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      1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรควบรวมบริษทัตำม
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 และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสอง
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” มีเป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้ ำดำ้นพลงังำน

ครบวงจรโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำร ผ่ำนควำมรู้และประสบกำรณ์อันยำวนำน เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้ ำ (Upstream) จนถึง

ปลำยน ้ ำ (Downstream) และ กำรขยำยศกัยภำพในกำรกระจำยจุดกระจำยสินคำ้ให้ครอบคลุม เพื่อให้สำมำรถ

กระจำยสินคำ้ครอบคลุมไดทุ้กภำคธุรกิจ โดยบริษทัฯ มีคลงัก๊ำซตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลำงของแต่ละภูมิภำค ซ่ึง

สำมำรถรองรับกำรส ำรองก๊ำซ LPG ไดอ้ย่ำงทัว่ถึง และ สำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรไดทุ้กภำคธุรกิจ อนัไดแ้ก่ 

สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG, โรงบรรจุก๊ำซ, ร้ำนคำ้ก๊ำซ, กลุ่มพำณิชยกรรมและกลุ่มอุตสำหกรรม 

วสัิยทศัน์ 

 เป็นผูน้ ำในธุรกิจพลงังำนระดบัภูมิภำคดว้ยนวตักรรมกำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ  

พนัธกจิ 

1. บริหำรงำนโดยยดึหลกัธรรมำภิบำลตำมมำตรฐำนสำกล ต่อยอดควำมส ำเร็จทำงธุรกิจอยำ่งมัน่คง 

2. ขยำยธุรกิจพลงังำนไปต่ำงประเทศ 

3. พฒันำศกัยภำพองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง เสริมสร้ำงบุคลำกรใหมี้คุณภำพ 

4. ร่วมมือกบักลุ่มพนัธมิตรทำงธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอยำ่งมัน่คง 

5. มองหำช่องทำงใหม่ๆในกำรด ำเนินธุรกิจและพฒันำกำรใหบ้ริกำร 
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WP ENERGY 

WP GAS 
99.99 % 

THAI GAS CORPORATION 
79.99 % 

PREMIERE CARRIER 
99.99 % 

EAGLE 
99.99 % 

LOGISTIC ENTERPRISE 
99.98 % 

WP SOLUTIONS 
99.99 % 

WONDERFOODS HOLDING 
49.99 % 

WP SOLLAR 
99.99 % 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
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บริษัท 
 

ลกัษณะธุรกจิ ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท 

(%) 

บริษัทย่อย 

EAGLE บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์
ทรำนส์ จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวทำงบก 

84 84 99.99 

WP GAS บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส 
จ ำกดั 

ธุรกิจสถำนีบริกำร 171 171 99.99 

LOGISTIC 
ENTERPRISE  

บริษทั โลจีสติค  
เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั 

ธุรกิจใหเ้ช่ำรถขนส่ง
ขนำดเล็ก 

1 1 99.98 

WP SOLLAR บริษทั  ดบับลิวพี  
โซลล่ำร์ จ  ำกดั 

ธุรกิจประกอบกิจกำรผลิต
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

1 1 99.99 

WP 
SOLUTIONS 

บริษทั ดบับลิวพี  
โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั  

เพื่อลงทุนในกิจกำรอ่ืน 
(Holding company) 

1 1 99.99 

THAIGAS  
CORPORATION 

บริษทั ไทยแก๊ส 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 

ธุรกิจคำ้ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) 

136.8 136.8 79.99 

PREMIER  
CARRIER 

บ ริ ษั ท  พ รี เ มี ย ร์           
แคร์ริเออร์  จ  ำกดั 

ธุรกิจบริกำรขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวทำงบก 

35 35 99.99 

WONDERFOOD 
HOLDING 

บริษัท  ว ัน เดอ ร์ ฟู๊ ด    
โฮลด้ิง จ  ำกดั  

ธุรกิจร้ำนอำหำร 36 36 49.99 
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      การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

ด้านเกีย่วกบัทุนและจ านวนหุ้น 

พฒันาการทีส่ าคัญในปี 2561 

  วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 หลกัทรัพยข์องบริษทั ( WP) กลบัเขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์โดยอยูใ่นกลุ่ม
อุตสำหกรรมทรัพยำกร หมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค ดว้ยทุนจดทะเบียน 518,500,000 บำท 

พฒันาการทีส่ าคัญในปี 2562 

  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 1/2562  วนัท่ี 17 มกรำคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนใน
บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 
17,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้หุน้ละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวน 170,000,000 บำท 

พฒันาการทีส่ าคัญในปี 2563 
  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 3/2563  วนัท่ี 25 มีนำคม 2563  ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนใน

บริษทั ดบับลิวพี โซลูซั่นส์  จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
จ ำนวน 2,100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้หุน้ละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวน 21,000,000 บำท 

 
ด้านเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ 

พฒันาการทีส่ าคัญในปี  2561 

  วนัท่ี 19 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ ไดล้งนำมในสัญญำวำ่จำ้งก่อสร้ำงคลงัเก็บและจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
บำงประกง เฟส 3 โดยมีขนำดควำมจุ 9,500 ตนั เพื่อใชร้องรับนโยบำยกำรฝำกส ำรองท่ีก ำหนดให้ ผูป้ระกอบกำร
ฝำกส ำรองเพิ่มข้ึนจำก 1% เป็น 2% ในปีพ.ศ. 2564 และเม่ือกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จ บริษทัมีคลงัเก็บและจ่ำยก๊ำซท่ีมี
ขนำดควำมจุรวมเป็น 18,489 ตนั 

  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั 
ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เขำ้ลงทุนในบริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของ บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 168,800,256 บำท โดย
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2562  บริษทัได้เขำ้ถือหุ้นในบริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 80  
เรียบร้อยแลว้ 

พฒันาการทีส่ าคัญในปี 2562 

  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 10/2562 ณ วนัท่ี 24 ตุลำคม 2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เขำ้
ซ้ือกิจกำรโรงบรรจุทั้ง 7 แห่งดว้ยมูลค่ำเงินลงทุน 170,000,000 บำท เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั เพิ่มยอดขำย 
และขยำยตลำดไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรงมำกข้ึน 

  บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัระดบัโลก “Best LPG Distributors 2019” จำกนิตยสำร International Finance (IFM 
Awards) ประเทศองักฤษ และรำงวลั Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 
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      2019) จำก MORS Group เพื่อยกยอ่งควำมส ำเร็จขององคก์รทวีปเอเชีย ท่ีเป็นแบบอยำ่งในกำรเติบโตอยำ่งมัน่คง
และย ัง่ยืน ซ่ึงบริษทัฯ เป็นบริษทัพลงังำนครบวงจร เพียงรำยเดียวจำกประเทศไทยท่ีไดรั้บมอบรำงวลัในสำขำน้ี    
ท ำใหบ้ริษทัฯเป็นท่ีรู้จกัในภูมิภำคเอเชียและในระดบัสำกลมำกยิง่ข้ึน 

  บริษทัฯ ไดผ้ำ่นกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรมสีเขียว ระดบั 3 จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ในเร่ืองกำร
บริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเป็นระบบ เป็นกำรเนน้ควำมมุ่งมัน่เป็นอย่ำงดี เน่ืองจำกบริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะ
ด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรมควบคู่กบักำรมีส่วนรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และ ส่ิงแวดลอ้ม และ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อยำ่งจริงจงั 

 
พฒันาการทีส่ าคัญในปี 2563 
  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี  3 /2563  วนัท่ี 25  มีนำคม 2563  ได้มีมติอนุมติัให้บริษทั 

ดบับลิวพี โซลูซั่นส์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเขำ้ลงทุนร่วมกบับริษทั วนัเดอร์ฟู๊ด อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั ก่อตั้งบริษทั วนัเดอร์ฟู๊ด โฮลด้ิง จ  ำกดั  เพื่อประกอบธุรกิจดำ้นอำหำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนของ บริษทั วนัเดอร์ฟู๊ด โฮลด้ิง จ  ำกดั 

  บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัระดบัโลก “Best Renewable Energy (LPG) Efficient Provider ” จำก  Global 
Banking and Finance Awards และ รำงวลั “Most Innovative CSR Initiative” จำก  International Finance Awards 
(IFM Awards) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพื่อยกยอ่งควำมส ำเร็จขององคก์ร ท่ีเป็นแบบอยำ่งในกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงและ
ย ัง่ยนื และยกยอ่งควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม
ควบคู่กบักำรมีส่วนรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และ ส่ิงแวดลอ้ม  

 บริษทัฯ ได้รับเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนให้เป็นศูนย ์(Zero Accident 
Campaign)  ท่ีส่งเสริมให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำน บน
พื้นฐำนแนวคิดท่ีว่ำอุบติัเหตุท่ีมีสำเหตุเก่ียวเน่ืองกบักำรท ำงำนสำมำรถป้องกนัได้ โดยกำรลดสถิติกำรประสบ
อนัตรำยในสถำนประกอบกิจกำรให้เป็นศูนย ์ผำ่นกำรวำงแผนและบริหำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง   ยงัผลใหเ้กิดวฒันธรรมควำมปลอดภยัเพื่อแรงงำนปลอดภยัและสุขภำพ
อนำมยัดี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1  ภาพรวมของการประกอบธุรกจิจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
บริษทัประกอบธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซ LPG ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “ เวลิดแ์ก๊ส ” ซ่ึงไดรั้บใบอนุญำตให้เป็นผูค้ำ้

น ้ำมนัตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม ส ำหรับปี 2562 

บริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำดตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG (ไม่รวมปิโตรเคมี) อยูท่ี่ร้อยละ 18.19 (ปี 2562 : ร้อย

ละ 17.67)  

2.2  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทั คือ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ( Liquified Petroleum Gas : LPG ) สำมำรถแบ่งขนำดในกำร

จ ำหน่ำยก๊ำซ  ออกเป็น 2 ขนำดคือ 

 1. การจ าหน่ายในแบบ ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่ ( Bulk ) หมำยถึง กำรบรรจุก๊ำซ LPG ใส่ในถงับรรจุขนำด
ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่นรถบรรทุกก๊ำซ (เป็นรถเฉพำะท่ีใชบ้รรทุกก๊ำซเท่ำนั้น) โดยจะบรรจุในคร้ังละปริมำณมำก และ
จำกนั้นจะถ่ำยก๊ำซ LPG ดงักล่ำว ลงใส่ถงับรรจุขนำดใหญ่ (Bulk) ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณของลูกคำ้ อนัไดแ้ก่ สถำนี
บริกำรก๊ำซ LPG ,โรงบรรจุก๊ำซ LPG และโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชก้๊ำซ LPG ใน
ปริมำณมำก 
 2. การจ าหน่ายแบบ ถังบรรจุก๊าซขนาดย่อม ( Cylinder ) หมำยถึง กำรบรรจุก๊ำซ LPG ใส่ในถงับรรจุขนำด
ยอ่ม โดยในปัจจุบนั ถงับรรจุก๊ำซขนำดยอ่มของบริษทั มีปริมำตรบรรจุทั้งส้ิน 4 ขนำด คือ  ขนำด 4 กิโลกรัม, 13.5 
กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม  จึงท ำให้บริษทั สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรใชง้ำนของกลุ่มลูกคำ้แต่
ละกลุ่มไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

ทั้งน้ีบริษทั มีกำรด ำเนินกำรส่งมอบ กำรจ ำหน่ำยก๊ำซบรรจุถงัขนำดยอ่มน้ีออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

 โรงบรรจุก๊าซที่บริษัทเป็นผู้ด าเนินการเอง  หมำยถึง บริษทัจะน ำก๊ำซ LPG บรรจุลงถงับรรจุก๊ำซภำยใน
โรงบรรจุก๊ำซซ่ึงบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรเอง ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 8 แห่ง และจดัส่งให้กลุ่มลูกคำ้ตำมพื้นท่ีและค ำสั่ง
ซ้ือ 

 โรงบรรจุก๊าซที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการเอง  หมำยถึง กำรจดัจ ำหน่ำยโดยคู่คำ้ของทำงบริษทั อีก
ประมำณ 148 แห่งทัว่ประเทศ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่พื้นท่ีภำคตะวนัตก ภำคตะวนัออก และภำคกลำง โดยโรงบรรจุ
ดงักล่ำวจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บก๊ำซ LPG จำกทำงบริษทัภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” และเป็นผูมี้ใบอนุญำต
มอบหมำยใหด้ ำเนินกำรบรรจุก๊ำซแทนทำงบริษทั เท่ำนั้น   

โดยกำรประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊ำซ LPG นั้น โรงบรรจุก๊ำซจะตอ้งไดรั้บใบอนุญำตคำ้ต่ำง (หนงัสืออนุญำต

ให้เป็นตวัแทนคำ้ต่ำง จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตเลียมเหลว) จำกผูค้ำ้มำตรำ 7 ก่อน จึงจะสำมำรถอดับรรจุก๊ำซ LPG ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของผูอ้อกใบคำ้ต่ำงไดต้ำมกฎหมำย และหำกตอ้งกำรท่ีจะรับบรรจุก๊ำซ LPG ให้กบัตรำสินคำ้อ่ืน 

โรงบรรจุนั้นก็จะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกผูค้ำ้มำตรำ 7 เดิมก่อน จึงจะสำมำรถอดับรรจุกบัตรำสินคำ้ใหม่ได ้อีก
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      ทั้งกำรประกอบกิจกำรโรงบรรจุจะตอ้งมีใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรจำกกรมธุรกิจพลงังำน โดยตอ้งตั้งอยู่ในเขต

อุตสำหกรรมท่ีทำงหน่วยงำนรัฐอนุญำต  

บริษัทฯ มีปริมาณและสัดส่วนถังบรรจุก๊าซ แยกตามปริมาตร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

ปริมาตรถัง 4 กโิลกรัม 13.5 กโิลกรัม 15 กโิลกรัม 48 กโิลกรัม รวม 

จ ำนวน (ใบ) 2,095,672 580,716 3,398,362 360,958 6,434,342 
สัดส่วน (%) 32.6% 9.0% 52.8% 5.6% 100.00% 

 

การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

บริษทัฯรับก๊ำซ LPG จำกทำงผูผ้ลิตโดยผำ่นกำรขนส่ง 2 ช่องทำงคือ ทำงเรือ และทำงรถ  

 การขนส่งทางเรือ บริษทัจะน ำก๊ำซท่ีไดรั้บมำจำกทำงผูผ้ลิต มำบรรทุกลงใส่เรือบรรทุกก๊ำซ และเดินเรือ
มำท่ีท่ำเรือซ่ึงมีคลงัก๊ำซของทำงบริษทัตั้งอยู ่จำกนั้นจึงขนถ่ำยก๊ำซผ่ำนท่อขนส่งเพื่อน ำก๊ำซไปเก็บท่ีคลงัเก็บก๊ำซ
ของบริษทั  เพื่อเตรียมน ำก๊ำซออกจดัจ ำหน่ำยต่อไป  

 การขนส่งทางรถ บริษทัจะน ำรถบรรทุกก๊ำซไปรับก๊ำซจำกผูผ้ลิต และส่งไปยงัลูกคำ้ โดยไม่ตอ้งน ำก๊ำซ
กลบัมำเก็บไวท่ี้คลงัเก็บก๊ำซก่อนเหมือนกบัทำงเรือ  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลงัเกบ็ก๊าซ LPG ทั้งหมด 5 แห่งได้แก่ 

ล าดับ คลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ขนาดความจุ 
(ตัน) 

อตัราการจ่ายสูงสุด 
(ตันต่อวนั) 

จ านวนหัวจ่าย 
(หัวจ่าย) 

1. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง  
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

   

เฟส 1,2 
เฟส 3 

4,315 
8,700 

7,800 
 

18 
 

2. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำ้นแฮด อ ำเภอบำ้นแฮด  
จงัหวดัขอนแก่น 

1,980 2,300 6 

3. คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบำงจะเกร็ง อ ำ เภอเมือง
สมุทรสงครำม จงัหวดัสมุทรสงครำม 

1,800 5,000 13 

4. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหำ้งฉตัร อ ำเภอหำ้งฉตัร  
จงัหวดัล ำปำง 

186 1,200 3 

5. คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 1,360 1,200 3 
 รวม 18,341 17,500 43 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

สถานีบริการ

ก๊าซ LPG 

คลงัเกบ็ก๊าซ LPG รถบรรทุก

ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ 

LPG 

โรงแยกก๊าซ / โรงกลัน่ / 

โรงงานปิโตรเคม ี

ร้านค้าก๊าซ LPG 

ลูกค้าพาณิชย์ 

ผู้บริโภค  

(ครัวเรือน) 

ทั้งน้ีกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงบกของบริษทัส่วนใหญ่ด ำเนินกำรโดย EAGLE และ PREMIER ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อยของบริษทัและเป็นผูข้นส่งก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง      

พ.ศ. 2543 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม โดยบริษทัมีจ ำนวนรถขนส่งก๊ำซ LPG ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

 

ประเภทรถขนส่ง จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
รถบรรทุกหวัลำก 35 15/คนั 
รถบรรทุกหำงลำก 36 15/คนั 
รถบรรทุก 10 ลอ้ 73 8/คนั 

 

รูปภาพสรุปข้ันตอนการน าก๊าซ LPG ในประเทศมาบรรจุเพ่ือจ าหน่ายของบริษัท เป็นดังนี ้
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      2.3  กลยุทธ์ทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า 
 ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใชว้ตัถุดิบภำยในประเทศซ่ึงมีคุณภำพอยู่

ในระดบัเดียวกนั ถงับรรจุก๊ำซท่ีใชบ้รรจุก๊ำซไดรั้บกำรผลิตมำจำกโรงงำนซ่ึงมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย จึง

สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ผลิตภณัฑข์องผูค้ำ้มำตรำ 7 ทุกรำยแทบไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำกนกั อยำ่งไรก็ตำมอุตสำหกรรม

น้ีมุ่งเนน้ไปยงักำรแข่งขนัทำงดำ้นกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและกำรบริกำรรวมถึงควำมน่ำเช่ือถือในตวัผูค้ำ้  

นโยบำยกำรตลำดในภำพรวมของบริษทั ได้แก่ กำรมุ่งเน้นด้ำนกำรพฒันำด้ำนกำรบริกำรเพื่อยกระดับ

ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง ครบวงจรตั้งแต่ต้นน ้ ำจนถึงปลำยน ้ ำบนพื้นฐำนของคุณภำพควำม

ปลอดภยัสูงสุดภำยใตก้ฎหมำยกฎระเบียบมำตรฐำนและขอ้บงัคบัอยำ่งเคร่งครัด 

โดยบริษทัฯ เน้นกำรมุ่งเน้นกระจำยสินคำ้ไปยงักลุ่มลูกคำ้โรงบรรจุซ่ึงเป็นโรงบรรจุสำขำและโรงบรรจุ

ตวัแทนของบริษัทฯควบคู่ไปกับกำรขยำยตลำดในส่วนของลูกค้ำพำณิชย์ ร้ำนค้ำ สถำนีบริกำรและโรงงำน

อุตสำหกรรมท่ีมีควำมตอ้งกำรใช ้LPG ในปริมำณสูง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจะสร้ำงโครงข่ำยลูกคำ้ของบริษทัฯ ให้มี

ควำมมัน่คงซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯสำมำรถเพิ่มยอดขำยได้อย่ำงย ัง่ยืนในระยะยำว โดยรำยละเอียดกลยุทธ์ด้ำน

กำรตลำดและบริกำรส ำหรับกลุ่มลูกคำ้แต่ละประเภทของบริษทัฯมีดงัน้ี 

  โรงบรรจุก๊ำซ 
เน่ืองดว้ยถงับรรจุก๊ำซ LPG ของบริษทัฯภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมของ

ผูบ้ริโภค อีกทั้งทำงบริษทัฯไดมี้ถงับรรจุก๊ำซ LPG ขนำดต่ำงๆไวต้อบสนองควำมตอ้งกำรตำมควำมเหมำะสมของ

ผูใ้ชจึ้งท ำให้มีผูส้นใจเขำ้มำลงทุนเพื่อเป็นตวัแทนอดับรรจุก๊ำซ LPG ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” อยำ่ง

ต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้กิดกำรกระจำยผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ซ่ึงขยำยตวัไปสู่ผูบ้ริโภคอยำ่งกวำ้งขวำงและต่อเน่ือง โดย

ทำงบริษทั ฯให้บริกำรช่วยเหลือทั้งทำงดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรพิจำรณำควำมเป็นไปไดท้ำงธุรกิจในกำรก่อสร้ำง โรง

บรรจุก๊ำซ LPG ดำ้นกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัตำมกฎหมำยรวมไปจนถึงกำรช่วยเหลือหำร้ำนคำ้ก๊ำซ LPG จดั

อบรมพนกังำนบรรจุก๊ำซ LPG อยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อให้พนกังำนบรรจุก๊ำซ LPG และผูป้ระกอบกำรเกิดควำมรู้ควำม

เขำ้ใจในกำรใชก้๊ำซ LPG และวธีิกำรใชก้๊ำซ LPG อยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

  สถำนีบริกำรก๊ำซ 
 ดว้ยปริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซ LPG ของลูกคำ้ประเภทสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG เป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีกำรเติบโตท่ี

ลดลง แข่งขนัค่อนขำ้งสูง ทำงบริษทัฯจึงจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในรำคำเหมำะสมใหลู้กคำ้สำมำรถมีผลก ำไรและด ำเนิน

ธุรกิจได ้ดงันั้น เพื่อบริษทัฯจะสำมำรถจูงใจให้ลูกคำ้กลุ่มน้ีไวว้ำงใจใช้บริกำรกบับริษทัฯเป็นตวัเลือกอนัดบัแรก 

ทำงบริษทัฯจึงให้ควำมส ำคญัดำ้นกำรบริกำร ทั้งดำ้นกำรจดัส่งท่ีตรงเวลำ และควำมถูกตอ้งของปริมำณท่ีจดัส่งใน

แต่ละคร้ัง รวมถึงกำรบริกำรท่ีสุภำพจำกเจำ้หนำ้ท่ีทุกคนในองคก์ร 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

        โรงงำนอุตสำหกรรม 
 ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทัฯ ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ชั้นน ำในกลุ่มอุตสำหกรรม 

เน่ืองจำกก๊ำซ LPG เป็นท่ีนิยมใชใ้นกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำงๆ บริษทัฯ พร้อมให้บริกำรอยำ่งครบวงจร 

คลอบคลุมในทุกกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่กำรออกแบบติดตั้ง ไปจนถึงกำรบริกำรหลงักำรขำย รวมถึงบริษทัฯจะมี

กำรลงทุนในอุปกรณ์และกำรติดตั้งระบบกำรจ่ำยก๊ำซ LPG ให้กบัลูกคำ้ท่ีมีปริมำณกำรใชใ้นปริมำณมำก โดยมีกำร

ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ LPG ระยะยำวกบับริษทัฯ มีมำตรฐำนในกำรจดัหำผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และจดัให้มีกำรขนส่งท่ีตรงเวลำ โดยบริษทัฯ จะเนน้ควำมปลอดภยัของลูกคำ้และบริกำร

หลงักำรขำยท่ีมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเนน้กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คำ้ของบริษทัฯ 

