท่ำนั้น และถือเป็นหน้ำท่ีของบุคลำกรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งทำงกำรเงิน 
หรือ ควำมสัมพนัธ์กบับุคคลภำยนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัตอ้งเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ในดำ้นควำมซ่ือสัตย ์หรือผลประโยชน์ หรือขดัขวำงกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
นั้น ให้บริษทัทรำบถึงควำมสัมพนัธ์หรือควำมเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำร
พิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว  
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3. หำกเป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีบริษทัไดก้ ำหนดเอำไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
นโยบายการลงทุนและนโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

1. บริษทัใหค้วำมส ำคญัและมุ่งเนน้ในกำรลงทุนในกิจกำรท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโต และสร้ำงผลตอบแทนท่ี
ดีจำกกำรลงทุนท่ีเก่ียวกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัโดยให้ควำมส ำคญัในกำรขยำย
ธุรกิจ หรือเพิ่มก ำลงักำรผลิตของบริษทัในพื้นท่ีต่ำง ๆ  

2. บริษทั มีนโยบำยในกำรลงทุนในธุรกิจท่ีสำมำรถสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจหลกัของบริษทัโดยอำจจะ
เขำ้ซ้ือหุน้หรือซ้ือกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

3. บริษทั อำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัของบริษทัในอนำคต ทั้งน้ี กำรลงทุนจะตอ้งมีควำม
สอดคลอ้งเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจและแผนยทุธศำสตร์ของบริษทั 

4. ในกำรพิจำรณำลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษทั บริษทัจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร
และพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงของกำรลงทุนในโครงกำรแนวโนม้
กำรขยำยตวัของธุรกิจ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ควำมคุม้ค่ำของโครงกำรกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ให้กบับริษทั เป็นตน้ โดยบริษทัจะจดัให้ผูเ้ช่ียวชำญของบริษทั (หรือผูเ้ช่ียวชำญบุคคลภำยนอก แลว้แต่
กรณี)ไดพ้ิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวก่อนกำรลงทุนเสมอ และจะน ำเสนอแผนกำรลงทุนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำรวมถึงใหค้  ำแนะน ำ เพื่อลดควำมเส่ียงทำงกำรลงทุนท่ีอำจเกิดข้ึน 

5. ในกรณีท่ีเป็นกำรร่วมลงทุนกบับุคคลอ่ืนทำงบริษทัจะท ำกำรตรวจสอบเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจวำ่ผูร่้วมลงทุน
ของบริษทัมีควำมเหมำะสม มีควำมน่ำเช่ือถือ และไม่มีประวติัหรือพฤติกำรณ์ฉอ้ฉล หรือฉอ้โกงในอดีต  

6. ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง หรือกำรประกนัภยัใด ๆ ในกำรลงทุน ทำงบริษทั จะจดัให้มี
กำรป้องกนัควำมเส่ียง หรือกำรประกนัภยัตำมท่ีเหมำะสม  

7. กำรลงทุนของบริษทั จะท ำในลกัษณะเช่นเดียวกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) 
โดยมีกำรตรวจสอบและป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรลงทุนดงักล่ำวทุกคร้ัง  

8. ในกำรขออนุมัติกำรลงทุนของบริษัทจะต้องสอดคล้อง เ ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร                      
ก ำกบัตลำดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำร
ปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547  
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จรรยาบรรณทางธุรกจิ ( Code of Conduct ) 
บริษทั ไดก้ ำหนดจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัท่ีดีใน

กำรด ำเนินธุรกิจ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งน้ีเพื่อสร้ำงรำกฐำนให้องค์กรสำมำรถ
ด ำเนินกิจกำรไดอ้ย่ำงมัน่คง  โดยก ำหนดให้บริษทั ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โดยชอบดว้ยกฎหมำยและตอ้ง
เป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ และเคำรพสิทธิของผูค้ ้ำ และลูกค้ำของบริษทั รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั    และบุคลำกรของบริษทั ทุกคนไม่ว่ำจะเป็นคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคนทุกระดบัจะตอ้งถือปฏิบติัในแนวทำงเดียวกนั ภำยใตก้รอบจริยธรรม คุณธรรม  ควำมซ่ือสัตย ์ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่วำ่บุคคลดงักล่ำวจะไดล้งนำมรับทรำบหรือไม่  

อีกทั้งบริษทัมีนโยบำยท่ีจะทบทวนและปรับปรุงจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทัทุกปี เพื่อให้เหมำะสม
กบัสภำพกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญัในกำรน ำไปปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกภำคส่วนอย่ำงเป็น
ธรรม เท่ำเทียมกัน มีควำมโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้องเพียงพอ  ทั้ งน้ีบริษทั ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
จรรยำบรรณธุรกิจผำ่นทำงเวบ็ไซต ์และแบบรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) ของบริษทัเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีดี 
และส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบติัตำมของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกระดบัชั้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งกำร
ส่ือสำรและเผยแพร่ใหแ้ก่พนกังำนใหม่ไดรั้บทรำบโดยทัว่กนัดว้ย    
 

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหส้ ำนกังำนท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั คือบริษทัไพร้ซวอ
เตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ประจ ำปี 2561 รวมจ ำนวน 6 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ย ค่ำสอบบญัชีของ
บริษทัประจ ำปี 2561 จ ำนวน 5.4 ลำ้นบำท และค่ำสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ ำปี 2561 จ ำนวน 0.6  ลำ้นบำท
และบริษทั ศกัด์ิเศรษฐ ์คอนเซำ้ทต้ิ์ง จ  ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ ำปี 2561 จ ำนวน 0.08 ลำ้นบำท  

 
2) ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)  
-ไม่มี- 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ยกรรมกำร
อิสระ  ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด จ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

1) นำงนิศกร  ทดัเทียมรมย ์   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
2) นำงสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ  กรรมกำรตรวจสอบ 
3) นำงลขัณำนนัท ์ ลกัษมีธนำนนัต ์ กรรมกำรตรวจสอบ                
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมกฎบัต รของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยตั้งแต่วนัท่ี             
1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีผำ่นมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง 
โดยไดมี้กำรหำรือร่วมกบัฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ และบริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็น
ผูต้รวจสอบภำยในอิสระของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ รวมถึงผูต้รวจสอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ทั้งน้ี สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับปี 2561 โดยมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ทั้ งงบกำรเงินรำย          
ไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับปี 2561 โดยไดส้อบถำมผูส้อบบญัชีในเร่ืองควำมถูกตอ้งครบถว้นของ                
งบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั รวมถึงกำรประมำณกำรทำงบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำม
เพียงพอเหมำะสมของวิธีกำรบนัทึกบญัชีและขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกตอ้งครบถ้วน
เพียงพอ และควำมมีอิสระของผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ำงบกำรเงินของบริษทัฯจดัท ำอย่ำงถูกตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และมำตรฐำนบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชี
สำกล มีควำมเช่ือถือได ้และทนัเวลำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัครบถว้นเพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้
งบกำรเงิน อีกทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บฟังค ำช้ีแจงจำกผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และรับฟังกำร
รำยงำนของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัขอ้มูลส ำคญัในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ำยบริหำรทุกไตรมำส เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งอิสระ ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ไดใ้หก้ำรรับรองแลว้โดยไม่มีเง่ือนไข และไม่มีข้อสังเกตท่ีเป็นนัยส ำคญัแต่อย่ำงใด  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ทั้งงบ
กำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับปี 2561 นั้น มีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือไดใ้นสำระส ำคญั ซ่ึง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 

 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯตำมแนว
ทำงกำรควบคุมภำยในในดำ้นต่ำงๆ ร่วมกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ ผูต้รวจสอบภำยในอิสระ และผูส้อบ
บญัชีทุกไตรมำส ในเร่ืองกำรด ำเนินงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรดูแลทรัพยสิ์น กำรป้องกนัหรือลดขอ้ผิดพลำด ควำม
เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
เสนอแนะฝ่ำยบริหำรให้น ำควำมเห็นของฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ ผูต้รวจสอบภำยในอิสระ และผูส้อบ
บญัชี ไปพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน  
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ในส่วนของกำรตรวจสอบภำยใน  บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้บริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ  ำกดั (“Unique”) ให้
ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภำยในอิสระของบริษทัฯ  เพื่อท ำหนำ้ท่ีประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบ
กำรควบคุม กระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษัท  เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในในธุรกิจ / อุตสำหกรรมท่ีมีประเภทธุรกิจเดียวกบับริษทั 
ซ่ึงผูต้รวจสอบภำยในอิสระจะเป็นผูท่ี้มีควำมเป็นอิสระโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงเป็น
กรรมกำรอิสระของบริษทั ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภำยในอิสระจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังำนปฏิบติักำรของบริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ได้จดัตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในข้ึน เพื่อท ำหน้ำท่ีดูแลงำนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของบริษทั  โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยในอิสระท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัจำ้ง เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบไดค้รอบคลุมทุกหน่วยงำนและกิจกรรมของบริษทัฯ ตำม
แผนกำรตรวจสอบท่ีวำงไว ้และใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจยิง่ข้ึน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นว่ำ บริษทัฯมีกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบติังำน และมีระบบ
ควบคุมภำยใน ทั้งดำ้นระบบบญัชีและระบบกำรบริหำรงำนในภำพรวมเป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
และส ำนกังำน ก.ล.ต.   โดยในภำพรวมถือว่ำบริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ี
เพียงพอและเหมำะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีรำยงำนว่ำ จำกกำรสอบทำนยงัไม่พบปัญหำ
หรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทั   

 

3. การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทำงธุรกิจท่ี

ส ำคัญของบริษทัฯ และเห็นว่ำไม่มีประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคัญใดท่ีถือเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ บริษทัฯได้ปฏิบติัตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด                        
ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเพียงพอ 
 

4. การพจิารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติ  ประสบกำรณ์ คุณภำพของผลงำนท่ีผ่ำนมำ                  

ควำมพร้อมของบุคลำกร มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนซ่ึงเป็นท่ียอมรับ และควำมรู้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว      ประกอบกบักำรก ำหนดอตัรำค่ำสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีมีควำมเหมำะสมกบัปริมำณและ
คุณภำพงำนท่ีท ำ  จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง 

1) นำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3445 หรือ  
2) นำยพิสิฐ  ทำงธนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4095 หรือ  
3) นำงณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3430 
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ในนำมของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
ประจ ำปี 2562  โดยให้ใครคนใดคนหน่ึงเป็นผูก้ระท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีเสนอแต่งตั้งมีควำมเป็นอิสระมีควำม
เช่ียวชำญในวิชำชีพ มีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม และมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  จึงเห็นสมควรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
พิจำรณำอนุมติั ก่อนจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                              

5. รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์  
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำสอบทำนรำยกำรระหวำ่งกนั รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจ

มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ตำมขอ้ก ำหนดท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกำศก ำหนดให้บริษทัจด
ทะเบียนด ำเนินกำร  

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำและตรวจสอบรำยกำรระหวำ่งกนั หรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practice) ของ
บริษทัฯ โดยส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้ควำมเห็นว่ำ บริษทัฯ ไดมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยไม่มีรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึง
ธุรกรรมท่ีบริษทัฯ ท ำกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้นั้นเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ และเท่ำเทียมกบัธุรกรรมท่ีท ำ
กบับุคคลภำยนอก (arm’s length basis) โดยรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำดงักล่ำวนั้นมีเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีท ำบุคคลภำยนอก 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นวำ่ บริษทัฯไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ ตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ มีมำตรกำรและขั้นตอนกำร
อนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบก่อน
กำรตดัสินใจเขำ้ท ำรำยกำรใดๆ 

 

6. จ านวนการประชุม และการเข้าร่วมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยนำมดงัต่อไปน้ี 

   รำยนำม             ต  ำแหน่ง                              กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ               
        จ ำนวนคร้ัง  จ ำนวนคร้ัง 

       กำรประชุม    ท่ีเขำ้ร่วมประชุม  
1) นำงนิศกร  ทดัเทียมรมย ์          ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ        8                       8 
2) นำงสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ         กรรมกำรตรวจสอบ                              8                       8 
3) นำงลขัณำนนัท ์ ลกัษมีธนำนนัต*์     กรรมกำรตรวจสอบ                              8                       5 
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หมำยเหตุ   *กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน 
 

7. ความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตร (Charter) 
 

โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจและบทบำทหน้ำท่ีท่ี
ระบุไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมดัระวงั ควำมรอบคอบ และมี
อิสระอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนไดใ้ห้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆอยำ่งสร้ำงสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียอยำ่งเท่ำเทียมกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯ มีควำมถูกตอ้ง 
เช่ือถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัฯมีกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคล้องตำมกฎหมำย      
ขอ้ผูกพนัต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล 
  
 

                                              
   
 
 
  (นำงนิศกร  ทดัเทียมรมย)์ 
                                                  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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10.   นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
คุณธรรม ควบคู่ไปกบักำรมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บริษทัทุกฝ่ำยอยำ่งจริงจงั โดยกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic CSR ยกระดบัสู่
กำรท ำ CSR ในเชิงรุก (Proactive) คือ กำรผสมผสำนกำรท ำ CSR ทั้งภำยในและภำยนอก รวมถึงเช่ือมโยงคู่
คำ้ทุกภำคธุรกิจเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร ซ่ึงก่อให้เกิดคุณค่ำร่วมกนัระหว่ำงธุรกิจและสังคม  

กำรด ำเนินแผนงำน CSR ของบริษทัฯได้ยึดสโลแกน “เคียงขำ้ง สร้ำงรอยยิ ้ม” เป็นหลกัในกำร
ด ำเนินงำน ซ่ึงก่อให้เกิดรูปแบบของกำรจดักิจกรรม CSR ท่ีมุ่งสร้ำงให้เกิดคุณค่ำระหว่ำงองค์กรกบัผูมี้ส่วนได้
เสีย ใช้ควำมสำมำรถทำงธุรกิจตอบสนองต่อรูปแบบของกิจกรรม CSR ท่ีเลือกมำด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม 