  ลูกคำ้พำณิชย ์
 เน่ืองด้วยในปัจจุบนับริษทัฯ มีกำรขำยผลิตภณัฑ์ให้กับลูกคำ้พำณิชย์รำยใหญ่หลำยรำย และบริษทัฯ มี

ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคำ้พำณิชยข์นำดใหญ่อ่ืนๆ อีกหลำยกลุ่ม ประกอบกบักลุ่มลูกคำ้พำณิชยโ์ดยส่วนใหญ่

เป็นลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรใช้ LPG ในปริมำณสูงดงันั้นบริษทัฯ จึงเล็งเห็นโอกำสและมีนโยบำยท่ีจะขยำยฐำน

ลูกคำ้ในกลุ่มดงักล่ำว โดยเฉพำะกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีเครือข่ำยศูนยก์ำรคำ้ ร้ำนอำหำรโรงแรม และ/หรือโรงพยำบำล และมี

ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัฯ และยงัมิไดใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะจูงใจให้ลูกคำ้พำณิชย์

กลุ่มดงักล่ำวไวว้ำงใจและเปล่ียนมำใช้บริกำรกบับริษทัฯ ดว้ยกำรให้บริกำรท่ีมีมำตรฐำนสูง ซ่ึงไดแ้ก่กำรจดัส่ง

สินคำ้ตรงเวลำและมีควำมถูกตอ้งในดำ้นปริมำณ รวมถึงกำรบริกำรท่ีสุภำพจำกเจำ้หนำ้ท่ีทุกคนในองคก์ร 

  ร้ำนคำ้ก๊ำซ 
 นอกจำกบริษทัฯ จะให้ควำมส ำคญัในมำตรฐำนของถงับรรจุก๊ำซ LPG แต่ละใบท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรอง

ตำมมำตรฐำนท่ีกรมธุรกิจพลงังำนก ำหนดรวมถึงมำตรฐำนในกำรซ่อมบ ำรุงถงับรรจุก๊ำซ LPG ท่ีบริษทัฯ พยำยำม

พฒันำและปรับปรุงให้เกิดคุณภำพท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคสูงสุดแลว้นั้น อีกหน่ึงส่ิงท่ี

ทำงบริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งเท่ำเทียมกนั คือกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัร้ำนคำ้ก๊ำซภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ 

“เวลิดแ์ก๊ส” โดยบริษทัฯ ใหค้วำมช่วยเหลือในกำรให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่ำวสำรและขอ้กฎหมำยต่ำงๆ รวมถึงให้

ค  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรขอใบอนุญำตสะสมก๊ำซจำกหน่วยงำนทอ้งถ่ินท่ีร้ำนคำ้นั้นตั้งอยู ่

 ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย 

 ธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG ของบริษทัฯมีกำรจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้ ของบริษทัภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้“ เวิลด์แก๊ส ” 

สำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆไดด้งัน้ี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      1. กลุ่มโรงบรรจุก๊ำซ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมรำยยอ่ยท่ีมีหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนบรรจุก๊ำซ LPG ลงถงั
บรรจุก๊ำซ (Cylinder) ท่ีมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” เพื่อกระจำยสินคำ้ให้กบัร้ำนคำ้ก๊ำซ หลงัจำกนั้น ร้ำนคำ้
ก๊ำซจะจ ำหน่ำยใหก้บัครัวเรือน หรือ กลุ่มลูกคำ้พำณิชยต่์อไป โดยบริษทัเป็นเจำ้ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ดงักล่ำว 

2. กลุ่มสถำนีบริกำรก๊ำซ ไดแ้ก่ สถำนีบริกำรท่ีเปิดจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้แก่รถยนตป์ระเภทท่ีใช้ก๊ำซ LPG 
เป็นเช้ือเพลิง 
 3. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ท่ีใชก้๊ำซ LPG เป็นเช้ือเพลิง เช่น กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนสุขภณัฑ์ เซรำมิก และ
อุตสำหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังำนควำมร้อนในกำรผลิตสินคำ้ท่ีอุณหภูมิคงท่ี 
 4. กลุ่มลูกคำ้พำณิชย ์ไดแ้ก่ ศูนยก์ำรคำ้ ร้ำนอำหำร โรงแรม และโรงพยำบำลท่ีใชก้๊ำซ LPG เป็นเช้ือเพลิงใน
กำรประกอบอำหำร  
 5. กลุ่มร้ำนคำ้ก๊ำซ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรท่ีรับถงับรรจุก๊ำซ (Cylinder) ท่ีมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ “เวิลด์แก๊ส” ท่ี
บรรจุก๊ำซ LPG แลว้จำกโรงบรรจุก๊ำซและจ ำหน่ำยให้กบัครัวเรือนหรือกลุ่มพำณิชยต่์อไป โดยบริษทัเป็นเจำ้ของ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ดงักล่ำว 
 กลุ่มโรงบรรจุก๊ำซ กลุ่มลูกคำ้พำณิชย ์กลุ่มร้ำนคำ้ก๊ำซ และกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใชก้๊ำซ LPG จ ำนวน

มำก มกัจะสั่งซ้ือก๊ำซ LPG ล่วงหนำ้เป็นรำยเดือน ส่วนกลุ่มสถำนีบริกำรและกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใชก้๊ำซ 

LPG ในปริมำณไม่มำกนกั มกัจะสั่งซ้ือก๊ำซ LPG ล่วงหนำ้เป็นรำยสัปดำห์ ทำงบริษทัฯจะจดัส่งก๊ำซ LPG ให้กบั

ลูกคำ้โดยใชบ้ริษทัขนส่งทั้งท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (ซ่ึงคือ EAGLE และ PREMIER) และบริษทัท่ีเป็นผูข้นส่ง

ภำยนอกเป็นผูใ้หบ้ริกำร 

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณขายก๊าซ LPG แยกตามประเภทลูกค้าประจ าปี 2563 

กลุ่มลูกคำ้ ปริมำณขำย (ตนั) สัดส่วน (%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 352,801 48.67% 

สถำนีบริกำรก๊ำซ 134,057 18.50% 

โรงงำนอุตสำหกรรม 67,723 9.34% 

ลูกคำ้พำณิชย ์ 36,625 5.05% 

ร้ำนคำ้ก๊ำซ 25,296 3.49% 

Supply Sales และอ่ืนๆ 108,323 14.94% 

รวม 724,825 100.00% 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท แยกตามประเภทลูกค้า ประจ าปี 2563 

ประเภทลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 5,837 49% 

สถำนีบริกำรก๊ำซ 2,149 18% 

โรงงำนอุตสำหกรรม 1,152 10% 

ลูกคำ้พำณิชย ์ 671 6% 

ร้ำนคำ้ก๊ำซ 439 4% 

Supply Sales และอ่ืนๆ 1,620 14% 

รวม 11,868 100% 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      2.4  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 
ก๊ำซท่ีไดจ้ำกขั้นตอนน้ีมำจำกหลำยแหล่งผลิตในอุตสำหกรรมพลงังำน เช่น โรงกลัน่น ้ ำมนั โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
และโรงงำนปิโตรเคมี โดยผลิตภณัฑ์ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีไดน้ ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรม  ปิโตรเคมีและ
กำรบริโภคใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

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

 

อุตสาหกรรมการค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศไทย 

 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว –  Liquefied Petroleum Gas) หมำยถึง ก๊ำซโพรเพน หรือก๊ำซ      

บิวเทน อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง หรือสองอยำ่งผสมกนัเป็นส่วนใหญ่  โดยเป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีไดจ้ำกกระบวนกำร

แยกก๊ำซธรรมชำติ (Gas Separating Process) และกระบวนกำรกลัน่น ้ ำมนัดิบ (Refining Process) โดยก๊ำซจะถูกอดั

ตวัใหอ้ยูใ่นสภำพของเหลวภำยใตค้วำมดนัท่ีสูง และจะแปรสภำพเป็นไอเม่ือลดควำมดนัลงซ่ึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ส่วนใหญ่น ำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในกำรหุงตม้ เช้ือเพลิงในยำนพำหนะและเช้ือเพลิงส ำหรับกำรผลิตในโรงงำน

อุตสำหกรรมโดยทัว่ไปมกัเรียกก๊ำซปิโตรเลียมเหลวน้ีวำ่ ก๊ำซหุงตม้ หรือ “แอล พี จี” อุตสำหกรรมกำรค้ำก๊ ำซ

ปิโตรเลียมเหลวในประเทศเกิดข้ึนมำมำกกวำ่ 40 ปี โดยท่ีผำ่นมำแหล่งผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในประเทศมำจำก

แหล่งก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยและได้จำกกำรกลัน่น ้ ำมนัดิบของโรงกลัน่ อีกส่วนหน่ึงมำจำกกำรน ำเขำ้มำจำก

ต่ำงประเทศ  ดำ้นควำมตอ้งกำรใช้ในประเทศ  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวถูกใช้บริโภคเป็นก๊ำซหุงตม้ในกิจกรรมภำค

ครัวเรือน ใช้เป็นเช้ือเพลิงในภำคขนส่ง ใช้เป็นควำมร้อนในภำคอุตสำหกรรม รวมถึงเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ส ำหรับ

ภำคอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และมีปริมำณส่วนหน่ึงจ ำหน่ำยส่งออกต่ำงประเทศในแถบอำเซียน  

ส ำหรับปี 2563  กำรผลิต กำรน ำเขำ้ รวมถึงควำมตอ้งกำรใช้บริโภคในประเทศและกำรส่งออก มีปริมำณ

ลดลงทุกดำ้นเม่ือเทียบกบัปี 2562  โดยปี 2563  ดำ้นกำรผลิตอยูท่ี่ 5,404 ลำ้นกิโลกรัม ลดลงจำกช่วงปี 2562จ ำนวน 

622 ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 10.325 ส่วนปริมำณกำรน ำเขำ้อยู่ท่ี 535 ลำ้นกิโลกรัม ลดลงจ ำนวน 15 ลำ้น
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75   ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศอยู่ท่ี 5,740 ลำ้น

กิโลกรัม ลดลงจ ำนวน 89 ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 12.49 ขณะท่ีกำรส่งออกก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลงมำ

อยูท่ี่ 233 ลำ้นกิโลกรัม ลดลงจ ำนวน 66 ลำ้นกิโลกรัม ลดลงในอตัรำร้อยละ 22.22 
 

ตารางแสดงการจัดหาและการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

         (หน่วย : ลำ้นกิโลกรัม) 

        ปี 2563  ปี 2562   ปี 2561 

การผลติ 5,404 6,026 6,652 

การน าเข้า 535 550 682 

การจ าหน่ายภายในประเทศ 5,740 6,559 6,620 

การส่งออก 233 299 385 
 

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

information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 

 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตได้ภำยในประเทศมำจำกกระบวนกำรผลิตหลัก 2 แหล่ง คือ โรงแยกก๊ำซ

ธรรมชำติและโรงกลัน่น ้ ำมนัดิบ โดยในปี 2563   มีสัดส่วนกำรผลิตจำกทั้ง 2  แหล่งคือ ร้อยละ 60.91 และ 39.09

โดยประมำณตำมล ำดบั  รำยละเอียดของแหล่งผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวไดแ้สดงไวใ้นตำรำงต่อไปน้ี 

 

ตารางแสดงปริมาณการผลติก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามแหล่งผลติ 

                   (หน่วย : ลำ้นกิโลกรัม) 

  
  

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 3,292 60.91 3,706 63.28 3,773 61.47 
โรงกลัน่น ้ำมนัดิบ 2,112 39.09 2,150 36.72 2,365 38.53 
รวม 5,404 100.00 5,980 100.00 6,247 100.00 

 

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

information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 

 

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


 

    16 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      การใช้ประโยชน์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

จำกตำรำงแสดงควำมตอ้งกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำยในประเทศ จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจ ปี 2562 

ปริมำณควำมตอ้งกำรใช้อยูท่ี่ระดบั 6,559 ลำ้นกิโลกรัม โดยปริมำณควำมตอ้งกำรหลกัมำจำกใช้ก๊ำซปิโตรเลียม

เหลวในภำคปิโตรเคมีและภำคครัวเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 41.94 และ 32.40 ตำมล ำดบั ส่วนส ำหรับควำมตอ้งกำร

ใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์และในภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนรองลงมำ  คิดเป็นร้อยละ 15.60 และ 10.06

โดยประมำณตำมล ำดบั   

             ส ำหรับปี 2563  ควำมตอ้งกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวปริมำณรวมอยู่ท่ี 5,740  ลำ้นกิโลกรัม ลดลงจำกปี 

2562 ร้อยละ 12.49 โดยควำมตอ้งกำรหลกัมำจำกกำรใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลวในภำคปิโตรเคมี  2,343 ลำ้นกิโลกรัม  

ทั้งน้ีภำคปิโตรเคมีลดลงจำกปี 2562 ปริมำณ 408 ลำ้นกิโลกรัม หรือลดลงอตัรำร้อยละ 14.88 ส่วนควำมตอ้งกำรใช้

จำกภำคครัวเรือน 2,033 ลำ้นกิโลกรัม โดยลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน  92 ลำ้นกิโลกรัม  คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.33 

ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลวของสถำนีบริกำร 752 ลำ้นกิโลกรัม เม่ือเทียบกบัปี 2562 ลดลง 271 

ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 26.49  ส่วนควำมตอ้งกำรใชใ้นภำคอุตสำหกรรม 612 ลำ้นกิโลกรัม เม่ือ

เทียบกบัปี 2562 ลดลง 48 ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27 

โดยสัดส่วนควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563  

ตำมล ำดบัเป็นดงัต่อไปน้ี ภำคปิโตรเคมีร้อยละ 40.82  ภำคครัวเรือนร้อยละ 35.42 สถำนีบริกำรร้อยละ 13.10และ

ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 10.66 

ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกจิ 

                    (หน่วย :  ลำ้นกิโลกรัม) 

  
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 

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

อุตสำหกรรม 612 10.66 660 10.06 687 10.38 

สถำนีบริกำร 752 13.10 1,023 15.60 1,170 17.68 

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

รวม 5,740 100.00 6,559 100.00 6,619 100.00 
 

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

information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 

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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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      สรุปนโยบายภาครัฐทีส่ าคัญด้านก๊าซปิโตรเลยีมเหลวของประเทศไทยตั้งแต่ก่อนปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 

ระยะเวลาก่อนปี พ.ศ. 2547 - 2557 

 รัฐบำลก ำหนดรำคำ ณ โรงกลัน่ อิงรำคำตลำดโลก  โดยใชก้องทุนน ้ำมนัเช้ือเพลิงดูแลรำคำขำย
 ปลีก 
 รัฐควบคุมรำคำ ณ โรงกลัน่คงท่ี 
 ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยเร่ิมน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยกองทุนน ้ำมนัชดเชยส่วนต่ำงระหวำ่ง

รำคำตลำดโลกกบัรำคำควบคุม 
 ปี พ.ศ. 2554  

- รัฐปรับเพิ่มรำคำ ณ โรงกลั่น ส ำหรับโรงกลั่น โดยอิงรำคำ CP 76% และรำคำควบคุม           
(333 $/ton) 24% และกองทุนน ้ำมนัชดเชยส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำส ำหรับโรงกลัน่และรำคำควบคุม  

- ทยอยปรับข้ึนรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ภำคอุตสำหกรรมให้สะทอ้นตน้ทุนโรงกลัน่โดยยงัคง  
ตรึงรำคำภำคครัวเรือนและภำคขนส่ง 

 ปี พ.ศ. 2555  ทยอยปรับรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ภำคขนส่งใหส้ะทอ้นตน้ทุนโรงกลัน่ 
 ปี พ.ศ. 2556  ทยอยปรับรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำคครัวเรือน แต่ยงัคงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ผูมี้รำยไดน้อ้ย 
 ปี พ.ศ. 2557  ปรับรำคำขำยปลีกทั้ง 3ส่วนใหอ้ยูใ่นระดบัรำคำเดียวกนั 
 

ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 

 ปี พ.ศ. 2558  รัฐปรับโครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยใช้ระบบเฉล่ียแบบถ่วงน ้ ำหนัก 
(Pool Pice) 

 ปี พ.ศ. 2559  คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เห็นชอบหลกักำรเปิดเสรีก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวขั้นตน้โดย 
- ยกเลิกชดเชยค่ำขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ไปยงัคลงัภมิภำค โดยก ำหนดบญัชีค่ำขนส่งเพื่อก ำกบั
ดูแลแทน 

- เปิดเสรีเฉพำะส่วนท่ีน ำเขำ้ตั้งแต่ มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป  
 

ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 

 ปี พ.ศ. 2560 
- เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เร่ิมเปิดเสรีกำรน ำเขำ้และปรับโครงสร้ำงรำคำ ณ โรงกลัน่โดยเป็นอิง

รำคำน ำเขำ้ CP+X แต่ยงัคงมีกำรเก็บกองทุนน ้ำมนัและควบคุมรำคำผูผ้ลิตในประเทศ 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  กรมธุรกิจพลังงำน ประกำศเพิ่มส ำรองตำมกฏหมำยของก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวจำก 1% เป็น 2% โดยจะเร่ิมบงัคบัใชปี้ 1 มกรำคม 2564  

- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวตั้งแต่สิงหำคม 2560 โดยสรุปสำระส ำคญัดงัน้ี 
1) ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก 
รวมทั้งกำรน ำเขำ้  
2) ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่น (รำคำซ้ือตั้งต้น) โดยส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) จะประกำศรำคำอำ้งอิงส ำหรับเป็นขอ้มูลในกำรก ำกบัดูแล 
รำคำขำยปลีกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศเท่ำนั้น  
3) ยกเลิกกำรก ำหนดอตัรำเงินชดเชยหรือส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ของส่วนกำรผลิตจำกโรง
แยกฯ โรงกลัน่ฯ (ยกเลิกกองทุน#1)  
4) ยกเลิกประกำศรำคำขำยส่ง ณ คลงัก๊ำซ  
5) ปรับกลไกกองทุนน ้ ำมนัฯ (กองทุน#2) ให้มีลกัษณะคล้ำยกลไกรักษำเสถียรภำพรำคำน ้ ำมนั
เช้ือเพลิง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรักษำเสถียรภำพรำคำ  
6) มอบหมำยให้ สนพ. กรมธุรกิจพลงังำน (ธพ.) และกรมกำรคำ้ภำยในศึกษำค่ำกำรตลำดก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว ท่ีเหมำะสมและบญัชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ระหวำ่ง
กรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค 
7) สนพ. จะมีกลไกติดตำมกรณีท่ีรำคำน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว มีควำมแตกต่ำงจำกตน้ทุนกลุ่ม
โรงแยกฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  
8) คลงัก๊ำซ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั ปตท.) จงัหวดัชลบุรี (โครงกำร LIFE) บริษทั 
ปตท. จะด ำเนินธุรกิจโครงกำร LIFE ในเชิงพำณิชยเ์ม่ือมีกำรเปิดเสรีเต็มรูปแบบ โดยบริษทั ปตท. 
จะมีกำรก ำหนดกติกำให้ผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รำยอ่ืนสำมำรถเขำ้มำใชบ้ริกำรคลงัน ำเขำ้ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว ของ บริษทั ปตท. ท่ีเขำบ่อยำ จงัหวดัชลบุรี บนหลกักำรท่ีผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว ทุกรำยมีสิทธิใช้อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัและให้มีกำรเจรจำอตัรำค่ำบริกำรเป็นเชิง
พำณิชย ์จนกวำ่จะมีผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รำยอ่ืนสร้ำง/ขยำยคลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น ำเขำ้
ขนำดใหญ่ แลว้เสร็จ โดยกติกำกำรใชค้ลงัจะเผยแพร่ใหส้ำธำรณชนทรำบดว้ย  
9) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติบริษทั ปตท. จะให้ควำมส ำคญักบั
กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ในภำคเช้ือเพลิงเป็นล ำดบัแรก และจะไม่ท ำกำรต่ออำยุสัญญำซ้ือ 
ขำยวตัถุดิบปิโตรเคมีเดิม (ก่อนวนัท่ี 2 ธันวำคม 2559) ท่ีจะทยอยหมดอำยุลง โดยจะจ ำหน่ำย
เฉพำะเท่ำท่ีสัญญำซ้ือ-ขำยยงัคงมีผลบงัคบัอยู ่ 
10) กำรส่งออกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เพื่อส่งเสริมให้มีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ภำยในประเทศเป็นล ำดบัแรก กำรส่งออกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จะตอ้งขออนุญำตต่อ ธพ. และกำร
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      ส่งออกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ไม่ว่ำจะเป็นก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ท่ีผลิตในประเทศ หรือก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว น ำเขำ้ จะมีกำรเรียกเก็บเงินเขำ้กองทุนน ้ ำมนัฯ ในอตัรำคงท่ี (Fixed Rate) ท่ี 20 
เหรียญสหรัฐฯต่อตนั ยกเวน้กรณีท่ีก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น ำเขำ้ไดมี้กำรแจง้แผนให้ ธพ. ทรำบ
ล่วงหนำ้วำ่เป็นกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เพื่อกำรส่งออก (Re-export)  

- เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน(กบง.) มีมติปรับเปล่ียน
หลกัเกณฑอ์ำ้งอิงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวน ำเขำ้จำก CP+X เป็น Spot+X   
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี เห็นชอบเปล่ียนหลกัเกณฑ์กำรอำ้งอิงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น ำเขำ้จำก
เดิมท่ีอำ้งอิงดว้ยรำคำ CP ท่ีประกำศรำยเดือน เป็นอำ้งอิงดว้ยรำคำ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว cargo จำก
ขอ้มูล Spot Cargo ( FOB Arab Gulf ) ของ Platts เฉล่ียรำยสัปดำห์แทน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

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

ทั้งน้ี กำรเผยแพร่ขอ้มูลโครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว อำ้งอิงจะเปล่ียนแปลงจำกเดิมท่ีเป็นขอ้มูลรำยเดือน 

เป็นขอ้มูลรำยสัปดำห์ท่ีเปล่ียนแปลงทุกวนัจนัทร์ (หรือวนัท ำกำรวนัแรกของสัปดำห์) 

 ปี พ.ศ. 2561  
- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ได้เ ร่ิมมีกำร

ปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำอ้ำงอิงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น ำเขำ้จำก ก๊ำซ

http://www.eppo.go.th/
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      ปิโตรเลียมเหลว cargo จำกขอ้มูล Spot Cargo ( FOB Arab Gulf ) ของ Platts เฉล่ียรำยสัปดำห์มำ
เป็นเฉล่ียรำยสองสัปดำห์  และใชม้ำจนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

- เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลงังำน มีหนงัสือแจง้มติคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน คร้ังท่ี 18/2561 (คร้ังท่ี 65)  เม่ือ
วนัท่ี 5 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำเร่ือง กำรปรับปรุงกลไกรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และ
ไดมี้มติดงัน้ี 
1) เห็นชอบให้ปรับค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเขำ้ในส่วนของค่ำคลงัน ำเขำ้ (Depot) จำก 20 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตนัเป็น 0 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั 

2) เห็นชอบใหใ้ชก้องทุนน ้ำมนัเช้ือเพลิงในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยให้

กองทุนน ้ำมนัฯ ในส่วนของบญัชีก๊ำซ  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ติดลบไดไ้ม่เกิน 7,000 ลำ้นบำท ทั้งน้ี