บริษทัฯ ได้ริเร่ิมกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรภำยใน โดยเน้นย  ้ำให้ควำมส ำคญัในเร่ือง
มำตรฐำนควำมปลอดภยั ซ่ึงเป็นท่ีทรำบกนัดีว่ำบริษทัฯท่ีด ำเนินธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวนั้น
จะตอ้งได้รับควำมไวว้ำงใจและเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัสูงสุด ดงันั้น บริษทัฯจึงมีนโยบำยท่ีจะด ำเนินกิจกำร
ภำยใตก้ฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำน และขอ้บงัคบัต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดรวมถึงก ำชับให้ผูป้ระกอบกำรใน
ส่วนต่ำงๆ ด ำเนินกำรภำยใตห้ลกักำรเดียวกนั อีกทั้งยงัจดัให้มีกำรอบรมควำมรู้และกำรป้องกนัอุบติัภยั โดย
เจำ้หน้ำที่จำกกรมธุรกิจพลงังำนให้แก่ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนพนักงำนบรรจุก๊ำซอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงผล
กำรด ำเนินงำนท่ีมัน่คงอย่ำงต่อเน่ืองในระยะท่ีผ่ำนมำ แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรจดักำรด ำเนินธุรกิจที่มีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบักิจกำรท่ีดี ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้น พนักงำน ชุมชนและสังคม คู่คำ้ และผูม้ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำย 

ทั้งน้ี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรภำยนอก ในฐำนะผูจ้ดัจ  ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
รำยใหญ่ บริษทัฯตอ้งกำรเช่ือมโยงคู่คำ้ทุกภำคธุรกิจเขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ที่จดัข้ึน เพื่อก่อให้เกิด
คุณค่ำร่วมกนัและน ำมำซ่ึงควำมแข็งแกร่งขององค์กร อำทิเช่น ลูกคำ้ในกลุ่มยำนยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรม กลุ่ม
พำณิชยกรรม และกลุ่มครัวเรือน จึงมีกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็นส่วนๆ โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้ง
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

1.  ด้านความรับผดิชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 

ด้วยกำรศึกษำคือรำกฐำนท่ีส ำคญัในกำรพฒันำศกัยภำพของมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยน ำพำชีวิตไปสู่
เส้นทำงแห่งควำมส ำเร็จทั้งในกำรประกอบอำชีพ และกำรพึ่งพำตนเอง นอกจำกจะเป็นท่ีพึ่งแห่งตนได้แลว้ ยงั
สำมำรถช่วยให้ชุมชนแข็งแรงข้ึน บริษทัจึงตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำว่ำเป็นพื้นฐำนในกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตและก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้หมุนเวียน บริษทัจึงส่งเสริมและสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่เด็กและ
เยำวชนท่ีมีควำมประพฤติดี ตั้งใจเรียนแต่ขำดแคลนทุนทรัพยโ์ดยไม่มีขอ้ผูกพนัใดๆเพื่อให้เด็กและเยำวชนไทย
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ไดรั้บกำรศึกษำ เติบโตข้ึนมำอยำ่งมีศกัยภำพ  เป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำติให้เจริญกำ้วหนำ้ต่อไปใน
อนำคต 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัแก่เด็กและเยำวชนบริเวณพื้นท่ีรอบคลงัก๊ำซและในพื้นท่ีห่ำงไกลจึงเช่ือมโยงกำร
จดักิจกรรมเขำ้กบักลุ่มลูกคำ้ภำคครัวเรือน จึงสำนต่อโครงกำร “เติมอ่ิม...ยิม้อุ่น กบัเวิลด์แก๊ส” มำอยำ่งต่อเน่ือง โดย
ปีน้ีจดัข้ึนเป็นปีท่ี 8  ณ โรงเรียนประชำพฒันำบำ้นแฮด อ.บำ้นแฮด จ.ขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเติมเต็ม
รอยยิ้มให้กับเยำวชนผูเ้ป็นอนำคตของชำติ  ในกำรมอบทุนกำรศึกษำ ปรับปรุงโรงอำหำรและสนำมเด็กเล่น 
เน่ืองจำกเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำ และควำมส ำคญัของกำรดูแลสถำนท่ีประกอบอำหำร รวมถึงใส่ใจต่อ
สุขภำพในกำรรับโภชนำกำรครบทั้ง 5 หมู่ อีกทั้งมอบสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรงจำกกำรออกก ำลงักำย เพื่อเป็นกำร
ต่อยอดเตรียมร่ำงกำยควบคู่ไปกบัดำ้นควำมรู้ พร้อมเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำติ ให้เจริญกำ้วหน้ำ
ต่อไปในอนำคต  

ซ่ึงคร้ังน้ี จดัพร้อมกบัโครงกำร “CSR Love truck love trip by worldgas” ท่ีจดัต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 3 โดยน ำ
รถ Food truck มำปรับเปล่ียนให้กลำยเป็นครัวเคล่ือนท่ี พร้อมให้ควำมรู้เก่ียวกบัโภชนำกำรทั้ง 5 หมู่และสอน
วธีิกำรประกอบอำหำรใหแ้ก่เด็กและเยำวชน 

โดยคร้ังท่ี 1 และ 2 นั้น จดัข้ึน ณ โรงเรียนบำ้นเมืองก้ืด อ ำเภอแม่แตง  จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนชุมชนวดั
ท ำเลทอง อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ตำมล ำดบั 

 
ทั้งน้ีบริษทัยงัให้ควำมใส่ใจชุมชนรอบขำ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจกำร ในพื้นท่ีรอบคลงั เพื่อร่วมพฒันำและ

ดูแล ส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีดงักล่ำว ทำงบริษทั ไดร่้วมสนบัสนุน อำทิ 
 สนบัสนุนวนัผูสู้งอำยแุละประเพณีสงกรำนต ์คลงัสมุทรสงครำม 
 สนบัสนุนงำนทอดกฐินวดัผขีดุ จ. ฉะเชิงเทรำ 
 สนบัสนุนงำนบุญบั้งไฟ เทศบำลบำ้นแฮด จ.ขอนแก่น 
 สนบัสนุนสร้ำงบำ้นใหก้บัผูย้ำกไร้ร่วมกบัส ำนกังำนกำชำด จ.ฉะเชิงเทรำ 
 สนบัสนุนถวำยผำ้กฐินของหน่วยงำนรำชกำร 
 สนบัสนุนประเพณีลอยกระทงเทศบำลบำ้นแฮด จ.ขอนแก่น 
 สนบัสนุนซ้ือสลำกกำชำดล ำปำง 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรจดักำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด เทศบำลต ำบลบำงปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรำ 
 ร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนกีฬำฟุตซอลประจ ำต ำบลบำงจะเกร็ง จ.สมุทรสงครำม 
 ร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนกีฬำมวลชนบำ้นแฮด จ.ขอนแก่น 
 สนบัสนุนกำรจดักิจกรรมวนัเด็กใหก้บัชุมชนและโรงเรียนต่ำงๆ  เช่น  เทศบำลต ำบลบำง จะเกร็ง, 

เทศบำลต ำบลบำ้นแฮด, เทศบำลต ำบลท่ำพระ, โรงเรียนพรหมมำอนุสรณ์,     โรงเรียนวฒันำลยั, 
โรงเรียนบวรวทิยำยนต ์3, โรงเรียนสำมคัคีรำษฎร์บ ำรุง, กศน.อ ำเภอบำงปะกง 
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2.  ด้านความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
บริษทัฯ มุ่งสนบัสนุนให้พนกังำนและคู่คำ้ กลุ่มยำนยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรม และกลุ่มพำณิชยกรรม อนั

ได้แก่ โรงงำนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบกำรโรงแรม และห้ำงสรรพสินค้ำได้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ร่วมพฒันำฟ้ืนฟูและดูแลทรัพยำกรธรรมชำติใหค้งควำมสมบูรณ์รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนกัในกำร
อนุรักษท์รัพยำกรอยำ่งย ัง่ยนื ผำ่นโครงกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง  

 โครงกำร “ดบับลิวพีเอ็นเนอร์ยี่  เพื่อสังคม”  บริษทัฯได้ด ำเนินกำรจดักิจกรรมดงักล่ำวอย่ำง
ต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกปี  เพื่อมุ่งหวงัให้ทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ และยงัเป็นกำรปลูก
จิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคมอยำ่งแทจ้ริง  

 โดยในปีน้ี  บริษทัฯ ร่วมกับคู่คำ้ผูท้รงเกียรติ สร้ำงฝำยชะลอน ้ ำ สำนต่อพระรำชปณิธำนของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในกำรบริหำรจดักำรน ้ำอยำ่งย ัง่ยนื ณ อ.กลำงดง จ. นครรำชสีมำ 
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11.  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 

1. การควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรจดัให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลกบั

ควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได ้ทั้งน้ีตอ้งเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยดูแลให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยในโดยอำ้งอิงกรอบแนวทำงปฏิบติัด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซ่ึงก ำหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยใน
ไว ้5 ด้ำน ได้แก่  (1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)   (2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk 
Assessment)   (3) กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน (Control Activities)    (4)  ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล 
(Information & Communication) และ  (5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำง
ควำมมัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษทัจะบรรลุวตัถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในดำ้นประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น ควำมเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินกำรบญัชี รวมถึงกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัตำมกรอบแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance : CG)   
ดงัน้ี  

 
 แต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำท่ีสอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน              

ท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผล ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรสอบ
ทำนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในรำยงำนประจ ำปี  

 ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีน ำแนวทำงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัและดูแลท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
ไปถ่ำยทอดใหแ้ก่พนกังำนเพื่อน ำไปปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย ตลอดจนปลูกฝังให้พนกังำนมี
วนิยัต่อกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรควบคุมภำยใน  

 พนกังำนทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตำม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนค ำสั่งใดท่ีอยูภ่ำยใตร้ะบบกำร
ควบคุมภำยในอยำ่งเคร่งครัด  
 

คณะกรรมกำรบริษทั ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯโดยกำรสอบถำมขอ้มูลจำกฝ่ำย
บริหำรเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงและขอ้เสนอแนะเพื่อกำรพฒันำกำรควบคุมภำยในแลว้ สรุปไดว้ำ่ จำก
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในดำ้นต่ำง ๆ 5 องคป์ระกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองคก์ร กำร
ประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม 
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯมีควำมเพียงพอและเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้ม
ของบริษทั โดยบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้บุคลำกรอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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2. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง

นำงสำวนิภำทิพย ์ศุภฤกษ์รัตนไชย ให้ด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2559 เป็นตน้ไป เพื่อท ำหนำ้ท่ีดูแลงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน
ของบริษทัฯ  เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้มีศกัยภำพเพียงพอ ประกอบกบัมีประสบกำรณ์ในงำนดำ้นบญัชีและกำรเงิน และมี
ควำมเหมำะสมสำมำรถท่ีจะปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยในอิสระ และหน่วยงำน
ต่ำงๆ ภำยในบริษทัได ้เพื่อเสริมสร้ำงและพฒันำงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในใหแ้ก่บริษทัในอนำคตต่อไป    

แผนกำรตรวจสอบของปัจจุบนั จะใชว้ธีิด ำเนินกำรตรวจสอบร่วมกนั ระหวำ่งผูต้รวจสอบภำยในอิสระ 
และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ  เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบไดค้รอบคลุมทุกหน่วยงำนและ
กิจกรรมของบริษทั ตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีวำงไว ้

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 13/2560   เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2560 ไดมี้มติให้จดัจำ้งบริษทั 
ยูนีค แอดไวเซอร์ จ  ำกดั (“Unique”) ให้ปฏิบติัหน้ำท่ีผูต้รวจสอบภำยในอิสระของบริษทัฯประจ ำปี 2561  โดย
แต่งตั้งนำยโกศล  แยม้ลีมูล ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรของ Unique  เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีผูต้รวจสอบภำยในอิสระของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบติัของ Unique 
และ นำยโกศล แยม้ลีมูล แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหน้ำท่ีดงักล่ำวเน่ืองจำกมีควำมเป็น
อิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในในธุรกิจ/อุตสำหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบั
บริษทั         

ผูต้รวจสอบภำยในอิสระท ำหน้ำท่ีในกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุม
กระบวนกำรปฏิบติังำนและระบบงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษทัฯ ซ่ึงผูต้รวจสอบภำยในอิสระจะเป็นผูท่ี้มีควำมเป็น
อิสระโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภำยใน
อิสระจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังำนปฏิบติักำรของบริษทัฯ 

 

รำยละเอียดของขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบโดยสังเขป ดงัน้ี 
 

(1) จดัท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
(2) กำรตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษทัโดยวิธีกำร

ประเมินและเพิ่มประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียงกำรควบคุมและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
(3) กำรให้ค  ำปรึกษำโดยลักษณะและขอบเขตของงำนจะเป็นไปตำมข้อตกลงท่ีท ำข้ึนร่วมกันกับ

ผูรั้บบริกำร ผูต้รวจสอบภำยในสำมำรถให้ค  ำปรึกษำเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเส่ียง      
กำรควบคุม และกำรก ำกบัดูแลท่ีมีอยู่แลว้หรือท่ีจดัท ำข้ึนใหม่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอ หรือ
สำมำรถใหค้  ำแนะน ำในกำรออกแบบกระบวนกำรดงักล่ำว 
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(4) กำรทุจริต โดยผู ้ตรวจสอบจะต้องค ำนึงถึงและให้ควำมส ำคัญกับประเด็นท่ีมีควำมเส่ียงสูง                   
ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรทุจริตได้ รวมถึงกำรบ่งช้ีถึงจุดอ่อนของกำรควบคุมท่ียงัคงมีอยู่และผูต้รวจสอบจะด ำเนินกำร
สืบสวนขั้นต้นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอำจมีกำรทุจริตเม่ือได้รับกำรร้องขอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ                      
จำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยฝ่ำยจดักำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรป้องกนั คน้หำ 
สืบสวนและลงโทษกำรกระท ำทุจริต 