ให้โอนเงินในส่วนของบญัชีน ้ ำมนัส ำเร็จรูปไปใชใ้นบญัชีกลุ่มก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และให้โอน

เงินคืนบญัชีน ้ ำมนัส ำเร็จรูปในภำยหลงั และมอบหมำยให้สถำบนับริหำรกองทุนพลงังำน จดัท ำ

รำยงำน รำยรับ/รำยจ่ำย และฐำนะกองทุนน ้ ำมันฯ ของก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เพื่อรำยงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำนทรำบทุกเดือน 

 

การก าหนดเง่ือนไขการน าเข้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวของกรมธุรกจิพลงังาน 

กรมธุรกิจพลงังำนไดย้กร่ำงประกำศกระทรวงพลงังำนเร่ืองก ำหนดเง่ือนไขกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ของผูค้ำ้น ้ำมนัตำมมำตรำ 7 โดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี  

1) ให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 ท่ีมีปริมำณกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เพื่อน ำมำจ ำหน่ำยเป็น

เช้ือเพลิงในรำชอำณำจกัรปฏิบติั ตอ้งท ำสัญญำยินยอมชดใชค้่ำเสียหำยกรณีไม่น ำเขำ้ตำมแผน มีกำร

แจง้ยืนยนักำรปฏิบติัตำมแผนกำรน ำเขำ้ก่อนเรือน ำเขำ้มำถึงเขตท่ำศุลกำกรล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่นอ้ย

กวำ่ 3 วนั และแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบัปริมำณ รำคำ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียม

เหลว ภำยใน 5 วนั นบัแต่วนัท่ีเขำ้มำในรำชอำณำจกัรแลว้เสร็จ  

2) อธิบดีกรมธุรกิจพลงังำน จะพิจำรณำสั่งให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เป็นกรณีฉุกเฉิน 

เม่ือมีเหตุอนัอำจท ำให้เกิดภำวะกำรขำดแคลนก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และกระทบต่อควำมมัน่คงของ

ประเทศ จำกเหตุอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด เช่น ไดรั้บแจง้ว่ำผูผ้ลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ภำยในประเทศมี

ปัญหำปิดซ่อมแซมฉุกเฉิน และผูค้ำ้น ้ ำมนัไม่น ำเขำ้ตำมแผนกำรน ำเขำ้ท่ีไดแ้จง้ไว ้เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้

เสนอคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ใหค้วำมเห็นชอบก่อนออกค ำสั่ง  
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      3) หำกผูค้ำ้น ้ ำมนัไม่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จนเป็นเหตุให้จ  ำเป็นตอ้งสั่ง

ให้มีกำรน ำเขำ้เป็นกรณีฉุกเฉิน อธิบดีกรมธุรกิจพลงังำน จะออกค ำสั่งเป็นหนังสือก ำหนดให้ผูค้ำ้

น ้ำมนัช ำระเงินชดเชยค่ำเสียหำยตำมท่ีไดใ้หค้วำมยนิยอม ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีทรำบค ำสั่ง  

4) หำกผูค้ำ้น ้ำมนัไม่ช ำระเงินโดยถูกตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด อธิบดีกรมธุรกิจพลงังำน 

จะมีหนงัสือเตือนให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัช ำระเงินภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดอีกคร้ังหน่ึงแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 7 

วนั ถำ้ไม่มีกำรปฏิบติัตำมค ำเตือนจะพิจำรณำใช้มำตรกำรบงัคบัทำงปกครองโดยกำรยึดหรืออำยดั

ทรัพย์สินและขำยทอดตลำดเพื่อช ำระเงินให้ครบถ้วน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบติัรำชกำรทำง

ปกครองต่อไป  

5) ผูค้ำ้น ้ ำมนัท่ีไม่ไดน้ ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมแผนท่ีแจง้ไวใ้นเดือนใด ไม่วำ่กำรไม่น ำเขำ้ตำม

แผนดงักล่ำวจะส่งผลให้มีกำรสั่งน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตำม ให้ถือว่ำ

เป็นกำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรคำ้ท่ีออกตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบญัญติักำรคำ้

น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซ่ึงจะถูกลงโทษตำมมำตรำ 36 จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 

50,000 บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ  

6) รัฐมนตรีอำจพิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 เม่ือผูค้ำ้น ้ ำมนัไม่น ำเขำ้ตำม

แผน 3 คร้ัง ใน 1 ปีปฏิทิน  

7) ผูค้ำ้น ้ ำมนัท่ีไม่อำจด ำเนินกำรตำมแผน กำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว อนัเน่ืองมำจำกเหตุสุดวิสัย 

ไม่ต้องรับผิดในค่ำเสียหำย และยกเวน้ควำมผิดตำมมำตรำ 36 ทั้งน้ี ให้ผูค้ ้ำน ้ ำมนัแจ้งเหตุหรือ

พฤติกำรณ์ดงักล่ำว พร้อมหลกัฐำนเป็นหนงัสือ ใหอ้ธิบดีกรมธุรกิจพลงังำน ทรำบภำยใน 7 วนั นบัถดั

จำกวนัท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง และใหเ้สนอคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) เพื่อพิจำรณำ  

8) กำรพิจำรณำยกเลิกประกำศฯ เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ไดแ้ก่ โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

ถูกก ำหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทำน หรือกลไกตลำด สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและมีกำรแข่งขนัอยำ่งเสรี 

ไม่มีกำรควบคุมกำรน ำเขำ้หรือกำรส่งออกท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ระหว่ำง

ประเทศ เม่ือพน้ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีประกำศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

 ปี พ.ศ. 2563 
    เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2563 จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน กระทรวง

พลงังำน พิจำรณำทบทวนกำรก ำหนดรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เน่ืองจำกช่วงเวลำดงักล่ำวรำคำ LPG 

ตลำดโลกปรับลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ประกอบกบัไดเ้กิดภำวะแพร่กระจำยของเช้ือโรคติดต่อโควิด-19 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ  คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      จึงมีมติยกเลิกกำรก ำหนดรำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มท่ี 17.1795 บำทต่อกก. ซ่ึงมี

ผลให้รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG อยูท่ี่ 21.87 บำทต่อกก. เม่ือรวมกบัค่ำใชจ่้ำยด ำเนินกำรอ่ืนๆ แลว้จะท ำ

ให้รำคำขำยปลีก LPG อยูท่ี่กรอบเป้ำหมำย 363 บำทต่อถงั 15 กก.   และมีมติใหม่เห็นชอบก ำหนด

รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มอยูท่ี่ 14.3758 บำทต่อกก. (ลดลงจำกเดิม 2.8037 บำท

ต่อกก.)   ซ่ึงมีผลท ำให้รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG อยู ่18.87 บำทต่อกก. เม่ือรวมกบัค่ำใชจ่้ำยด ำเนินกำร

อ่ืนๆ แลว้จะท ำให้รำคำขำยปลีก LPG อยูท่ี่กรอบเป้ำหมำย 318 บำทต่อถงั 15 กก.  โดยให้มีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 มีนำคม 2563 เป็นตน้ไปโดยมติดงักล่ำวน้ียงัคงมีผลจนถึงปัจจุบนั 

ราคาจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมในประเทศ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว หน้าโรงกลัน่ในช่วงเวลาต่างๆ 

 รำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหนำ้โรงกลัน่ ( บำทต่อกิโลกรัม ) 

หลงักำรยกเลิกกำร

อุดหนุนโดยกองทุน

น ้ำมนั 

25 ธ.ค. 2552 

รำคำขำยส่งก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลว 

หนำ้โรงกลัน่ ณ 

31 ธ.ค.2561 

รำคำขำยส่งก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลว 

หนำ้โรงกลัน่ ณ 

31 ธ.ค. 2562 

รำคำขำยส่งก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลว 

หนำ้โรงกลัน่ ณ 

31 ธ.ค. 2563 

1) รำคำ ณ โรงกลัน่ หรือ

รำคำ ณ โรงแยกก๊ำซหรือ

รำคำน ำเขำ้ 

11.1212 15.3776 16.0540 16.6103 

ภำษีสรรพสำมิต ( 1) 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700 

ภำษีเทศบำล ( 2 ) 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 

เงินกองทุนน ้ำมนั ( 3 ) 0.1781 (0.5851) (1.2615) (4.6215) 

รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่

ก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

13.6863 17.1795 17.1795 14.3758 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ( 4 ) 0.9580 1.2026 1.2026 1.0063 

2) รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่

รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

14.6443 18.3821 18.3821 15.3821 

ท่ีมำ  : ส ำนกันโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      หมำยเหตุ : 

1. ภำษีสรรพสำมิตก ำหนดเป็นอตัรำคงท่ีท่ี 2.1700 บำทต่อกิโลกรัม 
2. ภำษีเทศบำลเท่ำกบั 10.00 % ของภำษีสรรพสำมิต 
3. เงินชดเชยกองทุนน ้ำมนัเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน เร่ืองกำรก ำหนดรำคำ 
อตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนและอตัรำเงินชดเชยส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ท่ีท  ำในรำชอำณำจกัร อตัรำเงินส่ง
เขำ้กองทุนและอตัรำเงินชดเชยส ำหรับก๊ำซก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ท่ีส่งไปยงัคลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และ
อตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ท่ีส่งออกนอกรำชอำณำจกัร 

4. ภำษีมูลค่ำเพิ่มของรำคำขำยส่งก๊ำซก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หนำ้โรงกลัน่เท่ำกบั 7.00% ของรำคำขำยส่งก๊ำซ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หนำ้โรงกลัน่ 

ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกาศราคาอ้างอิงขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศของส านัก

แผนนโยบายและพลงังาน 
 

รำคำขำยปลีกก๊ำปิโตรเลียมเหลว  = รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) + ค่ำกำรตลำด 

 

+  ภำษีมูลค่ำเพิ่มของค่ำกำรตลำด 

 

ตัวอย่างการค านวณโครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ณ วนัที ่31ธันวาคม 2563 

  รำคำจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

บำทต่อกิโลกรัม % 

1) รำคำ ณ โรงกลัน่หรือรำคำ ณ โรงแยกก๊ำซ หรือรำคำน ำเขำ้ 16.6103 88.04 

 ภำษีสรรพำสำมิต (1) 2.1700 11.50 

 ภำษีเทศบำล (2) 0.2170 1.15 

 เงินกองทุนน ้ำมนั (3) (4.6215) -24.50 

 รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 14.3758 - 

 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (4) 1.0063 5.33 

2) รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 15.3821 - 

 ค่ำกำรตลำด  3.2566 17.26 

 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม(5) 0.2280 1.22 

3) รำคำขำยปลีกก๊ำซ 18.87 100.00 

ท่ีมำ : ส ำนกันโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

      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 
 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ในปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขในกำรเขำ้ท ำธุรกิจ (Barrier to Entry) ท่ี

ค่อนขำ้งยุง่ยำก ซ่ึงส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ ท่ีมีควำมสนใจในธุรกิจไม่สำมำรถเขำ้มำด ำเนินธุรกิจไดโ้ดย

เง่ือนไขดงักล่ำว มีรำยละเอียดดงัน้ี   

(ก) เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินทุนจ ำนวนหน่ึง เน่ืองจำกผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตอ้งไดรั้บใบอนุญำตเป็นผูค้ำ้
น ้ำมนัตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบญัญติัน ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 จำกกระทรวงพำณิชยซ่ึ์งปัจจุบนัไดถู้กเปล่ียนเป็น
ผูค้ำ้น ้ ำมนั ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโดยตอ้งมี
คุณสมบติัคือ 

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

ผลิตหรือไดม้ำในปีหน่ึง) มำกกวำ่ 50,000 เมตริกตนั 
4. ตอ้งมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้เป็นของตนเอง 

(ข) เป็นธุรกิจท่ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมเช่ือมัน่จำกลูกคำ้ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลำในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ระยะหน่ึง 
เน่ืองจำกธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เป็นธุรกิจท่ีไม่มีควำมแตกต่ำงดำ้นผลิตภณัฑ์ดงันั้นผูป้ระกอบกำรจะตอ้ง
แข่งขนักนัดว้ยกำรท ำกำรตลำดและกำรใหบ้ริกำรเพื่อจูงใจให้ลูกคำ้ไวว้ำงใจใชผ้ลิตภณัฑ์ของตน ซ่ึงผูป้ระกอบกำร
จะตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในตวัลูกคำ้และมีบริกำรท่ีเป็นท่ีน่ำประทบัใจซ่ึงไดแ้ก่กำรจดัส่งท่ีรวดเร็ว กำรบริกำรดำ้น
เทคนิคและกำรใหบ้ริกำรดูแลซ่อมบ ำรุงถงับรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

(ค) มีควำมเป็นไปได้ท่ีผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศได้เล็งเห็นศกัยภำพของประเทศไทยในกำรเป็น
ศูนยก์ลำงของระบบกำรขนส่งในภูมิภำคอินโดจีน ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศจึงสนใจเขำ้มำด ำเนินธุรกิจใน
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      ประเทศไทย  กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นตวัแปรท่ีอำจจะก่อให้เกิดกำรแข่งขนัในธุรกิจคำ้ก๊ำซในอนำคต อยำ่งไร
ก็ตำมผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศยงัไม่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจและสำยสัมพนัธ์กบัผูค้ำ้ก๊ำซในประเทศไทย ซ่ึง
อำจเป็นปัจจยัท ำใหด้ ำเนินธุรกิจใหป้ระสบผลส ำเร็จไดย้ำก 

 
2.5  การจัดหาผลติภัณฑ์ 

  2.5.1  ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

 ประเทศไทยจดัหำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพื่อน ำมำจ ำหน่ำยจำก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

1. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ มีก ำลงักำรผลิตปี 2563  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.43 โดยประมำณของปริมำณกำร

จัดหำทั้ งหมด โดยปัจจุบันมีโรงแยกก๊ำซทั้ งหมด 7 แห่ง โดยตั้ งอยู่ท่ีจ ังหวดัระยอง 5 แห่ง ตั้ งอยู่ท่ีจ ังหวดั

นครศรีธรรมรำช 1 แห่ง และสุโขทยั 1 แห่ง  

2. โรงกลัน่น ้ ำมนัดิบ มีก ำลงักำรผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.57 โดยประมำณของปริมำณกำรจดัหำ

ทั้งหมด 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 9 โดยประมำณของปริมำณกำรจดัหำทั้งหมด   
 

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

information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 

 

ส ำหรับปี 2563  บริษทัฯ ไดจ้ดัหำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกผูผ้ลิตรำยใหญ่ภำยในประเทศ ทั้งจำก บริษทั ปตท. 

จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ปตท น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกโรงแยกก๊ำซ

ธรรมชำติ  รวมทั้งจดัหำจำกบริษทัผูผ้ลิตท่ีเป็นโรงกลัน่ทุกโรงในประเทศ  

 

 

 

 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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      2.6 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้  
บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ลูกคำ้ประเภทต่ำงๆ และมี

รำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและรำยได้อ่ืน โดยในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงสร้ำงรำยไดแ้ละสัดส่วนของ
รำยไดแ้ยกตำมประเภทดงัต่อไปน้ี 
  

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยก๊ำซ LPG 11,856 98.21 14,127 97.66 14,684 98.04 
รำยไดค้่ำบริกำรขนส่ง 21 0.18 27 0.19 42 0.28 
รำยไดอ่ื้น 194 1.61 311 2.15 251 1.68 

รวมรายได้ 12,072 100 14,466 100 14,978 100 
 

ทั้งน้ี รำยไดอ่ื้นประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลำ้นบำท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
รำยไดค้่ำขนส่ง 94 125 129 
ดอกเบ้ียรับ 6 8 8 
รำยไดค้่ำเช่ำ 15 12 11 
รำยไดค้่ำซ่อมถงั 31 21 16 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 14 115 22 
รำยไดอ่ื้น 34 30 66 
รวมรายได้อ่ืน 194 311 252 
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ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณขายของบริษัท ดับบลวิพ ีเอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  
แยกตามประเภทลูกค้า ส าหรับปี 2563, 2562 และ 2561  

 

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนปี 2563 
(%) 

สัดส่วนปี 2562  
(%) 

สัดส่วนปี 2563 
(%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 48.67 44.83 43.48 

สถำนีบริกำรก๊ำซ 18.50 24.29 26.42 

โรงงำนอุตสำหกรรม 9.34 9.39 9.23 

ลูกคำ้พำณิชย ์(Commercial Customers) 5.05 5.32 4.85 

ร้ำนคำ้ก๊ำซ 3.49 4.15 4.31 

Supply Sale และอ่ืนๆ 14.94 12.02 11.71 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายของบริษัท ดับบลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  

แยกตามประเภทลูกค้า ส าหรับปี 2563, 2562 และ 2561    
 

ประเภทลูกค้า รายได้  
(ล้านบาท) 
พ.ศ.2563 

สัดส่วน 
(%) 

รายได้  
(ล้านบาท) 
พ.ศ.2562 

สัดส่วน 
(%) 

รายได้  
(ล้านบาท) 
พ.ศ.2561 

สัดส่วน 
(%) 

โรงบรรจุก๊ำซ 5,770 48.95 6,376 45.13             6,422  43.73 

สถำนีบริกำรก๊ำซ 2,145 18.19 3,337 23.62             3,809  25.94 

โรงงำนอุตสำหกรรม 1,151 9.77 1,378 9.76             1,412  9.62 

ลูกคำ้พำณิชย ์ 670 5.69 842 5.96                806  5.49 

ร้ำนคำ้ก๊ำซ 435 3.69 609 4.31                658  4.48 

Supply Sale และอ่ืนๆ 1,618 13.72 1,585 11.22             1,577  10.74 

รวม 11,789 100 14,127 100           14,684 100 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจส่งผลต่อธุรกิจ

ทั้งจำกปัจจยัภำยใน และจำกปัจจยัภำยนอก พร้อมทั้งมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองตำมแนวทำงกำรบริหำร

จดักำรควำมเส่ียง (Enterprise Risk Management :ERM) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ 

พร้อมทั้งมีกำรจดัตั้งคณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด ผำ่นกำรจดัท ำ Risk Matrix เพื่อประเมินโอกำส และผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนทั้งดำ้นปริมำณ และคุณภำพ

เพื่อใหส้ำมำรถระบุผลกระทบตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้เหตุกำรณ์หน่ึงๆ อำจมีผลกระทบมำกกวำ่ 1 ดำ้น ดงันั้นใน

กำรประเมินควรพิจำรณำให้ครบทุกด้ำน และเลือกใช้เกณฑ์เพื่อระบุระดับควำมรุนแรงของผลกระทบให้

เหมำะสม 

  

ความเส่ียงจากผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภาครัฐ (Compliance Risk)   

เน่ืองดว้ยกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครัฐท่ีมุ่งเนน้กำรพฒันำประเทศในทุกมิติ ไดแ้ก่ สังคม เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้มส่งผลใหน้โยบำยภำครัฐก 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 ำหนดรำคำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ บริษทั ปตท.สผ. จ  ำกดั โรงกลัน่น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและ

โรงอะโรเมติก รวมทั้งกำรน ำเขำ้  

2) ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลัน่ (รำคำซ้ือตั้งต้น) โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผน

พลงังำน (สนพ.) จะประกำศรำคำอำ้งอิงส ำหรับเป็นขอ้มูลในกำรก ำกบัดูแลรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศ

เท่ำนั้น          

3) ยกเลิกกำรก ำหนดอตัรำเงินชดเชยหรือส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ของส่วนกำรผลิตจำกโรงแยกฯ 

โรงกลัน่ฯ  

4) ยกเลิกประกำศรำคำขำยส่ง ณ คลงัก๊ำซ  
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5) ปรับกลไกกองทุนน ้ำมนัฯ ใหมี้ลกัษณะคลำ้ยกองทุนน ้ำมนัฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรักษำเสถียรภำพ

รำคำ  

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

เหมำะสมและบญัชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ระหวำ่งกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค 

 ภำยหลงัท่ีรัฐบำลยกเลิกกำรควบคุมรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG อยำ่งสมบูรณ์อำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำน

และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ เน่ืองจำกรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG จะสะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและ

เปล่ียนแปลงตำมกลไกรำคำในตลำดโลกและตลำดในประเทศ ท ำให้ตน้ทุนกำรจดัหำก๊ำซเป็นไปตำมกลไก

ตลำด ซ่ึงบริษทัฯ สำมำรถน ำเขำ้ หรือส่งออกได ้อีกทั้งยงัท ำให้ตน้ทุนกำรจดัหำไดจ้ำกทั้งภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ มีทำงเลือกมำกยิ่ง ข้ึน พร้อมทั้ ง  ย ังสำมำรถใช้ในกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรองกับ Supplier 

ภำยในประเทศได ้ เน่ืองจำกบริษทัฯมีทำงเลือกจำกแหล่งกำรจดัหำมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงสำมำรถควบคุมตน้ทุนในกำร

จดัหำ และก ำหนดรำคำขำยท่ีบริษทัฯ ตอ้งกำรได ้ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนัมำกข้ึน  

 (ข) นโยบำยกำรเปิดเสรีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซหุงตม้  

กำรเปิดเสรีทำงกำรคำ้ตำมขอ้ตกลงขององคก์ำรคำ้โลก (WTO) อำจท ำใหผู้ป้ระกอบกำรรำยใหญ่ของโลก

จำกต่ำงประเทศหรือผูค้ำ้ภำยในประเทศซ่ึงมีควำมพร้อมทั้งในดำ้นเงินทุนและเทคโนโลยีเขำ้มำด ำเนินธุรกิจ

ก๊ำซหุงต้มในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรเปิดตลำดสู่ประเทศเพื่อนบ้ำนในแถบอินโดจีน เน่ืองจำก

ประเทศไทยมีควำมเหมำะสมในดำ้นท ำเลท่ีตั้ง กำรขนส่ง และระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ส่งผลให้กำรแข่งขนั

ในธุรกิจน้ีมีควำมรุนแรงมำกข้ึน 

อยำ่งไรก็ตำม ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศหรือผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศอำจจะประสบปัญหำใน

เร่ืองควำมไม่คุน้เคยกบัสภำวะตลำด  รวมทั้งยงัไม่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและสำย

สัมพนัธ์กบัผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตลอดจนเครือข่ำยทำงธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อ

กำรประสบควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด นอกจำกน้ียงัตอ้งมีกำรลงทุนในถงับรรจุก๊ำซเป็นจ ำนวนมำกส ำหรับใชใ้น

กำรท ำตลำด  
 

(ค) นโยบำยกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 

รัฐบำลอำจมีกำรออกกฎหมำยเพิ่มเติมในส่วนของกำรเพิ่มควำมปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชก้๊ำซ LPG รวมถึงกำร

รณรงค์ในเร่ืองของกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอำจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนกำรด ำเนินงำน และก ำไรในอนำคต

ของบริษทั  บริษทัในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัดงักล่ำว จึงไดมี้นโยบำยใน

กำรพฒันำและปรับปรุงคุณภำพของบรรจุภณัฑ์ให้มีควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเน่ือง โดยคลงัเก็บก๊ำซ LPG โรง
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บรรจุก๊ำซ LPG และสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ของบริษทั รวมถึงถงับรรจุก๊ำซ LPG แต่ละใบของบริษทั ตอ้งไดรั้บ

มำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมท่ีภำครัฐก ำหนดและไดรั้บกำรตรวจสอบจำกภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่ง

สม ่ำเสมอ  

บริษทัฯ มีควำมเช่ือมัน่วำ่ในปัจจุบนัมำตรฐำนผลิตภณัฑ์และคลงัเก็บก๊ำซ LPG โรงบรรจุก๊ำซ LPG และ

สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ของบริษทั ตลอดจนถงับรรจุก๊ำซ LPG ของบริษทัฯ ไดรั้บกำรยอมรับทั้งจำกหน่วยงำน

ของภำครัฐและผูบ้ริโภค ประกอบกบับริษทั ไดมี้กำรบริหำรจดักำรตน้ทุนอยำ่งมีประสิทธิภำพมำโดยตลอด ท ำ

ใหป้ระเด็นควำมเส่ียงในเร่ืองน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ 

ควำมเส่ียงจำกกำรเพิ่มข้ึนของผูค้ำ้ก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 

2543 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม 

ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมคำ้ก๊ำซ LPG เพียงไม่ก่ีรำย ท ำให้มีโอกำสท่ีจะมี

ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้มำในอุตสำหกรรมโดยกำรขอจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง

พำณิชย ์เพื่อเป็นผูค้ำ้มำตรำ 7 มำกข้ึน ซ่ึงกำรเขำ้มำของผูค้ำ้รำยใหม่จะก่อใหเ้กิดกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมำก

ข้ึน และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของบริษทัฯ 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 
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ความเส่ียงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการพาณชิย์ (Commercial Risk)  

เน่ืองจำกสัดส่วนกำรขำยของบริษทัฯ แบ่งกลุ่มของลูกคำ้ออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มภำคครัวเรือน (HH) 

กลุ่มร้ำนคำ้แก๊ส (GS) กลุ่มโรงบรรจุก๊ำซ (FP)  กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม (IN) กลุ่มพำณิชยกรรม (CM)  และ

กลุ่มสถำนีบริกำรก๊ำซ (AG) แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ของรำคำน ้ ำมนั ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้

รถยนตเ์ป็นยำนพำหนะ  กลบัไปใชน้ ้ ำมนัเน่ืองจำกรำคำไม่แตกต่ำงกนัมำก  จึงส่งผลต่อสัดส่วนในกำรขำยของ

ลูกคำ้กลุ่ม AG ท่ีมีกำรซ้ือขำยลดลง  จึงท ำให้บริษทัฯ มีกำรทบทวนสัดส่วนกำรขำยใหม่ โดยมุ่งเนน้กำรจดักำร

เชิงรุก โดยมุ่งเนน้ไปในกลุ่มลูกคำ้รำยอ่ืนๆ เพื่อปรับสัดส่วนให้มีกำรซ้ือขำยสูงข้ึน  ไม่ให้กระทบต่อภำพรวม

ทำงธุรกิจของบริษทัฯ อีกทั้ง บริษทัฯ มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อต่อยอดในธุรกิจให้

เติบโตอยำ่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ ต่อไป 

 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติการ (Operation Risk) 

ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติักำรจนส่งผลกระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงอำจเกิด

ไดจ้ำกทั้งปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก เช่น กำรขนส่งก๊ำซ LPG  

 (ก) กำรขนส่งทำงทะเล 

บริษทัฯ มีกำรขนส่งทำงทะเลโดยใช้เรือบรรทุกก๊ำซเป็นยำนพำหนะในกำรขนส่ง ซ่ึงเป็นกำรน ำก๊ำซ 

LPG ท่ีไดจ้ำกผูผ้ลิต (โรงแยกก๊ำซฯ และโรงกลัน่น ้ ำมนั) น ำเขำ้เก็บท่ีคลงัก๊ำซจงัหวดัฉะเชิงเทรำ และจงัหวดั

สมุทรสงครำม พร้อมทั้ง ทำงบริษทัฯไดมี้กำรจดัท ำประกนัภยัสินคำ้ทำงทะเลระหวำ่งกำรขนส่งสินคำ้ เพื่อเป็น

กำรลดผลกระทบท่ีจะมีต่อบริษทั  

 (ข) กำรขนส่งทำงบก 

บริษทัฯ 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
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ทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบท่ีจะมีต่อบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด

ข้ึนดงักล่ำวใหน้อ้ยท่ีสุด 

 (ค) ควำมปลอดภยัจำกบรรจุภณัฑ์ 

 เน่ืองจำกบรรจุภณัฑ์ของบริษทัฯ คือ ถงัก๊ำซ ซ่ึงภำยในบรรจุก๊ำซ LPG ไว ้ถือเป็นวตัถุไวไฟ และอำจมี
อนัตรำยหำกมีกำรใชง้ำนไม่ถูกตอ้ง ดงันั้น เพื่อป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนท่ีกระทรวง
อุตสำหกรรมไดมี้กำรก ำหนดมำตรฐำนของถงับรรจุก๊ำซ LPG ไว ้ และไดก้ ำหนดระยะเวลำเพื่อกำรตรวจสอบ
คุณภำพของถงับรรจุก๊ำซ LPG เป็นระยะกรณีท่ีถงับรรจุก๊ำซ LPG เป็นมูลเหตุท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยข้ึน 
บริษทัฯ ในฐำนะผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ ซ่ึงอำจส่งผล
กระทบต่อช่ือเสียงและกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 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 หัวเตำ สำยส่งก๊ำซ ทั้งหมดจะไม่ใช่

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ จึงไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อควำมปลอดภยัทำงกฎหมำย แต่ถ้ำเกิดอุบติัเหตุระเบิดข้ึนจำก

อุปกรณ์ดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบทำงออ้มต่อช่ือเสียงของบริษทัฯได ้ 

แต่เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ มีมำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมหลกัสำกล และท่ีผ่ำนมำผลิตภณัฑ์

ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้บริษทัฯ ไม่เคยประสบปัญหำอุบติัเหตุกำรระเบิดแต่อยำ่งใด แต่เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ

ในมำตรฐำนของบริษทัฯ  จึงไดก้ ำหนดนโยบำยเพิ่มศูนยป์ฏิบติักำรเพื่อกำรตรวจสอบคุณภำพ และซ่อมถงัก๊ำซ

ทั้งในส่วนของสีถงั ควำมสมบูรณ์ของถงัก๊ำซ เพื่อให้ได้มำตรฐำนของอุตสำหกรรมมำกยิ่งข้ึน ท ำให้บริษทั 

มัน่ใจไดว้ำ่บริษทัฯสำมำรถควบคุมควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในผลิตภณัฑ ์

(ง) ควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  

ลกัษณะกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพ

และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหำกเกิดอุบติัเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน อำจส่งผลกระทบต่อผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย แผนกำรลงทุนของบริษทัฯ และผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงภำพลกัษณ์ของบริษทัฯ ทั้งในระยะ

สั้นและในระยะยำวไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั 
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อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯ จะก ำหนดนโยบำยด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม เป็นกรอบ

ภำรกิจตั้งแต่เร่ิมตน้ในกำรวำงแผนกำรลงทุน กำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยั 

กำรป้องกนัและลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน 

โดยกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งคุม้ค่ำเพื่อใหเ้กิดกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื รวมถึงกำรส่ือสำรให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบอยำ่งทัว่ถึง 

เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งในลกัษณะของควำมเส่ียงท่ีไดมี้กำรบริหำรจดักำร รวมถึงมำตรกำรป้องกนัเพื่อ

ควบคุมดำ้นกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ ท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรในอนำคต  พร้อมทั้งกำรจดักำรภำยในองค์กรได้

จดัท ำแผนส่งเสริมและป้องกนั โดยจดัท ำระบบบริหำรควำมปลอดภยั นโยบำย วิธีปฏิบติั และคู่มือ เพื่อให้

ควำมรู้และทบทวนแนวทำงปฏิบติัอย่ำงต่อเน่ือง  พร้อมทั้งก ำหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี และก ำหนด

มำตรกำรควบคุม และลงโทษหำกมีกำรละเลยไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยควำมปลอดภยั 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน-สุทธิ 
         หน่วย : ลำ้นบำท 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน เจำ้ของ 85 - 
2. อำคำรโรงบรรจุ เจำ้ของ 5 - 
3. ระบบท่อแก๊สและอุปกรณ์ควบคุม เจำ้ของ 1 - 

รวม  91  
 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
หน่วย : ลำ้นบำท 

        ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน เจำ้ของ 316 
1 

2. อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค เจำ้ของ 547 
1 

3. คลงัและอุปกรณ์เก็บแก๊ส เจำ้ของ 560 
1 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำน เจำ้ของ 106 
1 

5. ถงับรรจุแก๊สขนำดเล็ก เจำ้ของ 1,254 - 
6. เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช ้ ส ำนกังำน เจำ้ของ 14 - 
7. ยำนพำหนะ เจำ้ของ 96 

2 
8. สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง เจำ้ของ 32 - 

รวม   2,925   
หมำยเหตุ ภำระผกูพนั (ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563)  
1 ใชสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนับำงส่วน 
2 บำงส่วนอยูภ่ำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 สัญญำเช่ำท่ีดินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 

ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

บริษทั ปฐวเีทอร์มินลั จ  ำกดั บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 179 ต.บำงปะกงล่ำง 30 ปี 
  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 2,040 ตำรำงเมตร 22 เม.ย.2539 - 21 เม.ย.2569 
 บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 5078 ต.บำงปะกงล่ำง 30 ปี 
 อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 1,080 ตำรำงเมตร 22 เม.ย.2539 - 21 เม.ย.2569 
  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 20 ปี 
 อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 99 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 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

 บริษทั เวลิด ์แอล.พี.จี. กรุ๊ป จ ำกดั 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 - 21 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 
  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 
  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 30 ปี 
 อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 8,800 ตำรำงเมตร 22 เม.ย.2539 - 21 เม.ย.2569 
 บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 180 ต.บำงปะกงล่ำง 30 ปี 
 อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 7,080 ตำรำงเมตร 22 เม.ย.2539 - 21 เม.ย.2569 

 
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 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

 บริษทั เวลิดปิ์โตรเลียม จ ำกดั 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 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 
 บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 180 ต.บำงปะกงล่ำง 18 ปี 1 เดือน 21 วนั 
 อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เน้ือท่ี 45 ตำรำงวำ 1 มี.ค.2558 - 21 เม.ย.2576 
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 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมพิจิตร แปลงหมำยเลข 2G-4 ต.หนองหลุม อ.วชิรบำรมี 21 ปี 
 จ. พิจิตร เน้ือท่ี 10 ไร่ 1 ต.ค. 2556 – 20 ก.ย. 2577 
นำงอญัชลี กองอ ำนวยสุข บำงส่วนของท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 3826 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10 ปี 
 เน้ือท่ี 3 ไร่ 1 ก.ย. 2557 – 31 ส.ค. 2567 
บริษทั กวงหลี ออ็กซิเยน่ จ  ำกดั 
 

บำงส่วนของท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง น.ส. 3 เลขท่ี 491 ต.บำงกุง้ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 
จ. สุรำษฎร์ธำนี เน้ือท่ี 144 ตำรำงเมตร 

3 ปี 
1 ม.ค. 2564 – 31 ธนัวำคม 2566 
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(แบบ 56-1) 

 สัญญำเช่ำอำคำรของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 

ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

บริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ำ
ภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 

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

3 ปี 
16 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย.2565 

บริษทั พงษสุ์ภี จ  ำกดั พื้นท่ีชั้น 6A อำคำรพงษสุ์ภี เลขท่ี19 ซ.ยำสูบ 1 ถ.วภิำวดีรังสิต  1 ปี 8 เดือน 12 วนั 
  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร พื้นท่ี 185 ตำรำงเมตร 16 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2564 
บริษทั พงษสุ์ภี จ  ำกดั พื้นท่ีชั้น 7 อำคำรพงษสุ์ภี เลขท่ี19 ซ.ยำสูบ 1 ถ.วภิำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหำนคร รวมพื้นท่ี 370 ตำรำงเมตร 
3 ปี 

  1 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2564 
บริษทั แอมเพิล เอสเทส จ ำกดั พื้นท่ีบำงส่วนในชั้นท่ี 10 หอ้ง 10/1  อำคำรแอมเพิล ทำวเวอร์ 909 ถ.เทพรัตน  1 ปี 

 
แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ พื้นท่ี 375 ตร.ม. 1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564 
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(แบบ 56-1) 

 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. 2562 - 30 มิ.ย. 2565 
  ท่ีดิน พร้อมโรงบรรจุ โฉนดเลขท่ี 103687, 103688, 103689 เน้ือท่ี 2 ไร่ 86 ตำรำงวำ 3 ปี 
  และท่ีดินส่วนท่ีเหลือของโฉนดเลขท่ี 103689 เน้ือท่ี 3 งำน 14 ตำรำงวำ 1 ก.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2565 
  แขวงบำงนำ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร   

 
สัญญำเช่ำร้ำนคำ้แก๊สของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 

ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

นำยสุรศกัด์ิ   อยูค่งพนั ท่ีดินพร้อมอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง เลขท่ี 7/4-8 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน 10 ปี 2 เดือน 
 ซ่ึงตั้งอยูบ่นโฉนดเลขท่ี 53960 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร เน้ือท่ี 2 งำน 1 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2572 
ร้ำนอุดมทรัพย ์ 
โดยนำยประสำร ชฏัประสำร 

อำคำรชั้นท่ี 1 เลขท่ี 953 ซอยแสงทิพย ์แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
 

10 ปี 
18 ก.พ. 2563 - 17 ก.พ. 2573 

นำยไพโรจน์ นิยมธรรมกิจ 
 
 

ท่ีดินพร้อมอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง เลขท่ี 247 ซอยลำดพร้ำว 121 (สีวะรำ) ถนนนวมินทร์ 
แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงตั้งอยูบ่นโฉนดเลขท่ี 231746  
เน้ือท่ี 16 เศษ 1/10 ตำรำงวำ 

10 ปี 
1 มิ.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2573 

 
นำยไพโรจน์ นิยมธรรมกิจ 
 

ท่ีดินพร้อมอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง เลขท่ี 75 ซอยพฒันำกำร 20 แขวงสวนหลวง เขตสวน 
หลวง กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงตั้งอยูบ่นโฉนดเลขท่ี 48570 เน้ือท่ีประมำณ 14 ตำรำงวำ 

10 ปี 
16 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2573 
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(แบบ 56-1) 

 ผู้ให้เช่า สถานทีเ่ช่าและขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาของสัญญา 

นำงกำญจนำ ตนัฑกิจ 
 

ท่ีดินพร้อมอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง เลขท่ี 192 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงตั้งอยูบ่นโฉนดเลขท่ี 45489 เน้ือท่ีประมำณ 16 ตำรำงวำ 

10 ปี 
1 ก.ย. 2563 – 31 ส.ค. 2573 

นำงพรปวณ์ี วฒันอติคุณ พื้นท่ีเฉพำะส่วนบนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง เลขท่ี 44/1 ซอยเพชรเกษม 79 แขวงหนองคำ้ง 10 ปี 
  
 

พลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงตั้งอยูบ่นโฉนดเลขท่ี 11545 เน้ือท่ีประมำณ 180 
ตำรำงเมตร 

1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2573 
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(แบบ 56-1) 

 5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

คดีเดิมของบริษัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

   ในปี พ.ศ. 2553 WG เป็นจ ำเลย เน่ืองจำกเป็นผูจ้  ำนองท่ีดินเพื่อค ้ำประกนัสินเช่ือให้กบับุคคล
อ่ืนท่ีมีต่อบริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง จ ำนวนตำมมูลฟ้องเป็นเงิน 27.02 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึง
ศำลมีค ำสั่งให้จ  ำหน่ำยคดีชัว่ครำวเพื่อรอค ำพิพำกษำคดีของหน้ีประธำน ต่อมำศำลมีค ำสั่งนดัใกล่เกล่ียคดี เม่ือ
เดือนธนัวำคม 2563 ทั้งสองฝ่ำยสำมำรถตกลงยอมควำมกนัไดจึ้งไดท้  ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมกนัต่อศำล
พระโขนง โดยบริษทัฯ ช ำระหน้ีให้แก่โจทก์เป็นเงินสดจ ำนวน 18,000,000 บำท (สิบแปดลำ้นบำทถว้น) และจะ
ช ำระให้ครบถว้น ภำยในเดือนมกรำคม 2564 และโจทก์ตกลงจะส่งมอบตน้ฉบบัโฉนดท่ีดิน และไถ่ถอนท่ีดินท่ี
จ ำนองดงักล่ำวทั้งสองแปลงคืนใหแ้ก่บริษทัภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัช ำระเงินต่อไป 

คดีของบริษัท ดับบลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

     บริษทัฯ เป็นโจทกฟ้์องคดีอำญำหมำยเลขด ำท่ี 5173/2559 ต่อกรรมกำรชุดเดิมของ WGT กบั
พวกรวม 4 คน ในข้อหำร่วมกันลกัทรัพยน์ำยจ้ำง พระรำชบญัญติัก ำหนดควำมผิดเก่ียวกบัห้ำงหุ้นส่วนจด
ทะเบียน หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั บริษทัจ ำกดั สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 โดยในปี 2551 กรรมกำรของ ในขณะนั้น
ได้ร่วมกันอนุมติักำรลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึง และได้สั่งจ่ำยเช็คจ ำนวนเงิน 20,000,000 บำทให้กับบริษทั
หลกัทรัพย ์เคทีบี จ  ำกดั โดยอำ้งเหตุผลวำ่จะน ำไปซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่ำว แต่ขอ้เท็จจริงปรำกฏวำ่เงินจ ำนวน
ดังกล่ำวไปช ำระหน้ีบุคคลภำยนอกท่ีเป็นหน้ีค่ำหุ้นกับบริษัทดังกล่ำวแทน บริษัทจึงได้ฟ้องคดีอำญำกับ
กรรมกำรชุดเดิมของ WGT กบัพวกรวม 4 คน เป็นจ ำเลย  ศำลมีค ำสั่งให้ประทบัฟ้องโจทก์ส ำหรับจ ำเลยท่ี 1 
และ 2 ในขอ้หำควำมผดิตำมฟ้อง และใหย้กฟ้องจ ำเลยท่ี 3-5  บริษทัจึงไดย้ืน่อุทธรณ์ค ำสั่ง ต่อมำศำลพิพำกษำยก
ฟ้องจ ำเลยทั้ง 5 โจทกจึ์งด ำเนินกำรยืน่ฎีกำ ศำลฎีกำมีค ำสั่งรับฟ้องจ ำเลยท่ี 1 และ 2 ศำลชั้นตน้นดัสืบพยำน  เม่ือ
เดือนมีนำคม 2563 ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำให้จ  ำเลยท่ี 1,2 มีควำมผิดตำม พรบ.ห้ำงหุ้นส่วน  ตดัสินให้จ  ำคุก 
2 ปี และมีควำมผิดร่วมกันลกัทรัพยน์ำยจำ้ง ตดัสินให้จ  ำคุก 5 ปี รวมจ ำคุก 7 ปี โดยจ ำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ค ำ
พิพำกษำ คดีอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ 

   ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใชค้่ำเสียหำยและค่ำสินไหมทดแทนจำก
บุคคลธรรมดำ เน่ืองจำกควำมประมำทปรำศจำกควำมระมดัระวงัอยำ่งผูมี้อำชีพจ ำหน่ำยแก๊สอนัเป็นวตัถุไวไฟ 
เป็นเหตุท ำให้โจทก์ไดรั้บควำมเสียหำย โดยโจทก์ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลให้บริษทัชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำสินไหม
ทดแทน เป็นจ ำนวนเงิน 1.18 ล้ำนบำท ศำลชั้นต้นได้นัดสืบพยำนโจทก์ และจ ำเลยจนเสร็จส้ิน  ในเดือน
กนัยำยน 2563  ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำยกฟ้องบริษทัฯ  ท ำใหบ้ริษทัไม่ตอ้งช ำระค่ำเสียหำยแต่อยำ่งใด 

   ในปี พ.ศ. 2561  ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึงซ่ึงท ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซ
จงัหวดันครสวรรค ์ไดฟ้้องบริษทัเป็นจ ำเลยในคดีแพง่เพื่อเรียกร้องค่ำสินจำ้งและค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน  9.92
ลำ้นบำทส ำหรับงำนก่อสร้ำงท่ีผูรั้บเหมำไดท้  ำงำนไปแลว้บำงส่วนและบริษทัไดส้ั่งชะลอโครงกำรไวช้ัว่ครำว
และอยูร่ะหวำ่งตรวจสอบงำนท่ีผูรั้บเหมำไดท้  ำไปแลว้  ปัจจุบนัศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำให้บริษทัช ำระหน้ีตำม
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(แบบ 56-1) 

 ฟ้อง บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้  ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำแกใ้ห้
บริษทัช ำระค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ียเป็นจ ำนวนเงิน 9.89 ลำ้นบำท และบริษทัไดเ้ขำ้เจรจำเพื่อปรับลดยอดหน้ีลง
เหลือ 9.50 ลำ้นบำท และไดช้ ำระเงินตำมค ำพิพำกษำใหแ้ก่โจทกแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 คดีน้ีจึงเป็น
อนัส้ินสุดลง   

   ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัถูกฟ้องและเรียกร้องค่ำเสียหำยกรณีผิดสัญญำตวัแทนคำ้ต่ำง เรียกร้อง
ค่ำอดับรรจุก๊ำซ และค่ำขนส่งก๊ำซ รวมถึงส่วนลดทำงกำรคำ้จำกโจทก์ท่ีเป็นลูกคำ้ของบริษทั ในจ ำนวนเงิน 
46.50 ลำ้นบำท ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำใหบ้ริษทัช ำระค่ำส่วนลดทำงกำรคำ้ เป็นจ ำนวน 607,008.70 บำท พร้อม
ดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องค่ำเสียหำยส่วนอ่ืนยกฟ้อง  ต่อมำบริษทัและโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ
ศำลอุทธรณ์ คดีดงักล่ำวเม่ือเดือนกนัยำยน 2563  ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยนืตำมศำลชั้นตน้ คือ จ ำเลยช ำระเงิน
ค่ำส่วนลดทำงกำรคำ้ เป็นจ ำนวน 607,008.70 บำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ค่ำเสียหำยส่วนอ่ืนยก
ฟ้อง จ ำเลยอยูร่ะหวำ่งยืน่ฎีกำค ำพิพำกษำศำล คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 

 ในปีพ.ศ 2563 บริษทัถูกฟ้องในคดีแรงงำน โดยเรียกร้องค่ำเสียหำยในควำมผิดตำมกฎหมำย
แรงงำน และขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภำพกำรจำ้ง โดยโจทก์ท่ีเป็นกรรมกำรชุดเดิมของบริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ในจ ำนวนเงิน 211.5 ลำ้นบำท ต่อมำในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำยกฟ้อง
โจทก ์ท ำใหบ้ริษทัไม่ตอ้งช ำระค่ำเสียหำยแต่อยำ่งใด  แต่ทั้งน้ีโจทก์มีสิทธิยื่นอุทรณ์ต่อศำลอุทรณ์ได ้ ดงันั้นคดี
ถือวำ่ยงัไม่ส้ินสุด อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทั คำดวำ่บริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหำยจำกคดีควำมฟ้องร้อง
ดงักล่ำว จึงมิไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน  
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ช่ือบริษัท บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ WP   

เวบ็ไซด์ www.wp-energy.co.th   

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000403   

ทุนจดทะเบียน 518,000,000 บำท   

วนัทีก่่อตั้ง 24 พฤศจิกำยน 2557   

ธุรกจิหลกั จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  LPG. 