(5) กำรร้องขอให้มีกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเป็นกำรตรวจสอบรำยกำรท่ีไม่ได้อยู่ในแผนงำน
ตรวจสอบประจ ำปี โดยไดรั้บกำรร้องขอเป็นพิเศษจำกฝ่ำยจดักำรและ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  

โดยคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภำยอิสระจำกหน่วยงำนภำยนอกปรำกฏในเอกสำรแนบ  
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12.   รายการระหว่างกนั 

 

รำยกำรระหว่ำงบริษทั และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัประจ ำปี 2561 ได้แสดงอ้ำงอิงจำกรำยงำนข้อมูลทำง
กำรเงินประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส ำหรับปี 2561 
 (หน่วย : บำท) 

1. EAGLE เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมกำรร่วมกนักบับริษทั  

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดิน 3,120,133 
ดอกเบ้ียรับ 1,141,918 
ค่ำขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 160,980,433 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 597,791 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 2,980,851 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 12,486,922 

 
2. LOGISTIC 

ENTERPRISE 
เป็นบริษัทย่อยของ EAGLE 
โดย EAGLE ถือหุ้นร้อยละ 
99.98 และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษทั 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
รำยได้ค่ ำธรรมเนียมกำรค ้ ำ
ประกันเงินกู้กำรซ้ือรถขนส่ง
ก๊ำซ 

1,660 

ค่ำเช่ำรถขนส่งก๊ำซ 9,664,414 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน                            ไม่มี 

3. WP GAS 
 

เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั ถือ
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  99. 99 แ ล ะ มี
กรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
และมีผูบ้ริหำรของบริษัท ท่ี
เป็นกรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย ก๊ ำ ซ
ปิโตรเลียมเหลว 

20,617,976 

ดอกเบ้ียรับ 2,170,000 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 1,848,747 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 2,454,159 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 35,000,000 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส ำหรับปี 2561 
 (หน่วย : บำท) 

4. WP 
SOLUTIONS 

เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั ถือ
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  99. 99 แ ล ะ มี
กรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
และมีผูบ้ริหำรของบริษทั  
ท่ีเป็นกรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน ไม่มี 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ไม่มี 

5. WP SOLLAR เ ป็ น บ ริ ษัท ย่ อ ย ข อ ง  WP 
SOLUTIONS โดย WP 
SOLUTIONS ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษทั และมีผูบ้ริหำรของ
บริษทั ท่ีเป็นกรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน ไม่มี 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ไม่มี 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. กำรเขำ้ท ำรำยกำรกบั EAGLE มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ EAGLE ท ำหนำ้ท่ีผูข้นส่งน ำผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
ไปส่งให้กบัลูกค้ำของบริษทั ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ โดยท่ีปริมำณกำรรับบริกำรท่ีบริษทั ได้รับจำก 
EAGLE นั้นสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี รำคำและเง่ือนไขท่ีรับบริกำรจำก 
EAGLE มีลกัษณะเป็นไปตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ ซ่ึงมีรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดย
ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ 

2. บริษทั มีรำยกำรระหว่ำงกนักบั EAGLE ไดแ้ก่ 1) รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดิน 2) รำยไดด้อกเบ้ียรับ และ 3) ค่ำ
ขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ีรำยกำรระหว่ำงกนัทั้ง 3 รำยกำรนั้น มีรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  

3. บริษัท มีรำยกำรระหว่ำงกันกับ LOGISTIC ENTERPRISE จ  ำนวน 2 รำยกำรได้แก่ 1) รำยได้
ค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนัเงินกูก้ำรซ้ือรถขนส่งก๊ำซ และ 2) ค่ำใชจ่้ำยค่ำเช่ำรถขนส่งก๊ำซ ทั้งน้ีรำยกำรระหวำ่งกนั
ทั้ง 2 รำยกำรนั้น มีรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงค์ในกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหวำ่งกนั หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  

4. บริษทั มีรำยกำรระหวำ่งกนักบั WP GAS จ  ำนวน 3 รำยกำรไดแ้ก่ 1) รำยไดจ้ำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว 2) รำยไดด้อกเบ้ียรับ และ 3) รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร ทั้งน้ีรำยกำรระหว่ำงกนัทั้ง 3 รำยกำรนั้น มีรำคำและ
เง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั หรือมี
รำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในกรณีท่ีมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีผล
บงัคบัใช้กบับริษทั และนโยบำยของบริษทัในเร่ืองควำมขดัแยง้ผลประโยชน์ของบริษทั ทั้งน้ี กำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัดงักล่ำวจะตอ้งไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทัหรือผูถื้อหุ้นของบริษทั แต่
ตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีบริษทัไดค้  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกรำย 

ในกรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั บริษทัจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และ
แนวทำงในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรคำ้โดยทัว่ไป โดยอำ้งอิงรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอก 

ในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทั จะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด อีกทั้งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บญัชี 

แนวโน้มของกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัในอนำคตจะมีลกัษณะไม่แตกต่ำงจำกเดิม กล่ำวคือ
จะเป็นรำยกำรระหวำ่งกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่ EAGLE, LOGISTIC ENTERPRISE, WP GAS, 
WP SOLUTIONS และ WP SOLLAR ดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 

103 
 

 
 
 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 3  
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 

104 
 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

 13.1 งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 696.81 12.19% 833.47 14.85% 551.79 10.46%
เงินลงทุนระยะสั้น 402.34 7.04% -                    0.00% 0.00 0.00%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,031.88            18.05% 1,021.73            18.21% 906.19 17.18%

สินคา้คงเหลือ 161.89               2.83% 203.48               3.63% 196.44 3.72%

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17.61 0.31% 15.13 0.27% 4.74 0.09%

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 63.13 1.10% -                    0.00% 0.00 0.00%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,373.65 41.53% 2,073.80 36.95% 1,659.15 31.46%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 650.28 11.38% 594.92 10.60% 606.71 11.50%

บญัชีส ารองเพ่ือการช าระหน้ี -                    0.00% 121.24 2.16% 121.24 2.30%

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                    0.00% -                    0.00% 0.08 0.00%

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3.16 0.06% 66.29 1.18% 66.29 1.26%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,523.84            44.16% 2,577.85            45.93% 2,628.61           49.84%

ค่าความนิยม 33.49 0.59% 33.49 0.60% 33.49 0.64%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33.50 0.59% 38.56 0.69% 40.42 0.77%

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 48.91 0.86% 54.54 0.97% 61.03 1.16%

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 8.29 0.15% 8.97 0.16% 5.13 0.10%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 40.16 0.70% 42.33 0.75% 52.31 0.99%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,341.64 58.47% 3,538.18 63.05% 3,615.32 68.54%

รวมสินทรัพย์ 5,715.29 100.00% 5,611.98 100.00% 5,274.47 100.00%

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
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งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 1,007.96            17.64% 1,120.08            19.96% 943.32              17.88%

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

          ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                    0.00% 2.00                   0.04% 6.05                  0.11%

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

           ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 46.51                 0.81% 35.97                 0.64% 32.10                0.61%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่าย 30.73                 0.54% 7.54                   0.13% 1.35                  0.03%

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 8.09                   0.14% 53.40                 0.95% 87.53                1.66%

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 47.89                 0.84% 47.26                 0.84% 55.72                1.06%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,141.18 19.97% 1,266.25 22.56% 1,126.07 21.35%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจ้าหน้ีท่ีรอการจดัสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟู -                    0.00% 121.24               2.16% 121.24              2.30%

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                    0.00% -                    0.00% 1.68                  0.03%

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 163.41               2.86% 209.92               3.74% 245.89              4.66%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23.33                 0.41% 21.23                 0.38% 23.03                0.44%

เงินมดัจ ารับ 3,384.81            59.22% 3,305.43            58.90% 3,201.09           60.69%

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3.60                   0.06% 9.41                   0.17% 14.71                0.28%

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6.35                   0.11% 7.38                   0.13% 4.75                  0.09%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,581.50 62.67% 3,674.61 65.48% 3,612.39 68.49%

รวมหนีสิ้น 4,722.68 82.63% 4,940.86 88.04% 4,738.45 89.84%
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน* 518.50 9.07% 518.50 9.24% 2,760.57 52.34%

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว* 518.50 9.07% 518.50 9.24% 2,760.57 52.34%

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั* -                    0.00% -                    0.00% 2,657.62 50.39%

ส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 532.00 9.31% 532.00 9.48% 532.00 10.09%

ก าไรสะสม*

    จดัสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฏหมาย -                    0.00% -                    0.00% 33.91 0.64%

    ขาดทุนสะสม -57.93 -1.01% -379.41 -6.76% -5,448.11 -103.29%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 992.57 17.37% 671.09 11.96% 535.99 10.16%

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.03                   0.00% 0.03                   0.00% 0.03                  0.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 992.61 17.37% 671.12 11.96% 536.02 10.16%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,715.29 100.00% 5,611.98 100.00% 5,274.47 100.00%

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
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* ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2560 ไดมี้มติอนุมติั  
(1)  กำรโอนส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ จ ำนวน 532,000,000 บำท  
(2)  กำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 33,910,000 บำท  
(3)  กำรโอนส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั จ ำนวน 2,657,619,957 บำท ตำมล ำดบั และ  
(4)  กำรลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั จ ำนวน 2,242,065,700 บำท จำกทุนจด

ทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 2,760,565,700 บำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระ
แล้วใหม่จ  ำนวน 518,500,000 บำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น 2,242,065,700 หุ้น เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของ
บริษทั  

 

บริษทั ไดท้  ำกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เสร็จ
แลว้ในวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั ในปัจจุบนัมีจ ำนวน
เท่ำกบั 518,500,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 518,500,000 หุ้น ทั้งน้ีในส่วนของกำรโอนส่วนเกินทุน
จำกรำคำขำยก๊ำซ จ ำนวน 532,000,000 บำทนั้น บริษทั อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรหำรือขอ้กฎหมำยกบัหน่วยงำนของรัฐ 
ซ่ึงเม่ือได้รับควำมเห็นยืนยนัให้น ำมำชดเชยผลขำดทุนสะสมไดแ้ลว้ บริษทั จะน ำส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ
ดงักล่ำวมำชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทัต่อไป 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

รายไดจ้ากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 14,684.37  99.71% 15,447.58  99.58% 16,343.12 99.49%
รายไดค้่าบริการขนส่ง 42.49         0.29% 65.23         0.42% 83.74         0.51%

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 14,726.87 100.00% 15,512.82 100.00% 16,426.86 100.00%

ต้นทุนจากการขายสินค้าและให้บริการ

ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว -13,870.92 -94.19% -14,825.28 -95.57% -15,620.46 -95.09%
ตน้ทุนการให้บริการขนส่ง -25.53 -0.17% -37.84 -0.24% -125.18 -0.76%

รวมต้นทุนจากการขายสินค้าและให้บริการ -13,896.44 -94.36% -14,863.13 -95.81% -15,745.64 -95.85%

ก าไรขั้นต้น 830.43 5.64% 649.69 4.19% 681.22 4.15%

รายไดอ่ื้น 251.21 1.71% 234.52 1.51% 134.71 0.82%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,081.64    7.34% 884.21       5.70% 815.93      4.97%

ค่าใชจ่้ายในการขาย -296.64 -2.01% -294.24 -1.90% -322.93 -1.97%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -383.67 -2.61% -438.81 -2.83% -417.31 -2.54%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 401.34 2.73% 151.16 0.97% 75.69 0.46%

ตน้ทุนทางการเงิน -12.79 -0.09% -13.74 -0.09% -14.80 -0.09%

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 388.54 2.64% 137.42 0.89% 60.89 0.37%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -67.06 -0.46% -5.46 -0.04% -3.89 -0.02%

ก าไรสุทธิส าหรับปี 321.48 2.18% 131.96 0.85% 57.00 0.35%

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00% 3.15 0.02% -0.92 -0.01%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 321.48 2.18% 135.11 0.87% 56.08 0.34%

การแบ่งปันก าไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 321.48 2.18% 131.95 0.85% 57.00 0.35%
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ก าไรสุทธิส าหรับปี 321.48 2.18% 131.96 0.85% 57.00 0.35%

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จ
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 321.48 2.18% 135.11 0.87% 56.08 0.34%
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 321.48 2.18% 135.11 0.87% 56.08 0.34%

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน** 0.6200 0.2545 0.1099

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

 
 

** ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ ค  ำนวณจำก 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (ล้านบาท)

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (ล้านหุน้)

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

ปี 2559

131.95 57.00

518.50

0.2545 0.1099

ปี 2561

321.48

518.50

0.6200

518.50

ปี 2560

 
 

เพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นส ำหรับ
ปี 2559ไดถู้กปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นในงวดปัจจุบนั เสมือนวำ่กำรลดจ ำนวนหุ้น
สำมญันั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ตน้ปี 2559 
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ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 388,541,764 137,415,264 60,888,996
รายการปรับปรุงคา่ใช้จ่าย -

คา่เส่ือมราคา 268,509,823 265,103,303 276,191,380
คา่ตดัจ าหน่าย 5,067,844 5,542,972 2,030,246
ก าไรจากการจ าหน่าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (21,797,009) (10,604,743) (6,224,255)
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - (370,705)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,859 2 21,064,001
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - 399,244 1,407,404
(กลบัรายการ)/คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (497,805) (27,874,198) 11,697,513
การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2,335,293)
กลบัรายการคา่เผ่ือเงินมดัจ าการโอนสิทธิเรียกร้อง - - (50,000,000)
รายไดค้า่เช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,540,605) (2,035,605) (2,035,500)
ดอกเบ้ียรับ (7,675,341) (6,967,558) (6,949,755)
ตน้ทุนทางการเงิน 12,793,652 13,741,421 14,800,560
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (39,000,000) (17,143,582) -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 6,694,183 3,637,056 3,824,727
คา่เผ่ือดอ้ยคา่เงินลงทุน - 79,500 -

608,766,072 361,293,076 326,324,612
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมนุเวียน
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (11,797,220) (91,412,509) 74,515,011
-  สินคา้คงเหลือ 41,590,709 (7,037,321) (48,634,200)
-  สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (2,037,728) 784,678 774,093
-  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (55,365,988) 11,797,694 89,407,950
- บญัชีส ารองเพ่ือช าระหน้ี 121,240,195 - -
-  คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 5,625,658 6,492,927 8,882,296
-  สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,170,252 697,354 51,772,796
-  ประมาณการหน้ีสิน (6,310,584) (16,984,018) (126,070,980)
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (78,439,438) 225,291,702 (269,740,729)
-  เจา้หน้ีรอการจดัสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟู (121,240,195) - -
-  หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 628,621 (8,454,271) 9,548,456
-  เงินมดัจ ารับ 79,383,030 104,342,607 78,853,498
-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (4,593,565) (1,677,807) (1,248,471)
-  หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (1,030,000) 2,629,984 4,230,001

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 578,589,819 587,764,096 198,614,333
หัก   จ่ายดอกเบ้ีย (12,730,768) (13,673,372) (14,926,283)
         จ่ายภาษีเงินได้ (49,001,672) (9,017,879) (14,082,685)
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 516,857,379 565,072,845 169,605,365

งบกระแสเงนิสด
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (400,000,000) - -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 48,579,705

เงินสดรับจากรายไดค้า่เช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,540,605 2,035,605 2,035,500

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (246,427,536) (252,200,496) (345,275,264)

ตน้ทุนการกูย้มื (2,324,706) (3,698,051) (778,106)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (5,000) (13,044,401) (22,323,950)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 21,862,126 10,628,147 18,592,644

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 9,813,815 10,713,763 7,360,880

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (615,540,696) (245,565,433) (291,808,591)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,999,962) (5,728,008) (6,031,259)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - - 217,010,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (35,974,125) (32,098,125) (30,949,287)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน (37,974,087) (37,826,133) 180,029,454

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (136,657,404) 281,681,279 57,826,228

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 833,468,554 551,787,275 493,961,047

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 696,811,150 833,468,554 551,787,275

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์ 29,867,019 63,603,378 103,249,689

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - - 8,960,000

งบกระแสเงนิสด
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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14.   การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 14.1  สภาวะอุตสาหกรรม ก๊าซ LPG ในประเทศไทย 

ส ำหรับปี 2561 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในประเทศอยูท่ี่ 6,619  ลำ้นกิโลกรัม เพิ่มข้ึนจ ำนวน 281 
ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 4.43 เม่ือเทียบกบัปี 2560  ดำ้นกำรผลิตอยู่ท่ี 6,247 ลำ้นกิโลกรัมเพิ่มข้ึนจำกปีท่ี
แลว้ จ ำนวน  191 ล้ำนกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 3.15  ส่วนปริมำณกำรน ำเขำ้อยู่ท่ี 682 ลำ้นกิโลกรัม เพิ่มข้ึน
จ ำนวน 40 ลำ้นกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 6.23   ขณะท่ีกำรส่งออกก๊ำซ LPG ปรับเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองเช่นกนัโดย อยูท่ี่ 
385 ลำ้นกิโลกรัม เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีแลว้ จ ำนวน  138 ลำ้นกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 55.87   

 

ตารางแสดงการจัดหาและการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
         (หน่วย : ลำ้นกิโลกรัม) 

  ปี 2561 ปี 2560 

การผลติ 6,247 6,056 
การน าเข้า 682 642 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 6,619 6,338 
การส่งออก 385 247 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-
information) 
 จำกตำรำงแสดงควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำยในประเทศ จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจ ในปี 2561 
ควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซ LPG ปริมำณรวมอยูท่ี่ 6,619 ลำ้นกิโลกรัมเพิ่มจำกปี 2560 ร้อยละ 4.43 โดยมี ควำมตอ้งกำร
หลกัมำจำกกำรใช้ก๊ำซ LPG เป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 17.13  หรือจ ำนวน 380 ล้ำนกิโลกรัม 
ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซ LPG ของสถำนีบริกำรลดลง 149 ลำ้นกิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ 11.29  ส่วนภำค
ครัวเรือนและอุตสำหกรรมเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย เม่ือเทียบกบัควำมตอ้งกำรใช้ปี 2560 คือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.60 และ 5.69 
ตำมล ำดบั 

โดยสัดส่วนควำมตอ้งกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 
เป็นดงัต่อไปน้ี ภำคครัวเรือนร้อยละ 32.69  ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 10.38  สถำนีบริกำรร้อยละ 17.68 และ
วตัถุดิบปิโตรเคมีร้อยละ 39.25  

 
 
 
 
 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information
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ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกจิ 
                    (หน่วย : ลำ้นกิโลกรัม) 

  
ปี 2561 ปี 2560 

ปริมำณ % ปริมำณ % 
ครัวเรือน 2,164 32.69 2,151 33.94 
อุตสำหกรรม 687 10.38 650 10.25 
สถำนีบริกำร 1,170      17.68 1,319 20.81 
วตัถุดิบปิโตรเคมี 2,598 39.25 2,218 35.00 
รวม 6,619 100.00 6,338 100.00 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-   
information) 

14.2  ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) เป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส ำหรับ
ภำคครัวเรือน ภำคยำนยนต ์และภำคอุตสำหกรรม ภำยใตแ้บรนด์เวิลด์แก๊สซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัมี
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอยูท่ี่ร้อยละ 18.00  

 ในปี 2561 บริษทัมีรำยไดร้วม 14,978 ลำ้นบำท โดยมำจำกกำรขำย LPG  14,684 ลำ้นบำท ซ่ึงรำยไดร้วม
นั้น ลดลงร้อยละ 4.89 จำกปีก่อน อนัเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยรวมของก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีลดลง จำกจ ำนวน  
886,246 ตนั เป็น 817,657 ตนั  ในขณะท่ีรำคำขำยเฉล่ียต่อกิโลกรัมเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจำก 17.43 บำทต่อกิโลกรัมเป็น 
17.96 บำทต่อกิโลกรัม 

     รำยไดข้องบริษทั มำจำก 5 กลุ่มลูกคำ้หลกั คือ โรงบรรจุก๊ำซ, สถำนีบริกำรก๊ำซ, โรงงำนอุตสำหกรรม, 
ลูกคำ้พำณิชย ์และร้ำนคำ้ก๊ำซ โดยรำยไดส่้วนใหญ่กวำ่ร้อยละ 43 มำจำกโรงบรรจุก๊ำซ หำกพิจำรณำในเร่ืองปริมำณ
กำรขำย จะพบวำ่เป็นไปในทิศทำงเดียวกบัรำยได ้ซ่ึงมำกกว่ำร้อยละ 40 ของปริมำณกำรขำยมำจำกโรงบรรจุก๊ำซ
เช่นกนั  

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใชว้ตัถุดิบภำยในประเทศซ่ึงมีคุณภำพอยู่
ในระดบัเดียวกนั ถงับรรจุก๊ำซท่ีใชบ้รรจุก๊ำซไดรั้บกำรผลิตมำจำกโรงงำนซ่ึงมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทยจึง
สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ผลิตภณัฑข์องผูค้ำ้มำตรำ 7 ทุกรำยแทบไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำกนกั อยำ่งไรก็ตำมอุตสำหกรรม
น้ีมุ่งเนน้ไปยงักำรแข่งขนัทำงดำ้นกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและกำรบริกำร 
 บริษทัให้ควำมส ำคญักบัลูกคำ้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่ลูกคำ้ขนำดเล็กถึงขนำดกลำงซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีสำมำรถ
เขำ้ถึงไดง่้ำย ควบคู่ไปกบักำรขยำยตลำดในส่วนของลูกคำ้พำณิชยแ์ละโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีควำมตอ้งกำรใช ้
LPG ในปริมำณสูง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจะสร้ำงโครงข่ำยลูกคำ้ของบริษทั ให้มีควำมมัน่คงและสำมำรถสร้ำง
รำยไดใ้นระยะยำว 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-
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 14.3  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

 กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทและบริษทัย่อย ส ำหรับปี 
2561 มีรำยละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

 1. ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดร้วมอยูท่ี่ 14,978.08 ลำ้นบำท ลดลง 769.26 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 

4.89 จำกปี 2560 ซ่ึงมีรำยไดร้วมอยูท่ี่ 15,747.34  ลำ้นบำท  และ กลุ่มบริษทัมีก ำไรสุทธิเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง โดยใน
ปี 2561 มีก ำไรสุทธิ อยูท่ี่ 321.48 ลำ้นบำท  เพิ่มข้ึน 189.53 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 143.63  โดยในปี 2560 มี
ก ำไรสุทธิอยูท่ี่ 131.96 ลำ้นบำท   และมี EBITDA เพิ่มข้ึนร้อยละ 60.01 จำกปี 2560  โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2561 2560

รายไดร้วม 14,978.08 15,747.34 (769.26) -4.89%

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 14,726.87 15,512.82 (785.95) -5.07%

ก าไรสทุธิ 321.48 131.96 189.53 143.63%

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.15% 0.84% 1.31 pp

EBITDA 674.91 421.80 253.11 60.01%

เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)

จ านวน รอ้ยละ

 
 
รายได้ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ลูกคำ้ประเภทต่ำงๆ และมี

รำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและรำยได้อ่ืน โดยในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงสร้ำงรำยไดแ้ละสัดส่วนของ
รำยไดแ้ยกตำมประเภทดงัต่อไปน้ี 

 
ตาราง 1: โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้ 

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

รายไดจ้ากการขายกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 14,684 98.04% 15,448 98.10% (763) -4.94%

รายไดค้า่บรกิารขนสง่ 42 0.28% 65 0.41% (23) -34.86%

รายไดอ้ ืน่ 251 1.68% 235 1.49% 17 7.12%

                       รวมรายได้ 14,978 100.00% 15,747 100.00% (769) (4.89%)

จ านวน (%)

เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)2561 2560

 
 

1) รำยไดจ้ำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำย 14,684 ลำ้นบำท ลดลง 763 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 4.94 จำกปี 2560 ซ่ึงมีรำยไดอ้ยูท่ี่ 15,448 ลำ้นบำท  อนัมีสำเหตุหลกัคือ ปริมำณกำรขำยรวมของก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวท่ีลดลง จำกจ ำนวน  886,246 ตนั เป็น 817,657 ตนั  โดยปริมำณกำรขำยท่ีลดลงมำจำกกลุ่มลูกคำ้สถำนีบริกำร
ก๊ำซ ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัแนวโนม้ตลำดรวม   
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2) รำยไดค้่ำบริกำรขนส่ง 
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกค่ำบริกำรขนส่ง เป็นจ ำนวน 42 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 34.86 

จำกปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัเน่ืองมำจำกกำรขำยใหลู้กคำ้สถำนีบริกำรลดลง 
 

3) รำยไดอ่ื้น 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2561 2560

รายไดค้า่ขนสง่ 129 141 (13) -8.92%

ดอกเบีย้รบั 8 7 1 10.16%

รายไดค้า่เช่า 11 12 (1) -10.80%

ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรพัย์ 22 11 11 105.54%

รายไดจ้ากการซอ่มบ ารุงรกัษาถงั 16 29 (13) -44.09%

รายไดอ้ ืน่ๆ 66 35 31 89.38%

                       รวมรายไดอ้ ืน่ 251 235 17 7.12%

เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)

จ านวน รอ้ยละ

 
 

ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดอ่ื้น เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบั 251 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย ร้อยละ 7.12 จำกปี 
2560 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2561 มีรำยไดจ้ำกกำรกลบัรำยกำรจำกกำรประมำณกำรหน้ีสิน จ ำนวน 39 ลำ้น
บำท ซ่ึงเกิดจำกกำรท่ีบริษทัไม่ตอ้งจ่ำยภำระหน้ีสินท่ีเคยตั้งไวใ้นอดีต 

 
 ค่าใช้จ่าย 

ค่ำใชจ่้ำยหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยตน้ทุนขำย LPG ตน้ทุนกำรให้บริกำรขนส่ง ค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน โดยในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงสร้ำง
ค่ำใชจ่้ำยและสัดส่วนของค่ำใชจ่้ำยแยกตำมประเภทดงัต่อไปน้ี 

 
ตาราง 2: โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

2561 2560

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

ตน้ทนุขาย LPG 13,871 95.14% 14,825 95.04% (956) (6.44%)

ตน้ทนุการใหบ้รกิารขนสง่ 26 0.17% 38 0.36% (31) (54.86%)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 297 1.97% 294 1.70% 22 8.26%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 384 2.63% 439 2.81% (55) (12.61%)

ตน้ทนุทางการเงนิ 13 0.09% 14 0.09% (1) (6.90%)

รวมคา่ใชจ้า่ย 14,589 100.00% 15,610 100.00% (1,021) (6.54%)

เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)

จ านวน รอ้ยละ
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1) ตน้ทุนขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี 
 

เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2561 2560 จ านวน รอ้ยละ

ตน้ทนุขาย LPG 13,871 14,825 (954) (6.44%)

รายไดจ้ากการขาย LPG 14,684 15,448 (763) (4.94%)

สดัสว่นของตน้ทนุขาย LPG เทยีบรายไดจ้ากการขาย LPG 94.46% 95.97% -0.02 pp

อตัราก าไรข ัน้ตน้จากการขาย LPG 5.54% 4.03% 0.02 pp  
 
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เป็นจ ำนวน 13,871 ลำ้นบำท ลดลงร้อย