จ านวนพนักงานรวม   334 คน   

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1 อำคำรอีสท ์วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวภิำวดีรังสิต 5 ถนนวภิำวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

ทีต่ั้ง สาขา       

สาขาที่ ประเภท ทีอ่ยู่ 

สาขาที ่1 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 115 หมู่ท่ี 16 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 

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

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

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

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

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

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

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

สาขาที ่9 คลงัปิโตรเลียมเหลว/โรง
บรรจุ 

เลขท่ี 226 หมู่ท่ี 17 ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 

สาขาที ่10 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 286 หมู่ท่ี 1 ต.บำงจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงครำม  
จ.สมุทรสงครำม 

สาขาที ่11 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 73/1 หมู่ท่ี 10 ต.เวยีงตำล อ.หำ้งฉตัร จ.ล ำปำง 
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(แบบ 56-1) 

 
สาขาที ่12 สถำนีบริกำร เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 1 ต.วงัมะนำว อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 

สาขาที ่13 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 101 หมู่ท่ี 10 ต.บำ้นแฮด อ.บำ้นแฮด จ.ขอนแก่น 

สาขาที ่14 คลงัปิโตรเลียมเหลว เลขท่ี 115/1 หมู่ท่ี 16  ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรำ 

สาขาที ่15 โรงบรรจุ เลขท่ี 19/2 หมู่ท่ี 4  ต.หนองหนำม อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 

สาขาที ่16 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. นำงสำวธิตินนัท ์แวน่แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 9432 และ/หรือ  

2. นำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4095 และ/หรือ  

3. นำงสำวนนัทิกำ ล้ิมวริิยะเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7358 

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษทั  เอสอำร์พีพี จ  ำกดั  

ทีป่รึกษาทางด้านการเงิน บริษทั หลกัทรัพย ์ ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั 
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(แบบ 56-1) 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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(แบบ 56-1) 

 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีทุนจดทะเบียนเท่ำกบั  518,000,000 บำท ประกอบดว้ย หุ้นสำมญั

จ ำนวนทั้งส้ิน 518,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้ หุน้ละ 1 บำท จ ำนวนทุนท่ีช ำระแลว้คือ 518,000,000 บำท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก  ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี  

ล ำดบั ช่ือผูถื้อหุ้น จ ำนวนหุ้นช ำระแลว้ ร้อยละของทุน
ช ำระแลว้ 

1 นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ม่วง 93,088,847 17.953 % 
2. นำยอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภำ 84,998,404 16.393 % 
3. นำยสมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง  47,461,014 9.393 % 
4. นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์  37,312,417 7.196 % 
5. นำยรชต  พุม่พนัธ์ุม่วง  31,783,417 6.130 % 
6. นำยไพศำล พำณิชยช์ะวงศ ์ 24,213,366 4.670 % 
7.  นำงสำวอภิรดี โอภำสเอ่ียมลิขิต 22,000,000 4.243 % 
8. VERWALTUNGS - UND PRIVAT - BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT 
17,281,471 3.333 % 

9. บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) * 10,370,000 2.000 % 
10. นำยสมชำย เบญจรงคกุล 9,661,486 1.863 % 

 

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

 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัท ดับบลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)  

 บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยก ำหนดให้จ่ำยไดไ้ม่น้อยกวำ่ร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิภำยหลงั

จำกกำรหกัภำษีและทุนส ำรองต่ำงๆ ทั้งหมดของบริษทัฯ ตำมท่ีกฎหมำยและบริษทัฯ ก ำหนดไว ้อยำ่งไรก็ตำม กำร

จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะข้ึนอยู่กบัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตซ่ึงบริษทัฯอำจ

ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำน้อยกวำ่อตัรำท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้หำกบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งน ำเงิน

ก ำไรสุทธิจ ำนวนดงักล่ำวมำใชเ้พื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ต่อไป 
 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อยของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัย่อยจะพิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบและเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของแต่ละบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติัในแต่ละปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะ

พิจำรณำ จำกแผนกำรลงทุนตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ เช่น ควำมเพียงพอของกระแสเงินสดของ

บริษทัยอ่ย หลงัจำกหกัส ำรองเงินตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ 
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(แบบ 56-1) 

 8. โครงสร้างการจัดการ 

  โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) 

 เพื่อเป็นกำรผลกัดนัองคก์รให้มีกำรบริหำรงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จตำมทิศทำงท่ีได้

ตั้งเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตและสำมำรถรองรับกำรพฒันำองค์กรได้เต็มท่ี บริษทัจึงได้ปรับปรุง

โครงสร้ำงกำรบริหำรองคก์ร โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
8.1.1 คณะกรรมกำรบริษทัท่ีด ำรงต ำแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยช่ือดงัน้ี 

* กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือ 
ของงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมทั้งส้ิน 12 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ี
ไดรั้บมอบหมำย 
 

 

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

1 นำยจุลจิตต ์บุณยเกตุ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 24 พฤศจิกำยน 2557 12/12 
2 นำงนิศกร ทดัเทียมรมย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร

อิสระ /  
24 พฤศจิกำยน 2557 12/12 

3 นำยกนกศกัด์ิ ป่ินแสง กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 24 พฤศจิกำยน 2557 11/12 
4 นำงสร้อยทิพย ์ไตรสุทธ์ิ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

27 ตุลำคม 2558 10/12 

5 นำยบวร วงศสิ์นอุดม กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 27 ตุลำคม 2558 12/12 
6 นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

24 พฤศจิกำยน 2557 12/12 

7 นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 

24 พฤศจิกำยน 2557 11/12 

8 นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

24 พฤศจิกำยน 2557 12/12 

9 นำงลขัณำนนัท ์ลกัษมีธนำนนัต ์* 
 

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 1 สิงหำคม 2559 11/12 

10 นำยสมชำย คูวจิิตรสุวรรณ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง  

20 ตุลำคม 2559 12/12 

11 นำยรังสรรค ์ศรีวรศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

21 มิถุนำยน 2560 8/12 

12 นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ  กรรมกำร  11 พฤษภำคม 2561 11/12 
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 8.1.2 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท 
  กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพนับริษทั ตำมขอ้บงัคบับริษทั และหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563
ไดแ้ก่ นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ หรือ นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั หรือ นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์คนใดคนหน่ึงลงลำยมือ
ช่ือร่วมกบั นำยกนกศกัด์ิ ป่ินแสง หรือ นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคน 
 
8.1.3 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  

(1) ขอ้บงัคบับริษทัและกฎบตัรคณะกรรมกำร ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำร
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน  โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่
ตอ้งไม่น้อยกวำ่ 3 คน  โดยกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทำงกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำม
หลกัเกณฑคุ์ณสมบติักรรมกำรอิสระตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  และกรรมกำรไม่นอ้ย
กวำ่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศไทย 

(2) กรรมกำรบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่ก็ได ้
(3) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบน้ีตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมประกำศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ี
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลำดหลกัทรัพยฯ์") ประกำศก ำหนด 

(4) คณะกรรมกำรจะเลือกตั้ง กรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร และอำจเลือกตั้งรองประธำน
กรรมกำร และต ำแหน่งอ่ืนตำมท่ีเห็นสมควรก็ได ้โดยรองประธำนกรรมกำรมีหนำ้ท่ีตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
ตำมท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
  องคป์ระกอบและคุณสมบติัของกรรมกำรเป็นไปตำมกฎบตัร ขอ้บงัคบับริษทั และตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ตลอดจนเป็นผูมี้ควำมรู้ และมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทั ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 12 คน ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีเหมำะสมกบัขนำดและประเภทของธุรกิจ  

1. กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 11 คน 
2. กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 1 คน คือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
3. กรรมกำรอิสระ 6 คน (ซ่ึงมีจ ำนวนเกินกวำ่หน่ึงในสำมของกรรมกำรทั้งคณะตำมขอ้บงัคบัของบริษทัได้

ก ำหนดไว)้ 
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 8.1.4 การแต่งตั้งและพ้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  
   ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั และข้อบังคับบริษัทฯ ได้ก ำหนดกำรแต่งตั้ ง และกำรพ้นต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทัสรุปได ้ดงัน้ี  
   การแต่งตั้งกรรมการบริษัท  

1. ผูถื้อหุ้นจะเลือกตั้งกรรมกำรให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมี
ควำมโปร่งใสและชัดเจนในกำรสรรหำกรรมกำร โดยต้องพิจำรณำประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำร
ประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบติัและกำรไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม โดยมีรำยละเอียดประกอบกำร
พิจำรณำท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุ้น 

2. กรณีท่ีกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรโดยมติกำร
แต่งตั้ง กรรมกำรตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถำ้มีคะแนน
เสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำม
(1/3) โดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึง
ในสำม (1/3) กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปี แรกและปีท่ีสอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบั
สลำกวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง และ
กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได ้

4. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
เลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำดว้ย
ตลำดหลกัทรัพยเ์ขำ้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมครำวต่อไป  เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวำ่สอง
เดือน โดยบุคคลผูเ้ข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมกำรท่ีตนเขำ้มำแทน  

5. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้กรรมกำรอำจพน้ต ำแหน่งเม่ือ 
  5.1)  ตำย 
  5.2)  ลำออก 
  5.3)  ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั 
           กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใหอ้อก 
  5.5)  ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

6. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลำ
ออกไปถึงบริษทั กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนบริษทัมหำชนทรำบดว้ยก็ได ้
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 7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3/4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนั 

ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

8.1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรบริษทัมี หนำ้ท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และ มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น โดยปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและ ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว และเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นไปในทิศทำงท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้มีกำรจดัท ำวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท โดย
คณะกรรมกำรบริษทั จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจในภำพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนท่ีจะ
พิจำรณำอนุมติั และติดตำมใหมี้กำรบริหำรงำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ โดยจะยดึถือแนวทำงของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยส์รุปไดด้งัน้ี  
 (1)  จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบ
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 
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  (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 กำรให้กู ้ยืมเงิน ตลอดจนกำรเขำ้เป็นผูค้  ้ ำประกนัเพื่อกำรท ำธุรกิจตำมปกติของ
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 ์
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 เวน้แต่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักล่ำวจะพิสูจน์ไดว้ำ่โดยต ำแหน่งหน้ำท่ีตนไม่อำจล่วงรู้ถึงควำมแทจ้ริงของขอ้มูล
หรือกำรขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 
 (15) ใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมควำมเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึนอยำ่งย ัง่ยนืของสังคมไทย 
 (16) จดัให้มีเลขำนุกำรบริษทัฯ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร และช่วยให้คณะกรรมกำร
และบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (17) จดัใหมี้กำรทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะกำรณ์ 
 

  นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท ท่ีต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นก่อน
ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ มีดงัต่อไปน้ี 

  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 

 

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 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(คร้ัง) 

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

 
 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 ำหนดใหมี้วำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำระหวำ่ง
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งถึงกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นปีถดัไป กรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่ง
ตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหก้ลบัเขำ้รับต ำแหน่งไดอี้ก  
 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

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

(Internal Audit) ท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
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 ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

(3) สอบทำนใหบ้ริษทั ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อยำ่งนอ้ยปีละ 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) ทบทวนและเสนอขอ้แก้ไข ขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้

สอดคลอ้งกบัภำวกำรณ์ 
(9) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ทั้งน้ีในกำรปฏิบติักำรดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษทั ยงัคงมีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอก 
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 (10) หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขต
อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรฯ และตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย  
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
    

 ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(คร้ัง) 

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

 
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วย
กรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 คน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงเวลำระหวำ่งกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งถึงกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นปีถดัไป กรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งให้กลบัเขำ้รับ
ต ำแหน่งไดอี้ก อีกทั้งไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร 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 
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 (3) ขอรับขอ้คิดเห็นต่ำง ๆ จำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร (ถ้ำมี) เพื่อ
ประกอบพิจำรณำคดัเลือกสรรหำดว้ย ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
แลว้แต่กรณี พิจำรณำเลือกตั้งต่อไป 

(4) พิจำรณำก ำหนดแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนกรรมกำร กรรมกำร คณะกรรมกำร
เฉพำะเร่ือง และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

(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) สนนัสนุนใหบ้ริษทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยเสนอรำยช่ือบุคคลเขำ้รับกำรสรรหำ เป็น
กรรมกำรบริษทัฯ 

(10) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรสรรหำกรรมกำรและ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ังเพื่อ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  
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  คณะกรรมการบริหาร 
 

  ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(คร้ัง) 

1 นำยกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง ประธำนกรรมกำรบริหำร 12/12 

2 นำยชชัวำลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมกำรบริหำร 10/12 

3 นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง กรรมกำรบริหำร 11/12 

4 นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั กรรมกำรบริหำร 10/12 

5 นำยบวร วงศสิ์นอุดม กรรมกำรบริหำร  11/12 
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ด ำเนินกำรได้อย่ำงคล่องตัวมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
คณะกรรมกำรของบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจ ำนวน
หน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพื่อท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรและควบคุมกิจกำรของบริษทัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั
มอบหมำย เพือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำน สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื่อให้บริษทัเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน 
รวมทั้งก่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในเร่ืององคป์ระกอบ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นชอบให้จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรข้ึน เพื่อใชเ้ป็น
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 
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 (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  
(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 ท่ีกรรมกำรบริหำรเห็นวำ่จ ำเป็นหรือสมควรท่ีจะให้เสนอเพื่อ
รับทรำบ 

 โดยท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมติัรำยจ่ำยทัว่ไปภำยใตง้บประมำณท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้  
ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน (Operating Expense) ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563  คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมทั้งส้ิน 12 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    

 ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนเข้าร่วมการประชุม 
(คร้ัง) 

1 นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ไม่มีกำรประชุม 
2 นำยรังสรรค ์ ศรีวรศำสตร์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไม่มีกำรประชุม 
3 นำยสมชำย คูวจิิตรสุวรรณ  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไม่มีกำรประชุม 
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  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 

(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 
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 8.2 รายช่ือผู้บริหารบริษัท ตามแผนผงัโครงสร้างองค์กร ณ วนัที ่8 สิงหาคม 2562 
 

  ช่ือ ต าแหน่ง  

1 นำงสำวชมกมล พุม่พนัธ์ุม่วง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 8/8/2562) / รักษำกำร
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและจดัหำ ** 

2 นำยนพวงศ ์ โอมำธิกุล รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยกำรเงินและบริหำรองคก์ร /รักษำกำร
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน/  รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฏหมำยและ
เลขำนุกำรบริษทั/ รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรองคก์ร ** 
 

3 นำยชุมพล  ลิลิตสุวรรณ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย  

4 นำยสุทศัน์ นิติกรไชยรัตน์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ  
5 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 รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรสำยกำรเงินและบริหำรองค์กร มี
หนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ์ และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด          
  ทั้งน้ี ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยต่ำงๆ มีหน้ำท่ีในกำรปฏิบติังำนให้บริษทัด ำเนินตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ และตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์ รวมถึงตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย   มี
วิสัยทศัน์ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถอุทิศเวลำให้ไดอ้ย่ำงเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษทั 

 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(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 



 

63 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 
(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 ้

(8) มีอ ำนำจอนุมติัค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั เช่น ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรจดัซ้ือ
ทรัพยสิ์น กำรใชจ่้ำยเงินลงทุนท่ีส ำคญัเพื่อประโยชน์บริษทั และ กำรท ำรำยกำรอ่ืนเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ซ่ึงอ ำนำจกำรอนุมติัดงักล่ำวจะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรปกติทัว่ไปทำงกำรคำ้ โดยมีวงเงินในแต่
ละรำยกำรตำมตำรำงก ำหนดอ ำนำจอนุมติัในและด ำเนินกำร (Corporate Authority Index : “CAI”) 
และกำรเขำ้ทุนธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษทั  แต่ไม่เกินงบประมำณท่ีได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทั 

(9) ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทั  เป็น
ครำวๆ ไป 

 

 ทั้งน้ี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมติัรำยจ่ำยทัว่ไปภำยใตง้บประมำณท่ีไดรั้บกำรอนุมติั
แลว้  ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน (Operating Expense) ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บำท  กำรจดัซ้ือสินคำ้
และวตัถุดิบหลกั (ต่อคร้ัง) ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บำท กรณีอนุมติัค่ำใช้จ่ำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ  (ต่อ
คร้ัง) ในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บำท  และกรณี กำรออก L/C / LG / BG หรือ หนงัสือค ้ำประกนั ส ำหรับกำร
จดัซ้ือสินคำ้และวตัถุดิบหลกั (ต่อคร้ัง)ในวงเงินไม่เกิน 400,000,000 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 อญัญะมณีตระกูล ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั ทั้งน้ีไดก้  ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ ดงัน้ี  

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

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

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
3. จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

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

4. ดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรและพนกังำนของ
บริษทัและบริษทัในเครือใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบท่ีบริษทัไดเ้ขำ้ไปลงทุนดว้ย 

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 ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั อยำ่งเป็นธรรม โดยคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ของบริษทั 
โดย ณ ปัจจุบันกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไม่ไดก้  ำหนดให้มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน 
 ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี 
2563 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2563 
 

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ 73,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 73,500 
กรรมการ 42,000 
กรรมการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 21,000 

 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนัสกรรมการ 
 กรรมกำรบริษทัไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเป็นโบนสัไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีมีกำรจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นในปี 
2563  โดยไดรั้บค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงิน 107,916 บำท ต่อท่ำน  ซ่ึงคิดเป็นเงินจ ำนวนรวมไม่เกิน 1.295 ลำ้นบำท 
โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนท่ีเป็นโบนสัดงักล่ำวให้เหมำะสมกบัขอบเขต
หนำ้ท่ีของกรรมกำรบริษทั ผลประกอบกำรของบริษทั ขนำดธุรกิจ ผลก ำไรสุทธิ และสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 

หมายเหตุ:  
1)  ค่ำตอบแทนกรรมกำรมีเฉพำะค่ำตอบแทนรำยเดือน เท่ำนั้นและกรรมกำรไม่ไดรั้บค่ำเบ้ียประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
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 สรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี พ.ศ.2563 

หมายเหตุ:   
*    แสดงค่ำตอบแทนเฉพำะต ำแหน่งกรรมกำรไม่รวมค่ำตอบแทนในต ำแหน่งผูบ้ริหำร 
** นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั ไดรั้บค่ำตอบแทนจำก Eagle ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริษทั 
 ส ำหรับกรรมกำรคนอ่ืนท่ีด ำรงต ำแหน่งในบริษทัยอ่ย ไม่ไดรั้บค่ำตอบแทน 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ในเดือนมกรำคม – ธันวำคม 2563 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู ้บริหำร จ ำนวนรวมเป็นเงิน                        
20,634,850 บำท 
 
 
 
 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
 

ค่าตอบแทน (บาท) 

  บริษทัย่อย 

WP EAGLE LOGISTIC WP GAS WP 
SOLUTION 

WP 
SOLLAR 

THAI 
GAS 

PREMIER WONDER
FOOD 

1 นำยจุลจิตต ์ บุณยเกตุ 882,000 - - - - - - - - 

2 นำงนิศกร  ทดัเทียมรมย ์ 882,000 - - - - - - - - 

3 นำยกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง 504,000 - - - - - - - - 

4 นำงสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ 504,000 - - - - - - - - 

5 นำยชชัวำลย ์ เจียรวนนท ์ 504,000 - - - - - - - - 

6 นำยบวร  วงศสิ์นอุดม 504,000 - - - - - - - - 

7 นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชยั** 504,000 600,000 - - - - - - - 

8 นำงสำวชมกมล  พุม่พนัธุ์ม่วง* 252,000 - - - - - - - - 

9 นำงลขัณำนนัท ์ลกัษมีธนำนนัต ์ 504,000 - - - - - - - - 

10 นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ 504,000 - - - - - - - - 

11 นำยรังสรรค ์ศรีวรศำสตร์ 504,000 - - - - - - - - 

12 นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ** 504,000 - - - - - - - - 

รวม ทั้งส้ิน 6,552,000 600,000 - - - - - - - 
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 8.5  บุคลากร  
8.5.1  จ านวนพนักงาน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทั มีพนกังำนจ ำนวนทั้งส้ิน 350 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจ ำนวน 16 คน 
และ พนกังำนอีก 334 คน (พนกังำนประจ ำและพนกังำนรำยวนั)  
 

8.5.2  ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  
 ในเดือนมกรำคม – ธนัวำคม 2563 บริษทั จ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำน (ไม่รวมผูบ้ริหำร) รวมเป็นเงินจ ำนวน 
94,142,095 บำท (เกำ้สิบส่ีลำ้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนสองพนัเกำ้สิบหำ้บำทถว้น) 
 

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 2563 เป็นตน้มำ บริษทั มีกำรใชก้ลยทุธ์ในดำ้นต่ำงๆ เช่น            
 กำรสรรหำ กำรคดัเลือกบุคลำกรเชิงรุก โดยใชแ้นวทำงกำรคดัเลือกแบบ Behavior based Interview เพื่อให้

มัน่ใจไดว้ำ่สำมำรถสรรหำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศกัยภำพและประสบกำรณ์ท่ีตรงกบัควำม
ตอ้งกำรของบริษทัฯ 

 มุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้มีควำมเช่ียวชำญในงำน พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ ริเร่ิมส่ิงใหม่ๆท่ีทำ้ทำย ทั้งในดำ้นกำสร้ำงสรรค์ทำงธุรกิจ และทกัษะของภำวะผูน้ ำเพื่อบริหำร
ผลงำน 

 เสริมสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพสูง เพื่อให้มีโอกำสกำ้วข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหำรและเป็นผูน้ ำใน
กำรขบัเคล่ือนธุรกิจในอนำคตได้  โดยผ่ำนขั้นตอนกำรประเมิน กำรคดัเลือก กำรพฒันำ ตลอดจนกำร
บริหำรตำมสำยอำชีพ  

 กำรบริหำรค่ำตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสม กำรน ำรูปแบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบติังำน (Performance 
Management System :PMS) ผำ่นระบบ COACH เพื่อกำรติดตำมตวัช้ีวดักำรปฏิบติังำน (Key Performance 
Indicators :KPIs)  เพื่อสะทอ้นผลกำรปฏิบติังำนตั้งแต่ระดบัองคก์ร ถึงระดบับุคคล เพื่อติดตำมและบริหำร
ผลกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพ 
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 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมปลอดภัย ให้ควำมส ำคญักบักำร

ส่ือสำรภำยใน (Internal Communication) อีกทั้งยงัสนบัสนุนให้พนกังำนมี Work-Life Balance เพื่อสร้ำง
ควำมสมดุลในกำรท ำงำนและชีวติส่วนตวั 

 กำรสร้ำงควำมผูกพนัในองค์กร โดยมุ่งหวงัในกำรปลูกฝังให้พนกังำนทุกส่วนมีจิตส ำนึกในกำรท ำงำน
ร่วมกนัเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดสังคมกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งมีควำมสุขซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัเติบโตต่อไป 

 
9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมหลกับรรษทัภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจ  

เพื่อให้องค์กรมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น   

ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ภำยใตห้ลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัฯ จด

ทะเบียน ปี พ.ศ.2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ท่ีจะท ำให้กลุ่มบริษทัฯ  เป็น

องค์กรท่ีมีประสิทธิภำพทั้งในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี  เพื่อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ ดว้ยกำรมีควำมรับผดิชอบอยำ่งมีจรรยำบรรณ  และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส และประสิทธิภำพของ

ฝ่ำยจดักำร และจำกกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรดว้ยควำมรอบคอบ รัดกุมเพื่อ

สร้ำงควำมมัน่ใจใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ จะเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยข้ึนเพื่อให้เกิดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเฉพำะเร่ือง

อย่ำงใกล้ชิด จ ำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำร  และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำกลัน่กรองกำรด ำเนินกิจกำร

ต่ำงๆ เฉพำะเร่ือง ตำมบทบำทและหนำ้ท่ีท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย  

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดมีองค์ประกอบ คุณสมบติั และขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ตำมกฎบตัรของ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  
แต่งตั้งจำกกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยตอ้งมีควำมรู้ด้ำนบญัชี/ กำรเงินอย่ำงน้อย 1 ท่ำน และมี

คุณสมบติัตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์และคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด คณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีหน้ำท่ีตรวจสอบและสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ตรวจสอบและก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ

บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน สอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้เช่ือมโยง

กบักำรควบคุมภำยใน ใหมี้ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  
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(แบบ 56-1) 

 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
แต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหนำ้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมสมควรไดรั้บกำรเสนอช่ือ

เป็นคณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ใน

กำรสรรหำท่ีมีประสิทธิภำพและโปร่งใสเพื่อให้ไดผู้ท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  สำมำรถส่งเสริมองค์กรได ้ และมี

หน้ำท่ีพิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรโดยมีกำร

ก ำหนดหลกัเกณฑ ์   กำรพิจำรณำท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เทียบเคียงไดก้บัอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนัหรือ

ใกลเ้คียงเพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำต่อไป  

 คณะกรรมการบริหาร 
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ จ ำนวน 5 ท่ำน คณะกรรมกำรบริหำรมีบทบำทและหน้ำท่ีส ำคญัในกำร

ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย รวมถึงระเบียบของบริษทั และมีอ ำนำจควบคุมดูแลกิจกำรของบริษทัฯ 

ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมำณประจ ำปีเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนด

นโยบำยกำรเงินกำรลงทุน และก ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรลงทุนให้สอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัฯ พิจำรณำ

และด ำเนินกำรในประเด็นท่ีส ำคัญซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ พิจำรณำกลั่นกรองและให้

ขอ้เสนอแนะงำนทุกประเภทท่ีเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีพิจำรณำอนุมติันโยบำย วตัถุประสงค ์และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับ

เป็นกรอบกำรปฎิบติังำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของพนกังำนในองคก์รให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั โดย

สอดคล้องกบัเป้ำหมำยและกลยุทธ์ของบริษทัฯ ทั้งน้ีนโยบำย วตัถุประสงค์ และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงจะ

ไดรั้บกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใน

องคก์รอยำ่งต่อเน่ือง 
 

9.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการบริษัทฯ 
เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ ว่ำงลง  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหนำ้ท่ีสรรหำและ

คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรโดยพิจำรณำจำกผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เช่ียวชำญในด้ำนต่ำงๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริษทัฯ รวมทั้งค  ำนึงถึงโอกำสท่ีอำจมีปัญหำในเร่ืองควำม
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 ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของกรรมกำร  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ท่ีสรรหำกรรมกำร

โดยพิจำรณำจำกผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์และเหมำะสมกบับริษทัฯ ดงัมีรำยละเอียดตำมหัวขอ้ขอบเขต

อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 กำรเลือกตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งเม่ือครบวำระตอ้งได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยมีหลกัเกณฑ์และ

วธีิกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็น
กรรมกำรบริษทัฯ และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอีกคร้ังหน่ึงก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อเลือกตั้ง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิท่ีจะเสนอช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นกรรมกำรบริษทัฯ ได ้

(2) ในกรณีท่ีจ ำนวนบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรมีไม่เกินกวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงไดรั้บ
กำรเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทุก
คน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรำยบุคคล และตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขำ้งมำก 

(3) ในกรณีท่ีจ ำนวนบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร มีจ ำนวนเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงจะ
ไดรั้บกำรเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือ
เป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไดไ้ม่เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในคร้ังนั้น และให้
บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำร
ท่ีจะพึงมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรทดแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงในกรณีอ่ืนท่ีไม่ใช่เน่ืองมำจำกกำรครบวำระ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจเลือกตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกวำ่สำมใน
ส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขำ้มำเป็นกรรมกำรทดแทนจะมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเท่ำกบัวำระเดิมท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีออกไป 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ส ำหรับกำรสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำก

ผูท่ี้มีทกัษะ ประสบกำรณ์ วิชำชีพ คุณสมบติัเฉพำะในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษทัฯ รวมทั้งค  ำนึงถึงโอกำสท่ีอำจมีปัญหำในเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดว้ย และตอ้งไดรั้บอนุมติั

จำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 ผู้บริหาร 
 ประธำนเจ้ำหน้ำ ท่ีบริหำรได้รับมอบอ ำนำจให้เป็นผู ้พิจำรณำบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษทัฯ  ลงในต ำแหน่งบริหำรได้และรำยงำนให้คณะกรรมกำร   

บริษทัฯ ทรำบ ยกเวน้ในระดบัรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรข้ึนไป ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งน้ี 
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 ส ำหรับกำรแต่งตั้ งหัวหน้ำหน่วยงำนระดับบริหำรเก่ียวกับกำรตรวจสอบจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน 
 

9.3  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรแจง้ใหผู้บ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ ใหเ้ขำ้ใจถึงภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือ

หลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ

หลกัทรัพยต่์อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ

ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ดงัน้ี  

(1) ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตนของคู่สมรส และ
ของบุตรท่ีย ังไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำย ังเลขำนุกำรของบริษัทฯ ก่อนน ำส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง โดยให้จดัท ำและน ำส่ง ภำยใน 30 วนันบั
แต่วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรัพยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำร  นบัแต่วนัท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับ  โอนหลกัทรัพยน์ั้น ตำม
มำตรำ 59  และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

(2) ก ำหนดให้กรรมกำร  ผู ้บริหำร และผู ้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยในท่ีเป็น
สำระส ำคญั ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั
ฯ ในช่วงเวลำก่อนท่ีจะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษทัฯ 
จนกวำ่บริษทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนแลว้  โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
งดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัล่วงหน้ำ
ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน (Blackout period)  และควรรอคอยอยำ่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภำยหลงั
กำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้นต่อ
บุคคลอ่ืน 

(3) หำกมีกำรใช้ขอ้มูลภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย ต่อประชำชนในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยเป็นกำรเอำ
เปรียบบุคคลภำยนอก (Insider Trading) ไม่วำ่จะอยูใ่นช่วงระยะเวลำดงักล่ำวหรือไม่ บุคคลท่ีกระท ำ
กำรดงักล่ำวยงัคงตอ้งรับผิดตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีสิทธิเรียกใหส่้งมอบผลประโยชน์ท่ีได ้ รวมทั้งอำจตอ้งรับโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 
ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่ำของประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจำกกำรกระท ำฝ่ำฝืนแต่ไม่นอ้ย
กวำ่ 500,000 บำท หรือทั้ง จ  ำทั้งปรับ 

(4) ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งน ำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทั
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(แบบ 56-1) 

 ย่อยฯ โดยจะตอ้งน ำส่งรำยงำนคร้ังแรกภำยใน 30 วนัหลงัจำกไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือ
ผูบ้ริหำรตำมแบบรำยงำนท่ีก ำหนด และรำยงำนทุกคร้ังเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงภำยใน 30 วนัหลงัจำกท่ี
มีกำรเปล่ียนแปลงตำมแบบรำยงำนท่ีก ำหนด 

(5) ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัฯ ท่ีมีหรือ
อำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน 
ซ่ึงตนไดล่้วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น มำใชเ้พื่อกำรซ้ือหรือขำยหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขำย 
หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำยซ่ึงหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถำ้มี) 
ของบริษทัฯ ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม ในประกำรท่ีน่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ ไม่ว่ำทั้ง
ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน ำ
ขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ่ื้นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
ก็ตำม 

 

9.4  การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีตามหลกัมาตรฐานสากล  

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรและแนวทำงปฏิบติัท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัฯ จดทะเบียน สรุปได ้ดงัน้ี  
 

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษทัฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในกำรได้รับข้อมูลของบริษทัฯ อย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน 

เพียงพอ ทนัเวลำ และเท่ำเทียมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสินใจในทุกๆ เร่ือง ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงมี

นโยบำยดงัน้ี 

1. ให้บริษทัฯ จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้เพียงพอ 
โดยระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระเพื่อเปิดโอกำสให้
ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษำขอ้มูลอยำ่งครบถว้นล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั ในกรณีท่ีผู ้
ถือหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดั
ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

2. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งในเร่ืองสถำนท่ี และ
เวลำท่ีเหมำะสม 

3. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น จะพิจำรณำและลงคะแนนเรียงตำมวำระท่ีก ำหนด โดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูล
ส ำคญั หรือเพิ่มวำระกำรประชุมในกำรประชุมอย่ำงกะทนัหัน และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่ำ



 

73 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 เทียมกนัในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ สอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่ำงๆ และกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชุมดว้ย 

4. ใหเ้พิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผูถื้อหุ้นผำ่นทำง website ของบริษทัฯ โดยน ำข่ำวสำรต่ำง 
ๆ และรำยละเอียดเปิดเผยไวท่ี้ website ของบริษทัฯ โดยเฉพำะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้
เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวำระกำรประชุมได้
อยำ่งสะดวกและครบถว้น  

5. นโยบำยใหก้รรมกำรทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำกผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
6. กำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ให้บนัทึกให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็น

ซักถำมและข้อคิดเห็นท่ีส ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้
นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัได้มีกำรบนัทึกวีดีทศัน์ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไวอ้้ำงอิง นอกจำกน้ี            
ใหบ้ริษทัฯ น ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจำรณำ 
รวมถึงส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีมีกำรประชุมผูถื้อหุน้นั้น 

7. เพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในกำรได้รับเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร (ถ้ำมีกำร
จ่ำยเงินปันผล) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บเงินปันผลตรงเวลำ ป้องกนัปัญหำเร่ือง 
เช็คช ำรุด  สูญหำย หรือส่งถึงผูถื้อหุน้ล่ำชำ้ 

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้มีกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงมี

นโยบำยดงัน้ี 

1. ให้บริษทัฯ จดัส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษำขอ้มูลอย่ำงครบถว้นก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ให้ศึกษำแนวทำงเพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสำมำรถเสนอช่ือกรรมกำร หรือเสนอวำระกำร
ประชุมเพิ่มเติมไดก่้อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

3. ให้เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุ้น
สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเขำ้ร่วมประชุม
และลงมติแทนได ้และแจง้รำยช่ือกรรมกำรอิสระดงักล่ำวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  

4. ให้ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ไม่
วำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ชำวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ 
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(แบบ 56-1) 

 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

บริษทัฯ ตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วำ่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ ผูถื้อ

หุน้ พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่วยงำนอ่ืนๆ รวมทั้งชุมชน

ใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ซ่ึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำร

แข่งขนัและสร้ำงก ำไรใหบ้ริษทัฯ ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวให้กบับริษทัฯ โดยมีกำรก ำหนดนโยบำย 

ดงัน้ี 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษทั ตระหนกัวำ่ พนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษทัฯ ท่ีมีคุณค่ำยิ่งจึง

เป็นนโยบำยของบริษทัฯ ท่ีจะให้กำรปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรมทั้งในดำ้นโอกำส ผลตอบแทนกำรแต่งตั้ง 

โยกยำ้ย ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว  บริษทัฯจึงมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

 ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนให้ผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมต่อพนกังำน รวมทั้งมีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน และให้ควำมส ำคญัในดำ้นกำร
ดูแลสวสัดิกำรของพนกังำน 

 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังำนกำร
แต่งตั้ง โยกยำ้ย รวมถึงกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน กระท ำดว้ยควำมสุจริตใจ และตั้งอยูบ่น
พื้นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนนั้น 

 ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงและ
สม ่ำเสมอ เพื่อพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำนใหเ้กิดศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมืออำชีพ 

 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของพนกังำน 
 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 

 

 2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ระลึกอยูเ่สมอวำ่ผูถื้อหุน้ คือ เจำ้ของกิจกำร และบริษทัฯ  มีหนำ้ท่ีสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

ระยะยำวจึงก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของวิชำชีพ ดว้ย
ควำมระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย   เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทัฯ ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชี และ
รำยงำนอ่ืน ๆ โดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจริง 
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 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนำคตของบริษทัฯ ทั้งในดำ้นบวกและ

ดำ้นลบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ 
 ห้ำมไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผย

ต่อสำธำรณะ หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำสินค้ำและบริกำรของบริษทัฯ และบริษทัฯ ในเครือเพื่อควำมพึงพอใจและ

ประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้และยึดมัน่ในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมซ่ือสัตย ์และเอำใจใส่ลูกคำ้

จึงไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ดงัน้ี 

 บริกำรลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ  มีควำมกระตือรือร้น  พร้อมให้กำรบริกำร ตอ้นรับดว้ยควำมจริงใจ เต็ม
ใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผูรั้บบริกำรดุจญำติสนิท บริกำรดว้ยควำมรวดเร็ว ถูกตอ้ง และน่ำเช่ือถือ 

 รักษำควำมลบัของลูกคำ้ และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 บริษทัฯ ยึดมัน่ในกำรตลำดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลูกคำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั

บริกำรของบริษทัฯ ท่ีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ำมีข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งและเพียงพอในกำรตดัสินใจ 

 ให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรให้บริกำรของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์กบัลูกคำ้
สูงสุด 

 ค ำนึงถึงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของบริษทัฯ ซ่ึงนอกเหนือจำกกำรพฒันำระบบ
กำรบริหำรกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพแลว้ บริษทัฯ ยงัใส่ใจในกำรจดักำรอำชีว อนำมยัและควำมปลอดภยั
เพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บบริกำรท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

 บริษทัฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกคำ้ และมุ่งมัน่ท่ีจะใหลู้กคำ้ไดรั้บบริกำรท่ีมีคุณภำพและมีควำม
ปลอดภยัตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัในระดบัสำกล และตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด รวมถึงมีกำรพฒันำและปรับปรุงพฒันำบริกำรอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกคำ้มีควำมมัน่ใจในคุณภำพ 
มำตรฐำน และควำมปลอดภยัของบริกำรของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ จดัให้มีระบบลูกคำ้สัมพนัธ์เพื่อใชใ้นกำรส่ือสำรติดต่อกบัลูกคำ้ รวมถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกบัคุณภำพของบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนทำงโทรศพัท์ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  

 บริษทัฯ จดัให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลูกคำ้ และระหว่ำงลูกคำ้กับ
บริษทัฯ ใหย้ ัง่ยนื 
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  4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี ้
บริษทัฯ มีนโยบำยใหพ้นกังำนปฏิบติัต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ีทุกฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์และไม่เอำรัด

เอำเปรียบคู่คำ้โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ พื้นฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสอง

ฝ่ำย หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ปัญหำตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หน้ี 
 กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ำมีกำรเรียก หรือรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึนตอ้งเปิดเผย

รำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดได้
ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

 
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน 
บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของ

คู่แข่งขนัดว้ยวธีิฉอ้ฉล จึงก ำหนดหลกันโยบำยดงัน้ี 

 ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 

 
6. นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม  

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

คุณธรรม ควบคู่ไปกบักำรมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

บริษทัฯ ทุกฝ่ำยอยำ่งจริงจงั และพฒันำกำรด ำเนินงำนในดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีว อนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 

อยำ่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของสังคมท่ีอยูร่่วมกนัและมีเจตนำท่ีจะร่วมแบ่งปันในกำรดูแลรับผิดชอบ

ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกพื้นท่ีท่ีเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมในกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตให้กบัชุมชนและ

สังคมโดยกำรสนบัสนุนกำรพฒันำชีวติรอบดำ้น อำทิ กำรใหทุ้นสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำและกำรกีฬำ กำรสร้ำงงำน

กระจำยรำยได้สู่ชุมชน สนับสนุนก๊ำซหุงต้มเพื่อกำรปรุงอำหำรให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ี และ พื้นท่ีขำดแคลน 

นอกจำกน้ี ยงัให้ควำมส ำคญัในเร่ืองมำตรฐำนควำมปลอดภยั ซ่ึงเป็นท่ีทรำบกนัดีวำ่ บริษทัฯ ท่ีด ำเนินธุรกิจกำรจดั
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 จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวนั้นจะตอ้งไดรั้บควำมไวว้ำงใจและเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัสูงสุด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมี

นโยบำยท่ีจะด ำเนินกิจกำรภำยใตก้ฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำน และขอ้บงัคบัต่ำงๆ อยำ่งเคร่งครัดรวมถึงก ำชบัให้

ผูป้ระกอบกำรในส่วนต่ำงๆ ด ำเนินกำรภำยใตห้ลกักำรเดียวกนั อีกทั้งยงัจดัให้มีกำรอบรมควำมรู้และกำรป้องกนั

อุบติัภยั โดยเจำ้หน้ำท่ีจำกกรมธุรกิจพลงังำนให้แก่ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนพนักงำนบรรจุก๊ำซอย่ำงสม ่ำเสมอ

เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และแนวคิดดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ จึงก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

คุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี  

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ ด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใส มีกำรก ำหนดระเบียบกำรปฏิบติังำนส่วนต่ำงๆ ท่ีชดัเจน และบงัคบั

ใชอ้ยำ่งเคร่งครัดเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรท ำงำน นอกจำกน้ียงัมีกำรก ำกบัดูแลระบบกำรบริหำรจดักำรให้มี

ประสิทธิภำพ บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. ประกอบธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ต่อสังคม ทั้งทำง

กฎหมำยจรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

2. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใช้ควำมรู้

ควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ท่ี ดว้ยกำรปฏิบติัอยำ่งระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐำนสำมำรถ

อำ้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

3.  ปฏิบติัต่อลูกคำ้ คู่คำ้ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจำกคู่คำ้ 

และหำกปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหรี้บแจง้คู่คำ้ใหท้รำบล่วงหนำ้เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ข 

4.  ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีตนไดล่้วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยจะ

พึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ท่ี ตำมกฎหมำย 

5.  เปิดใหลู้กคำ้สำมำรถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัควำมไม่สมบูรณ์ของสินคำ้และบริกำร 

6.  เปิดเผยขำ่วสำรขอ้มูลของสินคำ้และบริกำรอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ กบัลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบติัตำมขอ้ตกลงหรือเง่ือนไข

ไม่ไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้รับทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกนั 

8. เคำรพสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น โดยบริษทัฯ มีนโยบำยให้บุคคลำกรปฏิบติัตำมกฎหมำย

หรือข้อก ำหนดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ อำทิเช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมี

ลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

9.  ส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกใหแ้ก่บุคลำกรของบริษทัฯ ในทุกระดบัชั้นใหเ้กิดควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีกำรบริหำรกิจกำรบนพื้นฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร และ

ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในนโยบำย

และนโยบำยเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ มีนโยบำยสนบัสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่

วำ่จะเป็น พนกังำน ชุมชน และสังคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค

และเสรีภำพท่ีเท่ำเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบติัไม่วำ่จะเป็นในเร่ืองของเช้ือชำติ สัญชำติ 

ศำสนำ ภำษำ สีผิว  เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงจดัให้มีกำรดูแลไม่ให้

ธุรกิจของบริษทัฯ เขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำง

เพศ เป็นตน้   นอกจำกน้ีบริษทัฯ ได ้ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวงักำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนุษยชน โดยจดั

ใหมี้กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและช่องทำงในกำรร้องเรียนส ำหรับผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรถูก

ละเมิดสิทธิอนัเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และด ำเนินกำรเยยีวยำตำมสมควร 

ทั้งเพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ดำ้น

สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกใหบุ้คลำกรของบริษทัฯ ปฏิบติัตำมหลกัสิทธิมนุษยชน 
 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยแ์ละปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็น

ธรรม อนัเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ

เจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ ในอนำคต ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  เคำรพสิทธิของพนกังำนตำมหลกัสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน 

2.  จดัให้มีกระบวนกำรจำ้งงำน และเง่ือนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ

กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรม 

3.  ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัให้มีกำรจดัอบรม สัมมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเขำ้ร่วม

สัมมนำและฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศกัยภำพของ

บุคลำกร รวมถึงปลูกฝังทศันคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บุคลำกร 
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 4. จดัให้มีสวสัดิกำรดำ้นต่ำงๆ ส ำหรับพนกังำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสังคม เป็นตน้ และ

นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสุขภำพ และประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ รวมถึงกำรให้เงิน

ช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ แก่พนกังำน 

5.  จดัใหมี้บริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัควำม

เส่ียงตำมระดบั อำย ุเพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 

6.  ด ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั และมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยจดัให้มี

มำตรกำรป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้ำงให้พนกังำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึง

จดักำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนกังำนมีสุขอนำมยัท่ีดี และดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะ มี

ควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรมหรือ

กำรกระท ำท่ีไม่ถูกตอ้งในบริษทัฯ รวมถึงใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนท่ีรำยงำนเร่ืองดงักล่ำว 
 

นโยบายคุณภาพ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำสินคำ้และบริกำรของบริษทัฯ และบริษทัในเครืออยำ่งต่อเน่ืองเพื่อควำมพึงพอใจ

และประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้และยึดมัน่ในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมซ่ือสัตย ์และเอำใจใส่

ลูกคำ้ โดยด ำเนินกำรดงัน้ี  

1. บริษทัฯ ค ำนึงถึงคุณภำพและประสิทธิภำพในด้ำนสินคำ้และกำรให้บริกำรของบริษทัฯ โดยกำร

บริหำรคุณภำพทัว่ทั้งองค์กรดว้ยเคร่ืองมือกำรบริหำรคุณภำพ กำรจดักำรควำมรู้ และกำรเพิ่มผลผลิต 

เพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

2. ปฏิบติัตำมกฎหมำยดำ้นคุณภำพ รวมถึงมำตรฐำน ระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกแก่ผูป้ฏิบติังำนให้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำและยกระดับ

คุณภำพ โดยกำรส่ือสำรแนวปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจทัว่ทั้งองคก์ร 

4. จดัสรรทรัพยำกรและสำรสนเทศท่ีจ ำเป็น รวมทั้งกำรสนับสนุนให้ผูป้ฏิบติังำนมีส่วนร่วม กำรให้