ละ 6.44 จำกปี 2560 ซ่ึงเป็นผลมำจำก แผนกำรจดักำรบริหำรตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ประกอบกบักำรลดลง
ของปริมำณกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จำกจ ำนวน  886,246 ตนั เป็น 817,657 ตนั  และกำรลดลงของปริมำณกำร
ขำยน้ีส่งผลให้รำยไดจ้ำกกำรขำย LPG ลดลงเช่นกนั แต่อยูใ่นอตัรำส่วนท่ีนอ้ยกวำ่ตน้ทุนกำรขำยเล็กนอ้ย คือ ร้อย
ละ 4.94 จึงส่งผลให้บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 
4.03 เป็นร้อยละ 5.54 

 
2) ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรขนส่ง แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี 

 

 
 

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนกำรให้บริกำรขนส่ง เป็นจ ำนวน 26 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 32.55 
จำกปี 2560 อนัเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขนส่งให้ลูกคำ้กลุ่มสถำนีบริกำรลดลง  อย่ำงไรก็ตำมบริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรให้บริกำรขนส่งลดลงเล็กนอ้ยจำกร้อยละ 41.99 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 39.93 ในปี 
2561  

3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยในปี 2561 อยูท่ี่ 297 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของรำยไดร้วม (ไม่รวมรำยได้

อ่ืน) เพิ่มข้ึนจ ำนวน 2 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 0.81  เม่ือเทียบกบัปี 2560 สำเหตุหลกัมำจำกกำรท่ีบริษทัมีกำรจดั
กิจกรรมประชำสัมพนัธ์บริษทัและตรำสินคำ้ “เวิลด์แก๊ส” เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์รมำกข้ึน ทั้งในดำ้น 
Digital Media และกำรเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมต่ำงๆ   
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4) ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเป็นจ ำนวน 384 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 2.61 

ของรำยไดร้วม (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น) ลดลง 55.14 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.57 จำกปี 2560 สำเหตุหลกัมำจำก 
ในช่วงปลำยปี 2560 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกลบัเขำ้มำซ้ือขำยของ WP ใน
ตลำดหลกัทรัพย ์ ประกอบกบักลุ่มบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรพื้นท่ีกำรเก็บแก๊สในคลงัใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 
จึงท ำใหค้่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรฝำกส ำรองแก๊สลดลงในปี 2561 

 

5) ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 13 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 0.09 

ของรำยไดร้วม (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น) ลดลงร้อยละ 0.09 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
  
ตาราง 3: ก าไรและอตัราก าไรของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

(หนว่ย : ลา้นบาท)

ก าไรข ัน้ตน้ (ไมร่วมรายไดอ้ ืน่) 830 650 181 27.82%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (ไมร่วมรายไดอ้ ืน่) (%) 5.64% 4.19% 1.45 pp

ก าไรสทุธิ 321 132 190 143.63%

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.15% 0.84%         1.31 pp

จ านวน รอ้ยละ2561 2560

เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)

 
 

 ก าไร 
 ปี 2561 ในสภำวะท่ีปริมำณกำรขำยลดลง ในขณะท่ีก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึนจำก 132 ลำ้นบำท เป็น 321 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 143.63 เม่ือเทียบกบัปี 2560   และอตัรำก ำไรสุทธิ (ก ำไรสุทธิต่อรำยไดร้วม) เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 
0.84 เป็นร้อยละ 2.15 นอกจำกนั้น ก ำไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนจำก 650 ลำ้นบำท เป็น 830 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
27.82  โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ (ก ำไรขั้นตน้ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร ซ่ึงไม่รวมรำยไดอ่ื้น) อยูท่ี่ ร้อย
ละ 5.64 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 4.19 เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรค่ำใชจ่้ำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

2.  ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง 

สินทรัพย์ 
ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 5,715 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.84 จำกส้ินปี 

2560 โดยรำยละเอียดกำรวเิครำะห์สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

1. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
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ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดทั้งส้ินจ ำนวน 697 ลำ้นบำท ลดลง
ร้อยละ 16.40 จำกส้ินปี 2560 อนัเป็นผลมำจำกในระหวำ่งปี 2561 กลุ่มบริษทัน ำเงินไปลงทุนระยะสั้นในกองทุน
รวมควำมเส่ียงต ่ำ ซ่ึงส่วนใหญ่ลงทุนในพนัธบตัรหรือตรำสำรหน้ีรัฐบำล จ ำนวน 400 ลำ้นบำท จึงส่งผลให้เงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2560  

 

2. เงินลงทุนระยะสั้น 
ในระหวำ่งปี 2561 กลุ่มบริษทัน ำเงินไปลงทุนระยะสั้นในกองทุนรวมควำมเส่ียงต ่ำ ซ่ึงส่วนใหญ่ลงทุนใน

พนัธบตัรหรือตรำสำรหน้ีรัฐบำล จ ำนวน 400 ลำ้นบำท  
 

3. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ จ  ำนวน 1,032 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 0.99 จำกส้ินปี 2560 โดยแยกรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

 

งบกำรเงินรวม 
2561 2560 

ลำ้นบำท (%) ลำ้นบำท (%) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 999 96.80 979 95.80 
ลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 33 3.20 43 4.20 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อืน่ – สุทธิ 1,032 100.00 1,022 100.00 

โดยรำยละเอียดกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ีกำรคำ้มีดงัน้ี 

  
งบกำรเงินรวม 

2561 2560 
ลำ้นบำท (%) ลำ้นบำท (%) 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 828 77.24 845 80.22 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 166 15.49 98 9.29 
เกินกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 5 0.47 6 0.58 
เกินกวำ่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3 0.28 37 3.51 
เกินกวำ่ 12 เดือน 70 6.52 67 6.40 
รวมลูกหนีก้ารค้า 1,072 100.00 1,053 100.00 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -73   -74   
ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 999   979   
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ณ ส้ินปี 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบก ำหนดช ำระร้อยละ 
77.24 ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีเกินก ำหนดช ำระ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยในกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ และไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวนทั้งส้ิน 73 ลำ้นบำท ซ่ึงคำดวำ่เพียงพอตำมจ ำนวนหน้ี
ท่ีคำดวำ่จะเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้

4. สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในรูปของสินคำ้ส ำเร็จรูป โดยบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีสินคำ้คงเหลือ ณ ส้ินปี 2561 จ  ำนวน 162 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 20.44 จำกส้ินปี 2560 โดยสำเหตุ
หลกัเน่ืองมำจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลง 

5. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 

ในระหวำ่งปี 2561 คณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติัให้ขำยท่ีดินท่ีเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  ซ่ึง
ท่ีดินดงักล่ำวมีรำคำทุน 63 ลำ้นบำท   ณ ส้ินปี 2561 บริษทัสำมำรถระบุผูซ้ื้อไดแ้ลว้ และคำดว่ำจะท ำกำรซ้ือขำย
แลว้เสร็จภำยในปี พ.ศ. 2562   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
1. เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั ณ ส้ินปี 2561 จ  ำนวน 650 ลำ้นบำทเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 9.31 จำกส้ินปี 2560 จ  ำนวน 595 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดส ำหรับค ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำ
ประกนัใหก้บัคู่คำ้ 

2. บญัชีส ำรองเพื่อกำรช ำระหน้ี 

บญัชีส ำรองเพื่อกำรช ำระหน้ี เป็นบญัชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อกำรช ำระหน้ีให้แก่เจำ้หน้ีท่ีรอกำรจดัสรรเงิน
ตำมแผนฟ้ืนฟู ซ่ึงในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระหน้ีแก่เจำ้หน้ีทั้งหมดแลว้ จ  ำนวน 121.24 ลำ้นบำท  ณ 
ส้ินปี 2561 จึงไม่มียอดคงเหลือในบญัชีน้ี   

3. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

ในระหวำ่งปี 2561 มีกำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีถือไว้
เพื่อขำย (แสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน) จ ำนวน 63 ลำ้นบำท เน่ืองจำกคณะกรรมกำรของบริษทัได้อนุมติัให้ขำย
ท่ีดินท่ีเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ ส้ินปี 2561 บริษทัสำมำรถระบุผูซ้ื้อไดแ้ลว้ และคำดวำ่จะท ำกำรซ้ือ
ขำยแลว้เสร็จภำยในปี พ.ศ. 2562   
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4. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ จ ำนวน 2,524 ลำ้นบำท ลดลงร้อย
ละ 2.10 จำกส้ินปี 2560 โดยสำเหตุหลกัเกิดจำกค่ำเส่ือมรำคำท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 2561  

5. ค่ำควำมนิยม  

ค่ำควำมนิยมเกิดจำกกำรซ้ือธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยค่ำควำมนิยม ณ ส้ินปี 2561  และ ส้ินปี 
2560 จ ำนวน 33 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรซ้ือบริษทัย่อยซ่ึงเป็นธุรกิจบริกำรขนส่ง และธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 24 ลำ้นบำท และ 9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

6. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ จ ำนวน 34 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 13.13 
จำกส้ินปี 2560 โดยสำเหตุหลกัเกิดจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในระหวำ่งปี 2561 

  ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ จ  ำนวน 49 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 10.32จำกส้ินปี 
2561  เกิดจำกกำรตดัจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ในระหวำ่งปี 2561 

7. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน จ ำนวน 40 ลำ้นบำท  ลดลงร้อยละ 5.13 
จำกส้ินปี 2560  โดยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยไดแ้ก่ เงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน, 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำท่ีดิน, เงินมดัจ ำค่ำสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 

 หนีสิ้น 
ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ ำนวน 4,732 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 4.42 จำกส้ินปี 2560 

โดยรำยละเอียดกำรวเิครำะห์หน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 หนีสิ้นหมุนเวยีน 

1. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนจ ำนวน 1,008 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 

10.01 จำกส้ินปี 2560 โดยรำยละเอียดของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนมีดงัน้ี  

 

 

 



                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 

120 
 

  
งบกำรเงินรวม 

2561 2560 
ลำ้นบำท (%) ลำ้นบำท (%) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ – บุคคลภำยนอก 794 78.77 832 74.28 
เจำ้หน้ีอ่ืน 108 10.71 149 13.33 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 58 5.75 123 10.97 
เงินรับล่วงหนำ้ 48 4.77 16 1.42 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อืน่ 1,008 100.00 1,120 100.00 

 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีค่ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงเจำ้หน้ีกำรคำ้ ณ ส้ิน
ปี 2561 มีจ ำนวน 794 ลำ้นบำท ลดลง 38 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.57 จำกส้ินปี 2560 เน่ืองจำกในช่วงส้ินปี กลุ่ม
บริษทัไดมี้กำรเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลง นอกจำกนั้นค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยลดลง 65 ลำ้นบำท หลกัๆเกิดจำก
ในช่วงปลำยปี 2560 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกลบัเขำ้มำซ้ือขำยของ WP ใน
ตลำดหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 

2.  ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้นจ ำนวน 8 ลำ้นบำทลดลงร้อยละ 84.85 
จำกส้ินปี 2560 เกิดจำกกำรท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระหน้ีสินให้แก่เจำ้หน้ีในระหวำ่งปี 2561 และผูบ้ริหำร
เช่ือวำ่จ ำนวนของประมำณกำรดงักล่ำวมีควำมเพียงพอเน่ืองจำกปัจจยัหลำยประกำร เช่น กำรจ่ำยช ำระภำษีในอดีต
และกำรไดรั้บขอ้มูลจำกท่ีปรึกษำกฎหมำย 

 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

1. เจำ้หน้ีท่ีรอกำรจดัสรรเงินตำมแผนฟ้ืนฟู 

ณ ส้ินปี 2561 เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  ำกำรช ำระหน้ีใหเ้จำ้หน้ีท่ีรอกำรจดัสรรเงินตำมแผนฟ้ืนฟู
ครบทุกรำยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงไม่มียอดคงเหลือในบญัชีน้ี    

2. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 163 ลำ้นบำท ลดลงร้อย
ละ 22.16 จำกส้ินปี 2560 เน่ืองจำกระหวำ่งปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มืไปบำงส่วน 
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3. เงินมดัจ ำรับ 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินมดัจ ำรับเป็นจ ำนวน 3,385 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.40 จำกส้ินปี 
2560 โดยเงินมดัจ ำรับของบริษทัและบริษทัยอ่ยส่วนหลกัคือ เงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุก๊ำซขนำดเล็ก ซ่ึงกำรเพิ่มข้ึน
ของเงินมดัจ ำรับมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรท่ีลูกคำ้ไดซ้ื้อถงับรรจุก๊ำซขนำดเล็กเพื่อใช้อดับรรจุส ำหรับกำรขำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวในรูปแบบถงัมำกข้ึน 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ ำนวน 993 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัท่ี
ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 518,500,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวจ ำนวน 532 ลำ้นบำท และมีผลขำดทุนสะสมจ ำนวน 58 ลำ้นบำท 
 
 14.4  การบริหารจัดการภาระผูกพนั 
  1. ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีภำระผูกพนัแยกตำมประเภทและระยะเวลำจะครบ
ก ำหนด ดงัน้ี    

ภำระขอ้ผกูพนั รวม   ระยะเวลำช ำระ   

    นอ้ยกวำ่ 1 ปี 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ภำระขอ้ผกูพนัดำ้นหน้ีสินระยะยำว 209,920,500 46,512,000 163,408,500 - 
ภำระขอ้ผกูพนัดำ้นสัญญำเช่ำด ำเนินกำร 251,523,822 64,487,829 96,759,029 90,276,964 

รวม 461,444,322  110,999,829  260,167,529    90,276,964 

 
  2. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

  2.1 หนังสือค า้ประกนั 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร เพื่อค ้ำประกนั

กำรซ้ือแก๊สและกำรใชไ้ฟฟ้ำ จ ำนวน 1,079.42 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 1,202.03 ลำ้นบำท) โดยใชเ้งินฝำกธนำคำร
เป็นหลกัประกนัจ ำนวน 640.85 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 585.94 ลำ้นบำท) และบริษทัไดน้ ำเคร่ืองจกัรและท่ีดินเป็น
หลกัประกนัจ ำนวน 130.00 ลำ้นบำท และ 193.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืมจำกสถำบนั
กำรเงินจ ำนวน 9.23 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 8.98 ลำ้นบำท) 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรให้บริกำร
ขนส่งแก่ลูกคำ้จ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท 
 14.5   สรุปอตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
ตาราง 4 : อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
(1)ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิซ่ึงไม่รวมรำยไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจหลกั 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

    
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
 

ค าอธิบาย 

      

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability Ratio)   

อตัรำก ำไรขั้นตน้ % 5.64 4.19 

 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกอตัรำก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็น ร้อย
ละ 5.64 จำกเดิม ร้อยละ 4.19 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ซ่ึงแมว้ำ่ยอดขำยก๊ำซปิโตรเลียม
โดยรวมจะชะลอตวัลงเล็กนอ้ยแต่บริษทัมุ่งเนน้ขยำยฐำนลูกคำ้ท่ีมีมำร์จ้ินสูงเพ่ิมข้ึนในขณะทีกระจำย
ควำมเส่ียงดำ้นตน้ทุนจำกกำรรับก๊ำซปิโตรเลียมจำกผูผ้ลิตหลำยรำย 
 

อตัรำก ำไรสุทธิ % 2.15 0.84 

 
อตัรำก ำไรสุทธิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 2.15 
เพ่ิมข้ึนจำก ร้อยละ 0.84 เม่ือเทียบกบัอตัรำก ำไรสุทธิส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 อยำ่งมี
นยัส ำคญั  สำเหตุหลกัเน่ืองจำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน กำรไม่มีรำยกำรค่ำใชจ่้ำยพิเศษเช่นปี 2560 ท่ีผำ่นมำ และค่ำใชจ่้ำยฝำกส ำรอง
ก๊ำซ LPG ท่ีลดลง ช่วยหนุนให้ก ำไรสุทธิเพ่ิมมำกข้ึน 
 

อตัรำผลตอบแทน 
ผูถื้อหุ้น 

% 38.65 21.86 

 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น เท่ำกบัร้อย
ละ 38.65 เพ่ิมข้ึนจำก ร้อยละ 21.86 เม่ือเทียบกบัอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึนจำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและควำม
พยำยำมมุ่งเนน้ลูกคำ้ในกลุ่มมำร์จ้ินสูงเพ่ิมมำกข้ึน 
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
(Efficiency Ratio)   

อตัรำผลตอบแทน 
จำกสินทรัพย ์

% 7.09 2.78 

 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์เท่ำกบั
ร้อยละ 7.09 เพ่ิมข้ึนจำก ร้อยละ 2.78 เม่ือเทียบกบัอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรก่อน
ตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนจำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพและควำมพยำยำมมุ่งเนน้ลูกคำ้ในกลุ่มมำร์จ้ินสูงเพ่ิมมำกข้ึน 
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อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(Financial Policy Ratio)   

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

เท่ำ 4.76 7.36 

 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
เท่ำกบั 4.76เท่ำ ลดลงจำก 7.36 เท่ำ เม่ือเทียบกบัอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกก ำไรสะสมเพ่ิมมำกข้ึน มีผลใหส่้วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมมำก
ข้ึนดว้ย 
 

ถึงแมว้ำ่อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะค่อนขำ้งสูง อยำ่งไรก็ดี หน้ีสินส่วนมำกของบริษทัคือ 
เงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็ก เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภควำ่
ดว้ยสญัญำเร่ืองให้ธุรกิจขำยก๊ำซหุงตม้ท่ีเรียกเงินประกนัถงัก๊ำซหุงตม้เป็นธุรกิจท่ีควบคุมรำยกำรใน
หลกัฐำนกำรรับเงินลงวนัท่ี 7 ธนัวำคม พ.ศ. 2542 ท่ีก  ำหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งออกใบรับเงินและ
คืนเงินประกนัเม่ือผูบ้ริโภคน ำถงัก๊ำซมำคืนให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ ดงันั้น จึงสรุปไดว้ำ่ อตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นดงักล่ำวไม่ไดก้ระทบต่อควำมสำมำรถในกำรหำเงินกูข้องบริษทัโดยตรง 
เน่ืองจำกอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัอยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขำ้งต ่ำ 
 

อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

เท่ำ 0.21 0.37 

 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ำกบั 0.21 เท่ำ ลดลงจำก 0.37 เม่ือเทียบกบัอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สำเหตุหลกัเน่ืองมำก ำไรสะสมเพ่ิมมำกข้ึน 
มีผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมมำกข้ึนดว้ย อีกทั้งยงัมีกำรช ำระคืนหน้ีท่ีก่อให้เกิดภำระดอกเบ้ียบำงส่วน
ท ำให้ส่วนหน้ีสินลดลง 
 

จำกอตัรำส่วนทำงกำรเงินน้ีสรุปไดว้ำ่ อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดัอยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขำ้งต ่ำ ดงันั้นบริษทัยงัสำมำรถหำเงินกูไ้ดเ้พ่ิมในอนำคต หำกมีควำม
จ ำเป็นในกำรใชเ้งิน 
 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระดอกเบ้ีย 

เท่ำ 38.43 33.84 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระ
ดอกเบ้ีย เท่ำกบั 38.43 เท่ำ เพ่ิมข้ึนจำก 33.84 เท่ำ เม่ือเทียบกบัอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระ
ดอกเบ้ีย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สำเหตุหลกัเน่ืองมำจำกกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 
 

จำกอตัรำส่วนทำงกำรเงินน้ีสรุปไดว้ำ่บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียเพียงพอ 
 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระภำระผกูพนั  
(Cash basis) 

เท่ำ 0.76 1.86 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (Cash basis) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระ
ภำระผกูพนั (Cash basis) เท่ำกบั 0.76 เท่ำ ลดลงจำก 1.86 เท่ำ เม่ือเทียบกบัอตัรำส่วนควำมสำมำรถใน
กำรช ำระภำระผกูพนั (Cash basis) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  สำเหตุหลกัเน่ืองภำระ
ผกูพนัในกำรใชห้น้ีจำกกำรลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นท่ีเพ่ิมมำกข้ึน แต่กระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนก็ปรับเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 
 

จำกอตัรำส่วนทำงกำรเงินน้ีสรุปไดว้ำ่บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนัเพียงพอ 
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ความหมายและสูตรในการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย สูตรในกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ = สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวยีน 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ = (เงินสดและเงินฝำกธนำคำร + หลกัทรัพยใ์นควำม

ตอ้งกำรของตลำด + ลูกหน้ีกำรคำ้) / หน้ีสินหมุนเวยีน 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ = ขำยสุทธิ / (ลูกหน้ีกำรคำ้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + ตัว๋เงิน

รับกำรคำ้) (เฉล่ีย) 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ = ตน้ทุนขำย / สินคำ้คงเหลือ (เฉล่ีย) 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี เท่ำ = ซ้ือหรือตน้ทุนขำย / (เจำ้หน้ีกำรคำ้ + ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้) 

(เฉล่ีย) 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั = 360 / อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั = 360 / อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั = 360 / อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี 
Cash Cycle วนั = ระยะเวลำเก็บหน้ี + ระยะเวลำขำยสินคำ้ – ระยะเวลำ

ช ำระหน้ี 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ % = ก ำไรขั้นตน้ / ขำยสุทธิ 
อตัรำก ำไรอ่ืน % = ก ำไรท่ีไม่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน / รำยไดร้วม 
อตัรำก ำไรสุทธิ % = ก ำไรสุทธิ / รำยไดร้วม 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % = ก ำไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ % =  ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได/้ 

สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ = รำยไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย 
 
 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย 
(EBITDA) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั 
(Cash basis) 

เท่ำ 
เท่ำ 

 
 

เท่ำ 
 

เท่ำ 

= หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย / ส่วนของผูถื้อหุ้น 
= กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน + ดอกเบ้ียจ่ำยจำก
กำรด ำเนินงำน + ภำษี / ดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน
และกำรลงทุน 

= EBITDA / ดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนและกำร
ลงทุน 

 
= กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน / กำรจ่ำยช ำระ
หน้ีสิน + รำยจ่ำยลงทุน + ซ้ือสินทรัพย ์+ เงินปันผล 
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 14.6   ความสามารถในการช าระหนีแ้ละการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยมืเงินทีส่ าคัญ  
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีบริษทัตอ้งรักษำอตัรำส่วนตำมท่ีสถำบนักำรเงินก ำหนดไว ้มี 2 อตัรำส่วน คือ  
Debt Service Coverage Ratio และ Interest Bearing Debt to EBITDA โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

อตัราสว่นส าหรบัปี 2561 สถานภาพ

Debt Service Coverage Ratio = EBITDA 11.99 ผา่น

Not lower than 1.20:1 Debt Service

Interest Bearing Debt to EBITDA = Interest Bearing Debt 0.34 ผา่น

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)                           

 
จำกขอ้มูลขำ้งตน้ สรุปได้ว่ำบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีสินเพียงพอ และสำมำรถปฏิบติัตำม

เง่ือนไขของสถำบนักำรเงินไดค้รบถว้น 
 
 14.7   สภาพคล่องและแหล่งทีม่าของเงินทุน 

ในช่วงปี 2561 ท่ีผำ่นมำ แหล่งเงินทุนเบ้ืองตน้ของบริษทัคือ กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ซ่ึงบริษทัมี
กำรทบทวนและประเมินควำมตอ้งกำรเงินทุนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ  โดยพิจำรณำจำกกระแสเงินสดท่ีไดจ้ำก
กำรด ำเนินงำนและสภำพตลำด ทั้งน้ีหำกบริษทัไม่อำจสร้ำงกระแสเงินสดท่ีไดจ้ำกจำกกำรด ำเนินงำนไดเ้พียงพอ 
บริษทัอำจจดัหำกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรจดัหำเงินโดยวิธีอ่ืน อำทิเช่น กำรกูย้ืมเงินเพิ่มเติม หรือระดมเงินทุน
เพิ่มเติม 
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 14.8   ปัจจัยความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

 สืบเน่ืองจำกนโยบำยรัฐบำลในเร่ืองของกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG แบบเต็มรูปแบบ ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใช้
ในช่วงปลำยปี 2560 เป็นตน้ไป จึงถือไดว้ำ่ปี 2561 เป็นปีแรกท่ีมีกำรด ำเนินกำรกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG แบบเต็ม
รูปแบบตลอดทั้ งปี แต่อย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลย ังคงประกำศรำคำอ้ำงอิงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้
ผูป้ระกอบกำรใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ   

 กำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ทั้งระบบนั้น มีกำรยกเลิกกำรควบคุมรำคำและปริมำณของทุกแหล่งผลิตและ
จดัหำเปิดเสรีน ำเขำ้และส่งออกโดยสมบูรณ์ รวมถึงยกเลิกกำรประกำศรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่และรำคำขำยส่ง 
ณ คลงัก๊ำซ  

 ในอนำคตอำจส่งผลกระทบระยะยำวต่อผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั 
เน่ืองจำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG จะสะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและเปล่ียนแปลงตำมกลไกรำคำในตลำดโลกและ
ตลำดในประเทศ โดยหำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ปรับตวัลดลง บริษทัอำจมีผลก ำไรลดลง ในขณะท่ีหำกรำคำ
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ปรับตวัเพิ่มข้ึนอำจส่งผลให้บริษทัมีผลประกอบกำรดีข้ึน หำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ปรับตวั
สูงข้ึนมำกอำจส่งผลกระทบให้ผูบ้ริโภคหันไปใช้พลังงำนทดแทนอ่ืนซ่ึงมีรำคำถูกกว่ำ ซ่ึงกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเชิงทดแทนน้ี ยอ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษทั และผูค้ำ้มำตรำ 7 รำยอ่ืน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทั ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 ฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงับริษทั 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญันอกจากน้ีบริษทั ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 ไดแ้สดงขอ้มูล
อยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัย่อย
แลว้ 

(2)  บริษทั ไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทั ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทั และบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทั ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวและ
บริษทั ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง
การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้
บริษทั ไดม้อบหมายให ้ นายสง่า รัตนชาติชูชยั  และนางสาวชมกมล พุ่มพนัธ์ุม่วง เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ยหากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายสง่า รัตนชาติชูชยั  และนางสาวชมกมล พุ่มพนัธ์ุม่วง ก ากบัไวบ้ริษทั จะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

 

นายสง่า รัตนชาติชูชยั กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ______________________________ 

 

นางสาวชมกมล พุ่มพนัธ์ุม่วง กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ______________________________ 
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 เอกสำรแนบ 1 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำร 
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วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557 
 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 

 - นิติศำสตรบณัฑิต คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 - Advance Diploma, Public  Administration,  Exeter University  ประเทศองักฤษ  
- M.A.  Political Science, Kent State University   ประเทศสหรัฐอเมริกำ   

 - วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร หลกัสูตรภำครัฐร่วมเอกชน รุ่น 335 
 

 

 
 
- กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  38/2005 

 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 6 แห่ง 
 - กรรมกำร  บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 

- ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรสรรหำ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรอิสระ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 9 แห่ง 
 - ประธำนกรรมกำร  บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 
 - กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ ดิวต้ี ฟรี จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ มำเก็ตติ้ง แอนด ์เมเนจเมนท ์จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท ์จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ คลิก จ ำกดั 

 - กรรมกำร บริษทั สยำม โปโล ปำร์ค จ ำกดั 
 

 

   กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอืน่/กจิกรรมพเิศษทีส่ ำคญั: 1 แห่ง 
- กรรมกำร  สมำคมข่ีมำ้โปโลแห่งประเทศไทย 

 
  

นำยจุลจิตต์  บุณยเกตุ 
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 
 

                                                           อำยุ  73 ปี 
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ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 
2543 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
2559 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ กลุ่มบริษทั คิง เพำเวอร์  
2555-  ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร  บริษทั สยำม โปโล ปำร์ค จ ำกดั 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่มี 
 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร: ไม่มี 
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นำงนิศกร  ทดัเทียมรมย์        อำยุ  71  ปี 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ  
 

 
 

 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:   24  พฤศจิกำยน 2557 
 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 

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

 - ปริญญำบตัรวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐ  ร่วมกบัเอกชน รุ่น 14  
- หลกัสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.6) สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรวฒันธรรมระดบัสูง  กระทรวงวฒันธรรม 
- หลกัสูตร Developing Top Management   Government’s Centre for Management and Policy Studies, UK 
- หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง (นบส 35)  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน  (ก.พ.) 
- หลกัสูตร Budget Development and Analysis   University of Wisconsin , U.S.A. 
- หลกัสูตร Budgeting and Accounting   DSE 
- หลกัสูตร Supply and Materials Management  Crown Agents, UK 

  

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

  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย :  ไม่มี 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร  บริษทั บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ จ ำกดั 

 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั  
2553 - 2561 กรรมกำรตรวจสอบ  มหำวทิยำลยัพะเยำ 
2557 
2556 - 2557 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ปิคนิคคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำร  บริษทั ปิคนิคคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

2554 - 2555 คณะอนุกรรมกำร กวพ  ธนำคำรออมสิน 
  

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น : ไม่มี 
 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร :   ไม่มี 
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นำยกนกศักดิ์  ป่ินแสง อำยุ       63 ปี 
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร/รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  
 

 

 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 

 - ปริญญำโทรัฐประสำนศำสตร์  มหำวทิยำลยัศรีปทุม    พ.ศ.2539 
 - ปริญญำตรีศิลปศำสตร์  สำขำวชิำรัฐศำสตร์  มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  พ.ศ.2521 
- วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน  รุ่นท่ี 14  พ.ศ.2544 
- วทิยำกำรตลำดทุน  รุ่นท่ี 9  พ.ศ. 2553 
- บริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสูง  รุ่นท่ี 16  พ.ศ. 2554 
- วทิยำกำรพลงังำน  รุ่นท่ี 4  พ.ศ.2557 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  73/2008 

 - หลกัสูตร Director  Certification Program  (DCP) รุ่น  106/2008  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 6  แห่ง 

 - 2555-ปัจจุบนั   ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ จ ำกดั   
- 2559-ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำรบริษทั บ๊ิกเครน แอนด ์อิควปิเมน้ท ์ เร้นทลัส์  จ ำกดั   
- 2549- ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษำ บริษทั ในเครือ NOK’S  GROUP    
- 2557-ปัจจุบนั  กรรมกำร บริษทั ดบับลิวพี โซลูซัน่ส์ จ ำกดั    
- 2557-ปัจจุบนั  กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกดั       

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอืน่/กจิกรรมพเิศษทีส่ ำคญั: 2  แห่ง 

 - นำยกสมำคม  สมำคมกีฬำข่ีมำ้โปโลแห่งประเทศไทย 
- เลขำนุกำรมูลนิธิวดัสุวรรณภูมิพุทธชยนัตี 

 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 

2545 - 2561 ท่ีปรึกษำ  บริษทั เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
2549 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ  บริษทัในเครือ Nok’s Group 
2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2557  

กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำ กดั (มหำชน) 

2557 กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำ กดั (มหำชน) 
  

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น  :  ไม่มี 
 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่  :   ไม่มี 
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นำยชัชวำลย์  เจียรวนนท์       อำยุ   54  ปี 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

 
 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 

 - ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

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

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:   4  แห่ง 

 - กรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำรบริหำร  บริษทั ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 - กรรมกำร   บริษทั อินออน  ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)  

 - กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  บริษทั ไทคอน อินดลัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 - ประธำนกรรมกำร  บริษทั หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  8  แห่ง 

 - ประธำนกรรมกำร  บริษทั ไทยโคโพลีอุสำหกรรมพลำสติก จ ำกดั 

 - ประธำนคณะผูบ้ริหำร  บริษทั ทรู มลัติมีเดีย  จ ำกดั  

 - กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนคณะผูบ้ริหำร  บริษทั เทเลคอม โฮลด้ิง 

 - กรรมกำร  บริษทั เอคโค ออโตพ้ำร์ท  (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

 
 
   

- กรรมกำร  บริษทั ซีพีพีซี จ ำกดั 
-     กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั  

-     กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลูซัน่ส์ จ ำกดั  

-     กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำร์ จ ำกดั  

 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอืน่/กจิกรรมพเิศษทีส่ ำคญั: 1 แห่ง 

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

 
 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 
2556 - 2557  กรรมกำร บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
2553 - 2556 กรรมกำร  บริษทั อะมำนะฮ ์ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
2552 - 2556 ประธำนกรรมกำร  บริษทั หลกัทรัพย ์สินเอเชีย จ ำกดั  

 
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: 37,312,408 (คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ7.19) 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่และผู้บริหำร:  ไม่มี 
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นำงสร้อยทพิย์  ไตรสุทธ์ิ                                                  อำยุ  64  ปี 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ /  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

  

 

 
 

 
วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:   27 ตุลำคม 2558 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 

 - ศิลปศำสตรบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 - นิติศำสตรบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 - วำรสำรศำสตรมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ประกำศนียบตัร หลกัสูตรประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงกฎหมำยมหำชน รุ่น6 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง รุ่น 28 ส ำนกังำน กพ.  (นบส. 28) 
- หลกัสูตรวทิยำลยัป้องกนัอำณำจกัร รุ่น 45  (วปอ.45) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสูง รุ่น 9  (บยส. 9) 
- หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง รุ่น 10 (ปปร. 10) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน รุ่น 15  
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง ดำ้นสภำพฒันำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน  (วธอ.1) 
- หลกัสูตรนกับริหำรกำรยติุธรรมกำรปกครองระดบัสูง  (บยป.5) 

 - หลกัสูตรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงของรัฐวสิำหกิจ และองคก์รมหำชน (PDI) 
       รุ่น 1 จดัโดยสถำบนัพระปกเกลำ้ (สถำบนัพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงภำครัฐ) 

  
 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

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

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 

 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 
 - กรรมกำร บริษทั วำนำ นำวำ จ ำกดั 

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอืน่/กจิกรรมพเิศษทีส่ ำคญั: 

- กรรมกำรมูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด  
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ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 
- 2559  –  ปัจจุบนั                                 กรรมกำร บริษทั วำนำ นำวำ จ ำกดั 
- 2557 –  กนัยำยน 2558                        ปลดักระทรวงคมนำคม 
- 2558                                                    กรรมกำร กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
- 2558                                                    กรรมกำรบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 
- 2557                                                    กรรมกำร กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
- 2555 – 2557                                        รองปลดักระทรวงคมนำคม 
- 2554 - 2556                                         ประธำนกรรมกำร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
- 2551 - 2555                                         ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่มี 

 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร: ไม่มี 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 

137 
 

นำยบวร วงศ์สินอุดม                                        อำยุ 64 ปี 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
 

 

 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:  27 ตุลำคม 2558  
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 

 - ปริญญำโท กำรจดักำร สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์ มหำวทิยำลยั 
 - ปริญญำโท วศิวกรรมศำสตร์ (วศิกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์ มหำวทิยำลยั 
 - ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์ (วศิกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์ มหำวทิยำลยั 
- ปริญญำ หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)   รุ่นท่ี 17  วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 

  
 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  76/2008 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015 
- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  3 แห่ง 
 - กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษทั น ้ ำมนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยบริติช  ซีเคียวริต้ี  พร้ินติ้ง จ ำกดั (มหำชน)  

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 7 แห่ง 

 - ประธำนกรรมกำร บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทับำงกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จ ำกดั 
- ประธำนกรรมกำร บริษทัยเูอซี แอด็วำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัล ์จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั อำเชียนโปแตชชยัภูมิ จ ำกดั (มหำชน)  
- กรรมกำรอ ำนวยกำร สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
- กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ สถำบนัพลำสติก กระทรวงอุตสำหกรรม 
- รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

  
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 

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

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั สุธำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) 
ประธำน คลสัเตอร์ปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธำนคณะกรรมกำร สถำบนัน ้ำเพ่ือควำมยัง่ยนื สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมกำร บริษทัวนิีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
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2555 - 2557 
2555 - 2557 
2555 - 2557 
2555 - 2557 
2554 - 2557 
2554 – 2557  

 
ประธำนกรรมกำร บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จ ำกดั 
ประธำนกรรมกำร บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำร บริษทัไทยแทงคเ์ทอมินลั จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำร บริษทั พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

2553 - 2554 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และรักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสปฏิบติักำร 
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

2552 - 2553 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสปฏิบติักำรและรักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ แผนพำณิชยแ์ละพฒันำธุรกิจ 
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 สัดส่วนกำรถอืหุ้น:  ไม่มี 

 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร: ไม่มี  
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นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชัย                                     อำยุ  58 ปี 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
 

 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน 2557     
  

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 
 - ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 6 แห่ง 
 - กรรมกำร บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรช ์จ ำกดั 
- กรรมกำร  บริษทั อีเก้ิล  อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 

 - กรรมกำร  บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั ดบับลิวพี โซลูซัน่ส์ จ ำกดั  
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกดั  

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอืน่/กจิกรรมพเิศษทีส่ ำคญั: ไม่มี 

 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 
2556 - 2557  กรรมกำร  บริษทั ปิคนิค  คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
2552 - 2556 กรรมกำร บริษทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:   532,128 (คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 0.10) 
 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:  ไม่มี 
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นำงสำวชมกมล  พุ่มพนัธ์ุม่วง อำยุ 36 ปี 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน /  
รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรสำยงำนขำยและปฏิบัติกำร  / รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย 

 

 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:  24 พฤศจิกำยน  2557 
 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 
 - 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 
 - หลกัสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future  Class 1 

 
 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

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

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:   ไม่มี  
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  4  แห่ง 
 - กรรมกำร  บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั  ดบับลิวพี โซลูซัน่ส์ จ ำกดั  
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำห์ จ ำกดั 

 - กรรมกำรบริษทั บียอนด ์กรีน จ ำกดั 
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 
  2555 - 2557 รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั   

     
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:   35,388,847  (คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 6.82 ) 

 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:ไม่มี 
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นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์                          อำยุ   64  ปี 
กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

 

 

 วนัที่ด ำรงต ำแหน่ง:  21  มิถุนำยน 2560 
 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตัิกำรอบรม 
 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต (สำขำกำรบญัชี) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง พ.ศ. 2521 

- นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช พ.ศ. 2535 
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2537 
- ปริญญำบตัรหลกัสูตรป้องกนัรำชอำณำจกัร วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2549 
- ประกำศนียบตัรนกับริหำรระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 รุ่น 42 (นบส.1 รุ่น 42) ส ำนกังำน ก.พ. พ.ศ. 2547 
- วฒิุบตัรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสูง(บยส. รุ่น 10) วทิยำลยักำรยติุธรรม พ.ศ. 2549 
- ประกำศนียบตัรชั้นสูงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง (ปปร.รุ่น 13) 

สถำบนัพระปกเกลำ้ พ.ศ. 2553 
- ประกำศนียบตัรผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.10) พ.ศ. 2553 
- ประกำศนียบตัรหลกัสูตรสร้ำงควำมเขม้แขง็ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง พ.ศ. 2553 
- ประกำศนียบตัรนกับริหำรกำรยติุธรรมทำงปกครองระดบัสูง รุ่นท่ี 2 (บยป.2) พ.ศ. 2554 
- วฒิุบตัรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์รุ่นท่ี 6 พ.ศ. 2556 (TEPCOT - 6) 
- วฒิุบตัรภูมิพลงัแผน่ดินส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 3 พ.ศ. 2557 
- วฒิุบตัรนกับริหำรระดบัสูงดำ้นกำรพฒันำอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.1) พ.ศ. 2558 
- ประกำศนียบตัรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวทิยำกำรพลงังำน รุ่นท่ี 7 (วพน.7) พ.ศ.2558 
- International Financial Fraud Training Program (IFFT) Internal Revenue Service (IRS) GEORGIA, USA 

 
 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

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

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4  แห่ง 

- กรรมกำรอิสระ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
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- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั
(มหำชน) 

- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทั ย ูซิต้ี จ ำกดั 
(มหำชน) 

- กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 
 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 
- กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหำวทิยำลยันอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั 
- ประธำนท่ีปรึกษำ สมำคมกีฬำวำ่ยน ้ ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั 
- กรรมกำร พฒันำมหำวทิยำลยัสู่ควำมเป็นมหำวทิยำลยัพระปกเกลำ้ร ำไพพรรณี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- ท่ีปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 
- กรรมกำรตรวจสอบภำยใน เนติบณัฑิตยสภำ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 
- กรรมกำร มูลนิธิสถำบนัวจิยัและพฒันำองคก์รภำครัฐ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 
- ท่ีปรึกษำ มูลนิธิพฒันำเคร่ืองมือแพทยไ์ทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 
- กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั 
- ประธำนกรรมกำร ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) พ.ศ. 2556 - 2561 
- สมำชิกสภำขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) พ.ศ. 2558 - 2560 
- ปลดักระทรวงกำรคลงั พ.ศ. 2556-2558 
- รองปลดักระทรวง พ.ศ. 2555-2556 
- ประธำนกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) พ.ศ. 2556-2558 
- ประธำนกรรมกำรกองทุนประกนัวนิำศภยัและกองทุนประกนัชีวติ  พ.ศ. 2556-2558 
- ประธำนกรรมกำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (กบข.) พ.ศ. 2556-2558 
- ประธำนกรรมกำรกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) พ.ศ. 2556-2558 
- กรรมกำรบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) พ.ศ. พ.ศ. 2557-2558   
- กรรมกำรบริษทั ปตท.จ ำกดั (มหำชน) พ.ศ. 2557-2558 
- กรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) พ.ศ. 2556-2558 
- กรรมกำรขำ้รำชกำรศำลยติุธรรม พ.ศ. 2556-2558 
- กรรมกำรบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั พ.ศ. 2557 
- กรรมกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พ.ศ. 2556-2557 
- กรรมกำรองคก์ำรเภสชักรรม กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2555-2557 

กรรมกำรบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตลั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) พ.ศ. 2556 
กรรมกำรกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554-2556 
 

-  
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  จ ำนวนกำรถอืหุ้น: ไม่มี 

  
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 

144 
 

นำงลขัณำนันท์ ลักษมีธนำนันต์                                                               อำยุ  64  ปี 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
 

 

 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง :  1 สิงหำคม 2559 
 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 

 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต  (บญัชี) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 - นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัศรีปทุม 
 - รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 
 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

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

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอืน่/กจิกรรมพเิศษทีส่ ำคญั  
- อุปนำยกบริหำรงำนฝ่ำยอ ำนวยกำรบญัชีและกำรเงิน สมำคมกีฬำฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์

 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 

2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2556 – 2558 
2555 - 2556 
2554 - 2555 

อุปนำยกบริหำรงำนฝ่ำยอ ำนวยกำรบญัชีและกำรเงิน สมำคมกีฬำฟตุบอลแห่งประเทศไทย                                           
ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
กรรมกำรบริษทั ไทยลีก จ ำกดั 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บริษทั ไทยลีก จ ำกดั 
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร 
สรรพำกรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 24 
สรรพำกรพ้ืนท่ีนครนำยก 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น : ไม่มี 

  
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
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นำยสมชำย คูวจิิตรสุวรรณ                                                               อำยุ  68 ปี 
กรรมกำรอสิระ /  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:  20 ตุลำคม 2559 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม   

 - รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันำบริหำรศำสตร์  
 - นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัรีำมค ำแหง รุ่นท่ี 1 
 - เนติบณัฑิตไทย รุ่นท่ี 71 ส ำนกัอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตฑยสภำ  
 - หลกัสูตรอยักำรจงัหวดั รุ่นท่ี 9/2530 
- หลกัสูตร Training for Role of the Chairman Program (RCP) 
- หลกัสูตร Training for the Role of the Nomination and  Governance Committee 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 9 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง ดำ้นวทิยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่นท่ี 2 

  
 - กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 76 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:     1  แห่ง 
 - กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั พริมำมำรีน จ ำกดั 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:    2  แห่ง 
 - กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั แอพเพิล เวลธ์ โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

  
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 

2559 – ปัจจุบนั ปรธำนกรรมกำรบริษทั เอคิว เอสเตส จ ำกดั (มหำชน) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั พริมำมำรีน จ ำกดั  (มหำชน) 
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั โรงพยำบำล ธนบุรี เฮลทแ์คร์ จ ำกดั (มหำชน 
2554 – ปัจจุบนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  
2553 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ ในคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ กรมศุลกำกร 
2551 – ปัจจุบนั 

 
   2554 - 2557 

กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์
และตลำดทรัพยห์ลกัทรัพย ์ 
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:  ไม่มี 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร: ไม่มี 
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นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศักดิ์                                                          อำยุ 48 ปี 
กรรมกำร  
 

 

 วนัทีด่ ำรงต ำแหน่ง:  11 พฤษภำคม 2561 
 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม   

 - ปริญญำโท สำขำกำรเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกำ  
- ปริญญำตรี สำขำกำรจดักำรธุรกิจ  
- Northeastern University แมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 9 

 - หลกัสูตร ผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์สถำบนัวทิยำกำรกำรคำ้ (TEPCoT) รุ่นท่ี 7 
- หลกัสูตร กำรบริหำรกำรท่องเท่ียวส ำหรับผูบ้ริหำรระดงัสูงรุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง ดำ้นกำรบริหำรงำนพฒันำเมือง(มหำนคร รุ่นท่ี 1) 

  
 - กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016 
- Audit Committee Program 32/2010 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010 
- Director Accreditation Program 48/2005 
- Director Certification Program 175/2003 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:     2  แห่ง 
 - กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
- กรรมกำร บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั ( มหำชน) 

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:    1  แห่ง 

 - กรรมกำร บริษทัเนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 

 2556 – ปัจจุบนั           กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำร/ 
                                     ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ/ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
                                     บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2559 – ปัจจุบนั            กรรมกำร บริษทัเนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 
2553 – ปัจจุบนั           กรรมกำร บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั ( มหำชน)  
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2557 – ปัจจุบนั            ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั 
2548 – ปัจจุบนั           ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
2559 – 2561  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เอเซีย เอวชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
จ ำนวนกำรถอืหุ้น  :               ไม่มี 

  

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร  : ไม่มี 
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 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 
 - ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ :  ไม่มี 
 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5ปี) ย้อนหลงั 
2562- ปัจจุบนั        รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยกำรเงินและบริหำรองคก์ร บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
2557 – 2561 
2554 – 2557 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดักำรอำวโุส บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น :        ไม่มี 
 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร :        ไม่มี 
 

 
 
 
  
 
 

นำยนพวงศ์ โอมำธิกุล                    อำยุ  40  ปี 

รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรสำยกำรเงินและบริหำรองค์กร /รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน/  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฏหมำยและเลขำนุกำรบริษัท/ 
ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน (CFO) 
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 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 
 - ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ 

   California State University, Fullerton : USA 
- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์บณัฑิต สำขำบริหำรรัฐกิจ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5ปี) ย้อนหลงั 
2562  -  ปัจจุบนั 
2559  –  2561 
2555  –  2559 
2550  –  2555 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรองคก์ร บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษทั เซ็นทรัล เทรดด้ิง จ ำกดั 
ท่ีปรึกษำอำวโุสดำ้นกำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์ บริษทั ฮิวแมนอินเทเลคชวลแมเนจเมนท ์จ ำกดั 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น :                 ไม่มี 

 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร  :         ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวพชัรวรรณ เศรษฐิกุล  
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรองค์กร 

                      อำยุ  38 ปี 
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 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 
 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรเงิน มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5ปี) ย้อนหลงั 
2558 – ปัจจุบนั
2547 – 2557 
2555 – 2557 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและจดัหำ บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยวำงแผนและจดัหำ บริษทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนจดัหำผลิตภณัฑแ์ละปฏิบติักำรคลงั   
บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น : ไม่ม ี

 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร    : ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยชุมพล ลลิติสุวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและจัดหำ 

                      อำยุ  51 ปี 
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 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 
 - MSc. Industrial Logistics, Birmingham City University, UK 

- BEng. Civil Engineering,  Chulalongkorn University, Thailand 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5ปี) ย้อนหลงั 
2561 – ปัจจุบนั 
2556 – 2560 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ  บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั(มหำชน) 
ผูจ้ดักำรหน่วยงำนพฒันำธุรกิจ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกดั(มหำชน) 
 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น   :         ไม่มี 
 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร  :      ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยสุทัศน์ นิติกรไชยรัตน์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกลยุทธ์และพฒันำธุรกจิ 

                      อำยุ  40 ปี 
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 คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 
 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรเงิน มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรตลำด มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี วศิวกรรมอุตสำหกำร มหำวทิยำลยัพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ : ไม่มี 
  

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5ปี) ย้อนหลงั 
2561 – ปัจจุบนั 
2559 – 2560 
2556 – 2558 
2552 - 2555 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบติักำร บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยกำรตลำด บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบติักำร บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยัชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  
 จ ำนวนกำรถอืหุ้น   :         ไม่มี 

 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร    :        ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยณธพล เพิม่พล  
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎบิัติกำร 

                           อำยุ  48 ปี 
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นำงสำวดำรำพร อญัญะมณีตระกูล อำยุ  35   ปี 

เลขำนุกำรบริษัท  
 

 
 

 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวตักิำรอบรม 

 - นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- นิติศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำกฎหมำยเอกชน และธุรกิจ  มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
- กำรวำ่ควำม และมำรยำททนำยควำม(ตัว๋ทนำย)  สภำทนำยควำม 
- Certificate  Company Secretary Program  of Thai  Institute of  Director  

  
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  : ไม่มี 

 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  : ไม่มี 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปี) ย้อนหลงั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 - 2557 
2549 - 2556            

ผูจ้ดักำรอำวโุสแผนกกฎหมำย บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
เจำ้หนำ้ท่ีกฎหมำยบริษทั บำงกอกสมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จ ำกดั 

    เจำ้หนำ้ท่ีกฎหมำยบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ำกดั (มหำชน) 
 

 จ ำนวนกำรถอืหุ้น:    ไม่มี 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรหรือผู้บริหำร:    ไม่มี 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ยและ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษทัย่อย / บริษทัที่เกีย่วข้อง 

 

หมายเหตุ:  = ประธานกรรมการ = กรรมการ = ผูบ้ริหาร 
WP = บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  
บริษทัยอ่ย 
EAGLE = บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรานส์ จ ากดั 
LOGISTIC = บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
WP GAS = บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ากดั   
WP SOLUTIONS  = บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
WP SOLLAR     = บริษทั ดบับลิวพี โซลล่าร์ จ  ากดั 

 

ล าดับ รายช่ือ 

W
P 

บริษัทย่อย 

EA
GL

E 

LO
GI

ST
IC

 

W
P 

GA
S 

W
P 

SO
LU

TI
ON

S 

W
P 

SO
LL

AR
 

1 นายจุลจิตต ์ บุณยเกตุ       

2 นางนิศกร  ทดัเทียมรมย ์       

3 นางสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ       

4 นายบวร วงศสิ์นอุดม       

5 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       

6 นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์       

7 นายสง่า  รัตนชาติชูชยั       

8 นางสาวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       

9 นางลขัณานนัท ์ลกัษมีธนานนัต ์       

10 นายสมชาย คูวจิิตรสุวรรณ       

11 นายรังสรรค ์ศรีวรศาสตร์       
 
 12   นายเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ 
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ผู้บริหารทีด่ ารงต าแหน่งในบริษทัย่อย / บริษทัร่วม / บริษทัที่เกีย่วข้อง 
 

ล าดับ รายช่ือ 

W
P 

บริษัทย่อย 

EA
GL

E 

LO
GI

ST
IC

 

W
P 

GA
S 

W
P 
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TI
ON

S 

W
P 

SO
LL

AR
 

1 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       

2 นางสาวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       

3 นายภาณุศกัด์ิ วงศพ์ิมลพร       

4 นายนพวงศ ์ โอมาธิกลุ       

5 นางสาวพชัรวรรณ เศรษฐิกลุ        

6. นายสุทศัน ์นิติกรไชยรัตน ์       

7. นายณธพล เพิ่มพล       

8. นายชุมพล  ลิลิตสุวรรณ       
 
หมายเหตุ:  = ประธานกรรมการ = กรรมการ = ผูบ้ริหาร 
WP = บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  
บริษทัยอ่ย 
EAGLE = บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรานส์ จ ากดั 
LOGISTIC = บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
WP GAS = บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ากดั   
WP SOLUTIONS  = บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
WP SOLLAR     = บริษทั ดบับลิวพี โซลล่าร์ จ  ากดั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อยที่บริษทัฯ ถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 99 

 

ล าดับ รายช่ือ  บริษัทย่อย 

  

W
P 
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E 
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ST
IC
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P 
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S 
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P 
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P 
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1 นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       

2 นายสง่า  รัตนชาติชูชยั       

3 นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์       

4 นางสาวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       

5 นายยงยศ  พึ่งธรรม       

 
หมายเหตุ:   = ประธานกรรมการ  = กรรมการ  = ผูบ้ริหาร 
WP = บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  
บริษทัยอ่ย 
EAGLE = บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรานส์ จ ากดั 
LOGISTIC = บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
WP GAS = บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ากดั   
WP SOLUTIONS = บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
WP SOLLAR         = บริษทั ดบับลิวพี โซลล่าร์ จ  ากดั 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระจาก 

บริษทัภายนอก 
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นายโกศล  แย้มลมูีล 
ผู้ตรวจสอบภายในอสิระ จากหน่วยงานภายนอก 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ากดั (บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน) 

 

 
 วนัที่ด ารงต าแหน่ง :  13 สิงหาคม 2558 

 

 คุณวุฒิการศึกษา  / ประวตัิการอบรม :   
 - วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - ปริญญาตรี สาขาวชิาบญัชี และการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร   
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) สภาวชิาชีพบญัชีฯ  

 - ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (IIA) 
 - ผูต้รวจสอบภายในดา้นบริการการเงิน (CFSA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (IIA) 

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

 
 การฝึกอบรม :   

 

สภาวชิาชีพบัญชี (FAP) และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย IIAT   
- หลกัสูตรดา้นมาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี (หลกัสูตรต่อเน่ือง) 
- หลกัสูตรอบรมดา้นตรวจสอบภายใน คลินิก IA (หลกัสูตรต่อเน่ือง) 
- การเขียนรายงานผูส้อบบญัชี (หลกัสูตรต่อเน่ือง) 
- COSO 2013  
- หลกัสูตรดา้นภาษีอากรและการวางแผนภาษี 
- การตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- IIAT Annual Conference 
- กระบวนการตรวจสอบและการใชซ้อฟแวร์การตรวจสอบ (Audit Methodology and Software Tools) 
- หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Advanced COSO ERM) 

 
สมาคมบริษทัหลกัทรัพย์ไทย 
- หลกัสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน 
- ระบบควบคุมภายในส าหรับบริษทัท่ียื่น IPO 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  :  ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  :    1 แห่ง 
- กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอืน่/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคญั  :  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
2556 – ปัจจุบนั         กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั 
2545 – 2556             หุน้ส่วนและกรรมการบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 
จ านวนหุ้นทีถ่ือ :    ไม่ม ี
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :    ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 

-ไม่มี – 
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เอกสำรแนบ 5 
อ่ืนๆ 

-ไม่มี - 
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