ค  ำปรึกษำ กำรจัดเตรียม และพฒันำบุคลำกรให้มีควำมพร้อม สอดคล้องตำมวตัถุประสงค์และ

เป้ำหมำยดำ้นคุณภำพ 

5. ส่ือสำรกำรด ำเนินงำน และประสิทธิผลด้ำนคุณภำพ ให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกำรรับฟัง

ขอ้เสนอแนะเพื่อน ำไปใช้ในกำรทบทวนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน และพฒันำปรับปรุงแก้ไข น ำไป



 

80 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 ปฏิบติั ตำมนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติัให้ทนัสมยัอย่ำงต่อเน่ือง สำมำรถรองรับกำรเปล่ียนแปลง

ของกฎหมำย สถำนกำรณ์ส่ิงแวดลอ้ม และสภำพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 

6. บริษทัฯ ยึดมัน่ในกำรตลำดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลูกคำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั

บริกำรของบริษทัฯ ท่ีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ำมีข้อมูลท่ี

ถูกตอ้งและเพียงพอในกำรตดัสินใจ 

7. บริษทัฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกคำ้ และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคำ้ไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ 

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงมีกำรพฒันำและปรับปรุงบริกำรอยูเ่สมอ เพื่อให้ลูกคำ้มีควำมมัน่ใจใน

คุณภำพ มำตรฐำน และบริกำรของบริษทัฯ 

8. บริษทัฯ จดัให้มีระบบลูกคำ้สัมพนัธ์เพื่อใชใ้นกำรส่ือสำรติดต่อกบัลูกคำ้ รวมถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียน

เก่ียวกบัคุณภำพและบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนทำงโทรศพัท์ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
 

นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั โดยมุ่งเน้นให้มีกำรปฏิบติังำน

อย่ำงปลอดภยัในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรท ำงำน เพื่อป้องกนัท่ีจะไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อพนกังำน ผูท่ี้มำ

ปฏิบติังำนในพื้นท่ี ทรัพยสิ์น ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  จึงมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตำมกฎหมำย และมำตรฐำน รวมถึงขอ้บงัคบัท่ีประกำศใชด้ำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั

อยำ่งเคร่งครัด 

2. พฒันำระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน อยำ่งต่อเน่ือง

และย ัง่ยนื 

3. บริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัอยำ่งเป็นระบบ ในกำรก ำหนดมำตรกำร

ควบคุมและลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำน กำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรเหตุฉุกเฉิน

ภำวะวกิฤต เพื่อป้องกนัอุบติักำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมสูญเสีย หรืออำจส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บและ

ควำมเจบ็ป่วยของผูป้ฏิบติังำน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4. ส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกแก่ผูป้ฏิบติังำนให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมปลอดภยั และอำชีว 

อนำมยั โดยกำรส่ือสำรแนวปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจทัว่ทั้งองคก์ร 
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 5. ส่ือสำรกำรด ำเนินงำน และประสิทธิผลดำ้นควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั ให้กบัผูป้ฏิบติังำนและผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงรับฟังขอ้เสนอแนะ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรทบทวน ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้

เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

6. ใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของผูป้ฏิบติังำน และ

ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังำนมีสุขภำพแขง็แรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 

7. จดัสรรทรัพยำกร และสำรสนเทศท่ีจ ำเป็น รวมทั้งกำรสนับสนุนให้ผูป้ฏิบติังำนมีส่วนร่วม กำรให้

ค  ำปรึกษำ กำรจัดเตรียมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อม สอดคล้องตำมวตัถุประสงค์และ

เป้ำหมำยดำ้นควำมปลอดภยั  และอำชีวอนำมยั 
 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพฒันำ
สังคม ดงัน้ี 

1. บริษทัมีนโยบำยสนบัสนุน และให้ควำมช่วยเหลือท่ีเหมำะสมกบัสังคม และชุมชน โดยเฉพำะชุมชน
ท่ี อยูร่อบคลงัก๊ำซ และโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของบริษทั 

2. บริษทัเปิดโอกำสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในกำรให้ขอ้คิดเห็นส ำหรับโครงกำร
ต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง กำรเสนอควำมคิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ ท่ีเป็นผลมำ
จำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

3. บริษทัใหค้วำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน หรือขอ้ตกลงระดบัสำกลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีจดัท ำ
ข้ึน เพื่อช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

4. บริษัทมีนโยบำยท่ีจะให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชนโดยกำรสนับสนุนเงิน
ทุนกำรศึกษำ สนบัสนุนอุปกรณ์เสริมทกัษะเพื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆแก่โรงเรียน เป็นตน้  

5. บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
อนั เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

6. บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทัมีจิตสำนึกและควำมรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
7. บริษทัมุ่งสนับสนุนให้พนักงำนและคู่คำ้ ได้มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ช่วย

พฒันำฟ้ืนฟูและดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้คงควำมสมบูรณ์ รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนกัในกำร
อนุรักษท์รัพยำกรอย่ำงย ัง่ยืน จึงไดจ้ดัให้มีโครงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อมุ่งหวงัให้
ทุกภำคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในกำรอนุรักษธ์รรมชำติ อีกทั้งยงัเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์
เพื่อสังคมอยำ่งแทจ้ริง  
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 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพฒันำ

สังคม ดงัน้ี 

1.  บริษทัฯ มีนโยบำยสนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือท่ีเหมำะสมกบัสังคม และชุมชน โดยเฉพำะ

ชุมชนท่ีอยูร่อบคลงัก๊ำซ และโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของบริษทัฯ 

2.  บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในกำรให้ขอ้คิดเห็นส ำหรับโครงกำร

ต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง กำรเสนอควำมคิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ ท่ีเป็นผลมำ

จำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

3.  บริษทัฯ ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน หรือขอ้ตกลงระดบัสำกลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ี

จดัท ำข้ึน เพื่อช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

4.  บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชนโดยกำรสนับสนุนเงิน

ทุนกำรศึกษำ สนบัสนุนอุปกรณ์เสริมทกัษะเพื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ แก่โรงเรียน เป็นตน้  

5.  บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม

อนั เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

6.   บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทัฯ มีจิตสำนึกและควำมรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

7.   บริษทัฯ มุ่งสนบัสนุนให้พนกังำนและคู่คำ้ ไดมี้ส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ช่วย

พฒันำฟ้ืนฟูและดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้คงควำมสมบูรณ์ รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนกัในกำร

อนุรักษท์รัพยำกรอย่ำงย ัง่ยืน จึงไดจ้ดัให้มีโครงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อมุ่งหวงัให้

ทุกภำคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในกำรอนุรักษธ์รรมชำติ อีกทั้งยงัเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์

เพื่อสังคมอยำ่งแทจ้ริง  
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบกำรของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงให้เห็นถึงสถำนภำพ

ทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรท่ีแทจ้ริงรวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

เก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จดัให้มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษทั ทั้ง

ภำษำไทย และภำษำองักฤษ ผำ่นช่องทำงเผยแพร่ทำงส่ือมวลชน ส่ือเผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 เพื่อให้ผูถื้อหุ้น และผูท่ี้เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทรำบข้อมูลของบริษทั ได้อย่ำงทัว่ถึง   อีกทั้งจะท ำกำรปรับปรุง

เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทำงท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ ประกำศใชบ้งัคบั  

บริษทัฯ จดัให้มีบุคลำกรฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำท่ีติดต่อส่ือสำรกบันัก

ลงทุน นกัวิเครำะห์หรือผูถื้อหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถำบนัและผูถื้อหุ้นรำยย่อย บริษทัฯ จะจดัให้มีกำรประชุมเพื่อ

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูลขององค์กร ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไป

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นกัวเิครำะห์หลกัทรัพย ์บริษทัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ และหน่วยงำนรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ผำ่นทำงช่องทำง

ต่ำงๆ ไดแ้ก่กำรรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัยงัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้ง

ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น หรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆไดรั้บทรำบขอ้มูลของทำงบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 

โดยเผยแพร่ผำ่นทำงส่ือมวลชน หรือช่องทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยขอ้มูลจะมีกำรปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ไม่วำ่จะ ข่ำวควำมเคล่ือนไหวต่ำงๆ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ งบกำรเงิน ข่ำวประชำสัมพนัธ์ รำยงำนประจ ำปี โครงสร้ำง

บริษทัฯ 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) 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ กำรก ำกบัดูแล

กิจกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติท่ี

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 ำปีของบริษทั ฯ โดย

คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจในภำพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนท่ีจะ

พิจำรณำอนุมติั และติดตำมใหมี้กำรบริหำรงำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ โดยจะยดึถือแนวทำงของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ จดัให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกดำ้น ทั้งดำ้นกำรเงิน และกำร

ปฏิบติังำน ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ี

มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยู่เสมอ จดัให้มีกำรก ำหนดล ำดบัขั้นของ

อ ำนำจอนุมติัและควำมรับผดิชอบของผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตวัก ำหนดระเบียบกำร

ปฏิบติังำนอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุก

หน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไว ้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน

ของหน่วยงำนต่ำงๆในบริษทัฯ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและเพื่อควำมโปร่งใสและ

ป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้มูลภำยในของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี

เป็นระดับผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ เก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีต้องจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถือ

หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง

พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

2) ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี

เป็นระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตนของคู่

สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยงัเลขำนุกำรของบริษทัฯ ก่อนน ำส่งส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง โดยให้จดัท ำและน ำส่ง ภำยใน 30 วนันบั

แต่วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ

ครองหลกัทรัพยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น  
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 3) ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็น

ระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ี

เป็นสำระส ำคญั ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯในช่วงเวลำก่อนท่ีจะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของ

บริษทัฯ จนกว่ำบริษทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนแลว้โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย

ข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำง

น้อย 30 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง

ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้น

ต่อบุคคลอ่ืน 

4) ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตนซ่ึง เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่

กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้ง หรือให้ออกจำกงำน ซ่ึงกำร

ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผดินั้นๆ 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ ก ำหนดให้กรรมกำรของบริษทัฯ ปฏิบติัตำมบทบำทหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำร

บริษทัฯ และข้อพึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัฯ จดทะเบียน  ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดย

คณะกรรมกำรตอ้งเขำ้ใจและทรำบถึงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของตนและตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีให้เป็นไป

ตำมกฎหมำยวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติท่ีประชุม ผูถื้อหุ้น  กฎบตัรของคณะกรรมกำร ตลอดจน

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ดว้ยซ่ือสัตยสุ์จริตและค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น

เป็นส ำคญั ทั้ งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูก้  ำหนดนโยบำยเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจน

งบประมำณของบริษทัฯ และก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยแผนงำน และงบประมำณท่ี

ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมหลัก เกณฑ์ ท่ี เ ก่ียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมท่ีก ำหนดใน

พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯโดย

บริษทัฯ ก ำหนดให้มีกำรประชุม และวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำและแจง้ให้กรรมกำรแต่ละ
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 ท่ำนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำวโดยจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 

วนัท ำกำรก่อนวนัประชุม 

ทั้งน้ีจ  ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ นั้นจะเป็นไปตำมควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำท่ี

และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่ไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือนต่อคร้ัง 
 

ค่าตอบแทน 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะตอ้งได้รับกำรพิจำรณำอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยก ำหนดเป็นนโยบำย

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 

 ผลประกอบกำรของบริษทัฯ โดยเทียบเคียงไดก้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทัฯ จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจและมีขนำดธุรกิจในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั 

 ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหนำ้ท่ี และขอบเขตควำมรับผดิชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน 
 ประโยชน์ท่ีคำดวำ่บริษทัฯ จะไดรั้บจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 
 ค่ำตอบแทนท่ีก ำหนดข้ึนนั้นจะตอ้งสำมำรถจูงใจกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมกบัควำมจ ำเป็นและ

สถำนกำรณ์ของบริษทัฯ มำเป็นกรรมกำรได ้
 

รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ และสำรสนเทศ

ทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัสม ่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำร

จดัท ำ รวมทั้งก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำร

บริษทัฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผูใ้ห้

ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัคงก ำหนดนโยบำยเพื่อสนบัสนุนแนวคิดท่ีตระหนกัเก่ียวกบักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร

ท่ีดีในดำ้นอ่ืน ดงัน้ี  
 

นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ จะด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคญัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ และยึดมัน่คุณธรรม 

จริยธรรม บริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำง

ในกำรประพฤติปฏิบัติท่ีเหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำนในจริยธรรมทำงธุรกิจ และ

จรรยำบรรณพนกังำน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ “บรรษทัภิบำล” ของบริษทัฯ  
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(แบบ 56-1) 

 กำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หมำยถึง “กำรปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัในต ำแหน่งหน้ำท่ีหรือใช้อ ำนำจใน

ต ำแหน่งหนำ้ท่ีโดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษทัฯ เพื่อแสวงหำประโยชน์

อนัมิควรได ้ทั้งน้ีในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพยสิ์น รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกบัเจำ้หน้ำท่ี

ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท ำธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นตน้” 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไปปฏิบติั 

ดงัน้ี 

 กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนจะไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ำ               
กรณีใดๆ และจะปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่
ทุกรูปแบบทั้ งทำงตรงและทำงอ้อม โดยไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่นไม่ว่ำจะเป็น กำร
น ำเสนอ กำรใหค้  ำมัน่สัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรให้หรือรับสินบน กำรกระท ำ หรือพฤติกรรมท่ี
ส่อไปในทำงคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯด ำเนินกิจกำรอยู ่

 บริษทัฯ จะส่ือสำร ประชำสัมพนัธ์ ทั้ งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดควำมรู้        
ควำมเขำ้ใจ และควำมร่วมมือท่ีจะยบัย ั้งผูท่ี้ตอ้งกำรกระท ำคอร์รัปชัน่ต่อบริษทัฯ 

 บริษทัฯ จะจดัท ำกระบวนกำรปฏิบติัอยำ่งชดัเจน มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำมและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษทัฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ ผำ่นช่องทำงท่ีก ำหนด แต่หำกเป็นผูก้ระท ำคอร์รัปชัน่จะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินยัตำม
ระเบียบท่ีบริษทัฯ ก ำหนดไว ้นอกจำกน้ีอำจจะตอ้งได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิด
กฎหมำย 

 เม่ือพนกังำนพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำ
และหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบทรำบ 

 สร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีซ่ือสัตย์และยึดมั่นในควำมเป็นธรรม รวมทั้ งจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่
พนักงำนภำยในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหน้ำท่ี และพร้อมท่ีจะน ำ
หลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำนดว้ย
ควำมเคร่งครัดทั้งองคก์ร 

 กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ให้ใชแ้นวปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือ
จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบติังำนของบริษทัฯ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรก ำหนดเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยน้ี 
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(แบบ 56-1) 

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงัในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

 

ก. กำรให้หรือรับของก ำนลั กำรเล้ียงรับรองและค่ำใช้จ่ำยในกำรให้หรือรับของก ำนลั กำรเล้ียง
รับรอง ใหถื้อปฏิบติัตำมระเบียบของบริษทัฯ 

ข. กำรให้หรือรับเงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุนกำรให้หรือรับเงินบริจำค ต้อง
ด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย รวมทั้งกำรติดตำมให้ผูรั้บเงินรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค์ท่ีขอรับเงินจำกบริษทัฯ ดว้ยส ำหรับควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจและ
กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ห้ำมมีกำรให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจดัซ้ือจดัจำ้งทุกชนิด 
กำรด ำเนินธุรกิจ และกำรติดต่องำนของบริษัทฯ  จะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซ่ือสัตย ์
ตรวจสอบไดแ้ละอยูภ่ำยใตก้ฎหมำยและกฎเกณฑก์ำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค. ไม่กระท ำกำรน ำเงินทุนหรือทรัพยำกรใดๆ ของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำง
กำรเมืองแก่ผูล้งสมคัรแข่งขนัเป็นนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใด 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค ำนึงถึงควำมเป็นธรรม และปกป้อง ไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ

พนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษทัฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ และบริษทั จะให้

ควำมส ำคญัต่อกำรส่ือสำร และกำรท ำควำมเขำ้ใจกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในกำรท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป

ตำมแนวนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่น้ี  

รวมทั้ง บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสกำรทุจริต (Whistle Blowing Channel) เพื่อเป็นช่องทำง

ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำมำรถร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสมำโดยตรงท่ีฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบทำงตรง หรือผ่ำนฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ โดยก ำหนดช่องทำงใน

กำรร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  หรือทำงไปรษณีย ์ ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2559 เป็นตน้มำ  
 

มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ

พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำร

ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำร

ปฏิบติัของบริษทัฯ จดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ 

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในเหตุ
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(แบบ 56-1) 

 ประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำร

ขอ้มูลประจ ำปีของบริษทัฯ   (แบบ 56-1) 

ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือท่ีประชุม ผู ้

ถือหุน้ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัในเร่ืองใด บริษทัฯ จะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบและให้

ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกน ำเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

กรณีท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯย่อย กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ

เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงดำ้นรำคำของรำยกำรนั้นๆ โดย

พิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำรเปรียบเทียบกบั

รำคำของบุคคลภำยนอก และ/หรือ รำคำตลำด และ/หรือ มีรำคำหรือเง่ือนไขของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวในระดบั

เดียวกนักบับุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นไดว้ำ่กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวนั้นมีกำรก ำหนดรำคำหรือ

เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร

ระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะจดัใหผู้เ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  เป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบั

รำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/

หรือ ผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทำงในกำรพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรเขำ้ท ำ

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัดว้ย 

ส ำหรับกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนันั้น ผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย

ในกำรท ำรำยกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรเขำ้

ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แต่เป็น

กำรท ำรำยกำรท่ีบริษทัฯ ไดค้  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรำย  

ทั้งน้ี ในหลกักำรใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมติักำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมีขอ้ตกลงทำง

กำรคำ้ ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำร

คำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งและบริษทัฯ 

จะตอ้งจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในคร้ังต่อไป 
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(แบบ 56-1) 

 นโยบายในการท ารายการระหว่างกนั 

1. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  จดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและ

แจง้ให้บริษทัฯ ทรำบ เพื่อให้บริษทัฯ มีขอ้มูลส ำหรับใช้ประโยชน์ภำยใน ในกำรด ำเนินกำรตำม

ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

2. ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขำ้ท ำสัญญำใด ๆ ก็ตำม หรือมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลภำยนอก บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมใน

กำรท ำสัญญำนั้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั และมีกำรคิดรำคำระหว่ำงกนัตำม

เง่ือนไขเช่นเดียวกบัลูกคำ้ทัว่ไปตำมรำคำตลำดยติุธรรม โดยจะใชร้ำคำและเง่ือนไขเช่นเดียวกบักำรท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)ซ่ึงตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกรำย และหำกไม่มีรำคำดังกล่ำว บริษทัฯ จะพิจำรณำ

เปรียบเทียบรำคำสินคำ้หรือบริกำรกบับุคคลภำยนอก ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลำ้ยคลึงกนั หรือ

อำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระซ่ึงว่ำจำ้งโดยบริษทั มำท ำกำรเปรียบเทียบรำคำ

ส ำหรับรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำคำดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกรำย 

3. บริษทัฯ จะด ำเนินกำรรำยกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม เช่น เงินทุน

หมุนเวียนในรูปเงินกู ้กำรให้กูย้ืมค ้ำประกนั ดว้ยควำมระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดย

คิดค่ำตอบแทนระหว่ำงกนั เช่น ค่ำดอกเบ้ีย หรือค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนั ในรำคำตลำด ณ วนัท่ี

เกิดรำยกำร 

4. ในกรณีท่ีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมีมูลค่ำเขำ้เกณฑ์ท่ีตอ้งขออนุมติัจำกผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดส่้วน

เสียสำมำรถเขำ้ประชุมไดเ้พื่อนบัเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงฐำนในกำร

ค ำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ไม่นับส่วนของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์

ดงักล่ำวจึงไม่มีปัญหำกบัองคป์ระชุมและคะแนนเสียง 

5. กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ร่วม

ประชุมหรืออนุมติัรำยกำรในเร่ืองนั้น 

ในอนำคต หำกมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนับริษทัฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี กำรเขำ้ท ำรำยกำร
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(แบบ 56-1) 

 ดงักล่ำวจะตอ้งไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แต่ตอ้งเป็น

กำรท ำรำยกำรท่ีบริษทัฯ ไดค้  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกรำย 

ในกรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ และคำดวำ่จะเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต บริษทัฯ จะด ำเนินกำร

ตำมหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงในกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรคำ้โดยทัว่ไป โดยอำ้งอิงกบัรำคำและเง่ือนไขท่ี

เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้และกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว จะเป็นไปตำมหลกักำร

เก่ียวกบัขอ้ตกลงท่ีมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไปตำมท่ีมีกำรอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

ในกำรน้ี ฝ่ำยจดักำรจะมีกำรจดัท ำรำยกำรสรุปกำรเข้ำท ำธุรกรรมดงักล่ำวเพื่อรำยงำนในกำรประชุม

คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกปี 

ในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัฯ จะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดอีกทั้งเป็นไป

ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบับริษทัฯ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของสภำวชิำชีพบญัชี 
 

นโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ ของบริษทัฯ ว่ำด้วยกำรตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกนัควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ เพื่อรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ รวมถึงผูถื้อหุ้นจึงได้

ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ใช้โอกำสหรือข้อมูลของบริษัทฯ ในกำรหำ
ประโยชน์ส่วนตน หรือท ำธุรกิจแข่งขนักบับริษทัฯ  

2. กำรตดัสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ เท่ำนั้น และถือเป็นหนำ้ท่ีของบุคลำกรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทำงกำรเงิน หรือ ควำมสัมพนัธ์กบับุคคลภำยนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งเสียผลประโยชน์ 
หรือก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ในดำ้นควำมซ่ือสัตย ์หรือผลประโยชน์ หรือขดัขวำงกำรปฏิบติังำนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์นั้น ให้บริษทัฯ ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์หรือควำมเก่ียวโยงของตนใน
รำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว  

3. หำกเป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีบริษทัฯ ไดก้ ำหนดเอำไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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(แบบ 56-1) 

 นโยบายการลงทุนและนโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯย่อย 

1. บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัและมุ่งเน้นในกำรลงทุนในกิจกำรท่ีมีศักยภำพในกำรเติบโต และสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีจำกกำรลงทุนท่ีเก่ียวกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯโดยให้
ควำมส ำคญัในกำรขยำยธุรกิจ หรือเพิ่มก ำลงักำรผลิตของบริษทัฯ ในพื้นท่ีต่ำง ๆ  

2. บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรลงทุนในธุรกิจท่ีสำมำรถสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดย
อำจจะเขำ้ซ้ือหุน้หรือซ้ือกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

3. บริษทัฯ  อำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ธุรกิจหลักของบริษทัฯ ในอนำคต ทั้งน้ี กำรลงทุน
จะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจและแผนยทุธศำสตร์ของบริษทัฯ 

4. ในกำรพิจำรณำลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษทัฯ  บริษทัฯ จะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดข้อง
โครงกำรและพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงของกำรลงทุนใน
โครงกำรแนวโน้มกำรขยำยตัวของธุรกิจ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ควำมคุ้มค่ำของโครงกำรกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหก้บับริษทัฯ  เป็นตน้ โดยบริษทัฯ จะจดัใหผู้เ้ช่ียวชำญของบริษทัฯ(หรือ
ผูเ้ช่ียวชำญบุคคลภำยนอก แลว้แต่กรณี)ไดพ้ิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวก่อนกำรลงทุน
เสมอ และจะน ำเสนอแผนกำรลงทุนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำรวมถึงให้ค  ำแนะน ำ เพื่อ
ลดควำมเส่ียงทำงกำรลงทุนท่ีอำจเกิดข้ึน 

5. ในกรณีท่ีเป็นกำรร่วมลงทุนกบับุคคลอ่ืนทำงบริษทัฯ จะท ำกำรตรวจสอบเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจวำ่ผูร่้วม
ลงทุนของบริษทัฯ มีควำมเหมำะสม มีควำมน่ำเช่ือถือ และไม่มีประวติัหรือพฤติกำรณ์ฉ้อฉล หรือ
ฉอ้โกงในอดีต  

6. ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง หรือกำรประกนัภยัใด ๆ ในกำรลงทุน ทำงบริษทัฯ จะจดั
ใหมี้กำรป้องกนัควำมเส่ียง หรือกำรประกนัภยัตำมท่ีเหมำะสม  

7. กำรลงทุนของบริษทัฯ จะท ำในลกัษณะเช่นเดียวกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s Length 
Basis) โดยมีกำรตรวจสอบและป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรลงทุน
ดงักล่ำวทุกคร้ัง  

8. ในกำรขออนุมติักำรลงทุนของบริษทัฯ จะตอ้งสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและ
กำรปฏิบติักำรของบริษทัฯ จดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547  
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 จรรยาบรรณทางธุรกจิ ( Code of Conduct ) 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัท่ีดีใน

กำรด ำเนินธุรกิจ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งน้ีเพื่อสร้ำงรำกฐำนให้องค์กรสำมำรถ

ด ำเนินกิจกำรไดอ้ย่ำงมัน่คง  โดยก ำหนดให้บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โดยชอบดว้ยกฎหมำยและตอ้ง

เป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ และเคำรพสิทธิของผูค้ ้ำ และลูกค้ำของบริษทั รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั    และบุคลำกรของบริษทัฯ ทุกคนไม่ว่ำจะเป็นคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำนทุกคนทุกระดบัจะตอ้งถือปฏิบติัในแนวทำงเดียวกนั ภำยใตก้รอบจริยธรรม คุณธรรม  ควำมซ่ือสัตย ์ เป็น

ระเบียบเรียบร้อย ไม่วำ่บุคคลดงักล่ำวจะไดล้งนำมรับทรำบหรือไม่  

อีกทั้ งบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะทบทวนและปรับปรุงจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทัฯ ทุกปี เพื่อให้

เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญัในกำรน ำไปปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกภำคส่วน

อย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทียมกนั มีควำมโปร่งใส และเสนอขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งเพียงพอ  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร

เผยแพร่จรรยำบรรณธุรกิจผำ่นทำงเวบ็ไซต ์และแบบรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) ของบริษทัฯ เพื่อสร้ำงควำม

เขำ้ใจท่ีดี และส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบติัตำมของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนทุกระดบัชั้น และผูมี้ส่วนได้เสีย 

รวมทั้งกำรส่ือสำรและเผยแพร่ใหแ้ก่พนกังำนใหม่ไดรั้บทรำบโดยทัว่กนัดว้ย 

 
9.5  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
9.5.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหส้ ำนกังำนท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั คือบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั (“PwC”) ประจ ำปี พ.ศ.2563 รวมจ ำนวน 5.275 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ย ค่ำ
สอบบญัชีของบริษทัประจ ำปี พ.ศ.2563 จ ำนวน 4.85 ลำ้นบำท และค่ำสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ ำปี พ.ศ.2563
จ ำนวน 0.425 ลำ้นบำท และบริษทั ศกัด์ิเศรษฐ ์ คอนเซำ้ทต้ิ์ง จ  ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ ำปี พ.ศ.
2563 จ ำนวน 0.43 ลำ้นบำท  

 
9.5.2  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  

-ไม่มี- 
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 10.   นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

คุณธรรม ควบคู่ไปกบักำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บริษทัทุกฝ่ำยอย่ำงจริงจงั โดยขบัเคล่ือนธุรกิจภำยใตพ้ลังของกำรคิดบวก ดังค ำมัน่สัญญำภำยใต้แนวคิด WP 
Energy-World Promise ในกำรมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับริษทัทุกฝ่ำยอยำ่งจริงจงั ตลอดระยะเวลำ 40 กวำ่ปีท่ีผำ่นมำ ส่ิงส ำคญัท่ีบริษทัฯ ท ำมำอยำ่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ 
4 ดำ้นส ำคญั ไดแ้ก่ 

1. สร้างคุณภาพชีวติของคนไทยให้ดียิง่ขึน้ ทั้งในเร่ืองการประกอบอาชีพ และ ชีวติประจ าวนั  
โดย บริษทัฯ ได ้สนบัสนุนวงกำรอำหำร และยกระดบัคุณภำพชีวิตของผูป้ระกอบอำชีพด้ำนอำหำรใน

ประเทศไทยอย่ำงย ัง่ยืนในทุกภำคส่วน ตั้งแต่ระดบัภตัตำคำร ผูป้ระกอบกำรรำยย่อย ไปจนถึงกำรอุปโภคบริโภค
ภำยในครัวเรือน โดยมีวสิัยทศัน์ในกำรยกระดบัคุณภำพชีวติใหก้บัผูป้ระกอบอำชีพดำ้นอำหำรในประเทศไทยอยำ่ง
ย ัง่ยนื 

โดยปีท่ีผำ่นมำกิจกรรมท่ีเรำใหส้นบัสนุน ไดแ้ก่  
 โครงกำร “คิดถึงอำหำรจำนโปรด”  หรือ Thailand Food Paradise ผำ่นควำมร่วมมือร่วมกบั กำร

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รวบรวมเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงอำหำร  พร้อมรณรงคส์ร้ำงควำมร่วมมือ
ตำมมำตรฐำน SHA (Safety and Health Administration) เพิ่มควำมมัน่ใจดำ้นควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมยัในกำรท่องเท่ียวเชิงอำหำร เพื่อเป็นกำรกระตุน้กำรจบัจ่ำยใชส้อยของนกัท่องเท่ียว หลงั
สถำนกำรณ์ COVID-19 ซ่ึงถือเป็นกำรผสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ และเอกชน ในกำร
สร้ำงสรรค์แคมเปญและส่ือช่องทำงประชำสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่ๆ  โดยคำดหวงัให้เกิด
ประโยชน์ทั้งผูป้ระกอบกำรและนกัท่องเท่ียวไปพร้อมๆ กนั 

 โครงกำร “Thailand Street Food Festival 2020” ร่วมกบักำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย คดัสรร
และรวบรวมสุดยอดร้ำนอำหำร Street Food มำไวใ้นงำนเพื่อให้ทุกท่ำนไดล้ิ้มลองรสชำติจำกร้ำน 
Street Food ระดบัต ำนำน เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในกลุ่ม Street Food ของไทยทัว่
ประเทศ และเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนท่ีดีของ Street Food ไทยในสไตล์ New Normal หวงัเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดกำรท่องเท่ียวและจบัจ่ำยใชส้อย อนัมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งยงั
เป็นกำรสนบัสนุน และพฒันำต่อยอดธุรกิจ Street Food หลงัจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 

 2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกบัศิลปะและวฒันธรรมทีเ่ป็นรากเหง้าของไทย  
 โดยเฉพำะเร่ืองอำหำรและแฟชัน่ ซ่ึงเป็นแม่เหล็กส ำคญัในกำรดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขำ้สู่ประเทศ โดยเป็น
กำรตอกย  ้ำควำมมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีตอ้งกำรผลกัดนัควำมคิดสร้ำงสรรคข์องคนรุ่นใหม่ ท่ีหนัมำสนใจกำรใชชี้วิต
อยำ่งมีคุณภำพ เสมือนเป็นกำรตอบแทนสังคมบนแนวควำมคิด Power up your life อนัเป็นหวัใจในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 
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 โครงกำร “World Curated by WP Energy x Bangkok Design Week 2020” ร่วมขบัเคล่ือนกำร

เติบโตของเศรษฐกิจทั้งในและต่ำงประเทศผ่ำนควำมร่วมมือกับส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์(CEA) เพื่อร่วมสนบัสนุนงำน Bangkok Design Week 2020 ในแคมเปญ “Bangkok 
Design Week 2020 x World Curated by WP Energy” ในงำน “Curated Charoen Krung” (คูเรเตด 
เจริญกรุง) ดึง 5 แบรนดไ์ทยอนำคตไกล 
ร่วมสร้ำงเอกลกัษณ์ผำ่นกำรออกแบบองคป์ระกอบต่ำง ๆ ในร้ำนอำหำรและคำเฟ่ในยำ่นเจริญกรุง
จ ำนวน 5 ร้ำนให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคำ้คนรุ่นใหม่มำกข้ึน รวมถึงได ้5 เชฟช่ือดงั มำร่วมพฒันำ
คอนเซ็ปตเ์มนูพิเศษท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ของร้ำนคำ้และคำเฟ่ทั้ง 5 ร้ำน และยำ่นเจริญกรุง 

 3. สนับสนุนเด็กและเยาวชนด้านการศึกษา   
 โดย บริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนทุนกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนท่ีมีควำมประพฤติดี ตั้งใจเรียนแต่ขำด
แคลนทุนทรัพยโ์ดยไม่มีขอ้ผกูพนัใดๆเพื่อใหเ้ด็กและเยำวชนไทยไดรั้บกำรศึกษำ เติบโตข้ึนมำอยำ่งมีศกัยภำพ  เป็น
ก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำติให้เจริญกำ้วหนำ้ต่อไปในอนำคต บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัแก่เด็กและเยำวชน
บริเวณพื้นท่ีรอบคลงัก๊ำซและในพื้นท่ีห่ำงไกลจึงเช่ือมโยงกำรจดักิจกรรมเขำ้กบักลุ่มลูกคำ้ภำคครัวเรือน จึงสำนต่อ
โครงกำร “เติมอ่ิม...ยิ้มอุ่น กบัเวิลด์แก๊ส” มำอยำ่งต่อเน่ือง โดยปีน้ีจดัข้ึนเป็นปีท่ี 10  ณ โรงเรียนวดัศรัทธำธรรม    
จ.สมุทรสงครำม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเยำวชนผู ้เป็นอนำคตของชำติ  ในกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำ ปรับปรุงโรงอำหำร และมอบแปลงเกษตร เน่ืองจำกเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำ และ
ควำมส ำคญัของกำรดูแลสถำนท่ีประกอบอำหำร รวมถึงใส่ใจต่อสุขภำพในกำรรับโภชนำกำรครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อเป็น
กำรต่อยอดเตรียมร่ำงกำยควบคู่ไปกบัดำ้นควำมรู้ พร้อมเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำติ ให้เจริญกำ้วหนำ้
ต่อไปในอนำคต  

4. ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  
โดย บริษทัฯ มุ่งสนับสนุนให้พนักงำนและคู่ค้ำ อนัได้แก่ โรงงำนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบกำรโรงแรม และ

หำ้งสรรพสินคำ้ไดมี้ส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ร่วมพฒันำฟ้ืนฟูและดูแลทรัพยำกรธรรมชำติ
ให้คงควำมสมบูรณ์รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรอย่ำงย ัง่ยืน ผ่ำนโครงกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

 โครงกำร WP Energy Rally Charity "รวมพลงัไทยช่วยไทย" ร่วมกบักำรท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย และบริษทัเอกชนชั้นน ำ ซ่ึงเป็นโครงกำร ท่องเท่ียวเชิง CSR แบบ new normal คืนควำม
สมบูรณ์สู่ผืนป่ำเขำใหญ่ ด้วยกำรท ำโป่งเทียมให้กับช้ำง เรียนรู้กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มโดย บริษทัฯ ร่วม มอบแก๊สหุงตม้แวิลด์แก๊ส และแก๊สกระป๋อง ให้แก่เจำ้หนำ้ท่ีเดินป่ำ
ของ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่  และมอบแร่เทียมในกำรท ำโป่งชำ้ง 
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 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัให้ควำมใส่ใจชุมชนรอบขำ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจกำร ในพื้นท่ีรอบคลงั เพื่อร่วม
พฒันำและดูแล ส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุน อำทิ 

 จดัมอบถุงยงัชีพใหก้บัครอบครัวชุมชนรอบคลงัก๊ำซ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
 สนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือ สนบัสนุนกำรลำดตระเวนเฝ้ำระวงัไฟป่ำ จ.เชียงใหม่ 
 มอบเงินสนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กปี 2563 พื้นท่ีคลงับำงปะกง ไดแ้ก่ โรงเรียนพรหมมำนุเครำะห์, 

โรงเรียนสำมคัคีรำษฎรบ ำรุง, โรงเรียนวดัล่ำงบวรวิทยำยน, โรงเรียนวฒันำลยั, กศน. อ ำเภอบำง
ปะกง, สถำนีต ำรวจภูธรบำงปะกง 

 มอบเงินสนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กปี 2563  พื้นท่ีคลงัขอนแก่น 
 มอบเงินสนบัสนุนกำรแข่งขนักีฬำภำยใน สถำนีต ำรวจภูธรบำ้นแฮด  จ. ขอนแก่น 
 มอบเงินสนบัสนุนร้ำนคำ้กบัหน่วยแพทยเคล่ือนท่ี พอสว. 
 สนบัสนุนกำรแข่งขนักีฬำสีโรงเรียนเทศบำลบำ้นแฮด จ. ขอนแก่น 
 สนบัสนุนกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคระบำด COVID-19 
 สนบัสนุนกิจกรรมทอดผำ้ป่ำเพื่อกำรศึกษำ โรงเรียนประชำพฒันำบำ้นแฮด จ. ขอนแก่น 
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 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดัให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็น
กลไกส ำคญัในกำรป้องกนัและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงหรือควำมเสียหำยต่ำงๆท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบับริษทั ในกำรน้ี
บริษทัไดน้ ำกรอบแนวทำงปฏิบติัดำ้นกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission (COSO) มำประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบและแนวทำงปฏิบติัดำ้นกำรควบคุมภำยในของบริษทั ซ่ึง
ก ำหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว ้5 ดำ้น ไดแ้ก่   

(1)  กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment)   
(2)  กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)    
(3)  กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน (Control Activities)     
(4)  ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล (Information & Communication) และ   
(5)  ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำน

ของบริษทัจะบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยในดำ้นประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน กำรใชท้รัพยำกร กำร
ดูแลรักษำทรัพยสิ์น ควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินกำรบญัชี รวมถึงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัตำมกรอบแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance : CG)    

 

จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีรำยงำนว่ำ มิไดพ้บสถำนกำรณ์หรือขอ้บกพร่องใดๆ
เก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัท่ีเป็นสำระส ำคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทั   

ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั สำมำรถสรุปแยกตำม 5 องค์ประกอบหลกัตำมกรอบของ COSO 
Internal Control Framework ไดด้งัน้ี 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควำมส ำคญัของกำรมีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและ

เหมำะสมต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อนัเป็นพื้นฐำนส ำคญัท่ีจะช่วยท ำใหก้ำรบริหำรงำนของบริษทัมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ซ่ึงเป็นปัจจยัของกำรด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืต่อไป  และยงัเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรสร้ำงเสริม
วฒันธรรมองคก์รท่ีดีและมีควำมเขม้แขง็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้ควำมซ่ือตรงและกำรมีจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินงำน พร้อมทั้งก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยของ
องคก์ร ตลอดจนกำรมีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในท่ีดีและเหมำะสม ดงัน้ี 
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 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code 

of Conduct) และมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือตรงและมีจริยธรรม โดยมอบหมำยให้
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัท ำกำรส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวแก่ผูบ้ริหำรและพนกังำน
ทุกคนไดรั้บทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอผำ่นหลกัสูตรกำรอบรมภำยในและกิจกรรมต่ำงๆ  ทั้งยงัมีขอ้ก ำหนด
วำ่ดว้ยเร่ืองกำรร้องเรียนและแจง้เบำะแสกำรทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย และท ำให้มัน่ใจว่ำผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบำะแสจะไดรั้บกำรดูแลและคุม้ครองอย่ำง
ปลอดภยั ซ่ึงถือเป็นกำรสร้ำงทศันคติท่ีดีต่อกำรตรวจสอบอีกดว้ย 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร มีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจโดยรวม 
และก ำกบัดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้ส ำหรับใช้
เป็นแนวทำงในกำรจดัท ำแผนธุรกิจและแผนปฏิบติังำน รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ท่ีสอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผล ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
สอบทำนใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบในรำยงำนประจ ำปี  

 ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีน ำแนวทำงท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรก ำกบัดูแลท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั ไป
ถ่ำยทอดให้แก่พนักงำนเพื่อน ำไปปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงำน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมีวนิยัต่อกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรควบคุมภำยใน  

 พนักงำนทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตำม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนค ำสั่งใดท่ีอยู่ภำยใตร้ะบบกำร
ควบคุมภำยในอยำ่งเคร่งครัด  

 บริษทัก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรในลกัษณะสำยงำน มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในส่วนงำนท่ีส ำคญัเพื่อให้
เกิดกำรถ่วงดุลระหวำ่งกนั (Check and Balance) มีกำรก ำหนดสำยกำรรำยงำนท่ีชดัเจน รวมถึงมีกำร
มอบหมำยและจ ำกดัอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมตำมโครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้กำร
บริหำรจดักำรของบริษทัมีประสิทธิภำพ 

 บริษทัมีกำรก ำหนดคุณสมบติัของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่งงำน เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรสรรหำและ
คดัเลือกบุคลำกรท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนทั้งจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร  มีแผนพฒันำบุคลำกร
ผำ่นทำงฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูสื้บทอดต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญั พร้อมทั้ง
ก ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนอย่ำงมีมำตรฐำนและเป็นระบบ เพื่อพิจำรณำให้
ผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม และเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจต่อบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด  
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 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)    
 กำรประเมินควำมเส่ียง เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นหลกัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงย ัง่ยืน โดยบริษทัไดพ้ฒันำระบบบริหำรจดักำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อสร้ำง
คุณค่ำระยะยำวใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 บริษทัไดด้ ำเนินนโยบำยตำมกรอบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management : ERM) ตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission (COSO)  และใหมี้กำรประเมินควำมเส่ียงเป็นประจ ำทุกปี  

 บริษทัไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงไวอ้ยำ่งชดัเจน เพื่อให้เป็นกรอบในกำรจดัท ำ
แผนงำนบริหำรควำมเส่ียง โดยในระหวำ่งปีมีกระบวนกำรทบทวน วิเครำะห์ ติดตำม และก ำหนด
มำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงบูรณำกำร มุ่งสร้ำงทศันคติและควำมเข้ำใจท่ีดีให้แก่
พนักงำนของบริษทัในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง ให้พนักงำนทุกระดับในองค์กรสำมำรถน ำ
นโยบำยและแผนงำนไปปฏิบติัไดจ้ริงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลให้มีกำรระบุ
ควำมเส่ียง โดยพิจำรณำปัจจยัทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร ท่ีอำจส่งผลให้บริษทัไม่สำมำรถ
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว ้และก ำกบัดูแลให้มีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสท่ีเกิดข้ึน
ของควำมเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้เพื่อจดัล ำดบัควำมเส่ียงและเลือกใช้วิธีกำรจดักำรควำมเส่ียงไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 

 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Team) ซ่ึงประกอบด้วย
ผูบ้ริหำรฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเส่ียงของแต่ละหน่วยงำน เพื่อจดัท ำแผนงำนบริหำรควำมเส่ียง 
ประเมินและจดัอนัดบัควำมเส่ียง พร้อมทั้งหำมำตรกำรในกำรรับมือ รวมถึงมีกำรรำยงำนควำม
คืบหนำ้ของแผนงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นระยะ 

 
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)   

 บริษทัให้ควำมส ำคญัอยำ่งมำกกบัระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน นอกจำกท่ีจะมีกำร
จดัตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในแล้ว ผูบ้ริหำรของทุกหน่วยงำนมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรดูแลและ
ตรวจสอบระบบกำรท ำงำนภำยใต้ส่วนงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมระเบียบกำรปฏิบติังำน 
รวมทั้งปลูกฝังใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำมีวนิยั และมีจิตส ำนึกท่ีดีในเร่ืองกำรควบคุมภำยใน  ดงัน้ี 

 บริษทัไดก้ ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมให้เหมำะสมกบัควำมเส่ียงและลกัษณะเฉพำะของบริษทั มีกำร
แบ่งแยกหนำ้ท่ีไวอ้ยำ่งชดัเจน เช่น หนำ้ท่ีกำรอนุมติั หนำ้ท่ีกำรบนัทึกรำยกำรบญัชี หนำ้ท่ีในกำรดูแล
จดัเก็บทรัพยสิ์น มีกำรจดัท ำนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบติังำนและคู่มือในกำรปฏิบติังำน ทั้งทำงดำ้น
กำรเงิน กำรจดัซ้ือและด้ำนอ่ืนๆไวอ้ย่ำงเหมำะสมเป็นลำยลักษณ์อกัษร และมีกำรทบทวนอย่ำง
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 สม ่ำเสมอ  มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติัรำยกำรของผูบ้ริหำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจน มีกำร
ก ำหนดระเบียบปฏิบัติเร่ืองกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อป้องกันกำรน ำ
ผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั และใหค้  ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั 

 บริษทัจดัใหมี้กระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย เพื่อให้มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยของธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ อีกทั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัยงัได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบครอบคลุมไปถึงบริษทัยอ่ยอีกดว้ย 

 
 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อคุณภำพของสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้
ระบบกำรควบคุมภำยในเกิดประสิทธิผล โดยมีแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ดงัน้ี 

 บริษทัมีกระบวนกำรและช่องทำงกำรส่ือสำรขอ้มูลภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ โดยใช้เทคโนโลยีกำร
ส่ือสำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต อีเมลล์ และไลน์แอด ซ่ึงสำมำรถส่ือสำรถึงพนักงำนทุกคนทัว่ทั้ ง
องค์กรในเวลำเดียวกนัส ำหรับขอ้มูลท่ีจ ำเป็น อีกทั้งสำมำรถก ำหนดระดบัต ำแหน่งของพนกังำนท่ี
บริษทัตอ้งกำรส่ือสำรขอ้มูลใหท้รำบส ำหรับขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัเฉพำะกรณี 

 บริษทัมีกำรจดัท ำรำยงำนตวัเลขทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีส ำคญัและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
อยำ่งสม ่ำเสมอ คณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถขอขอ้มูลท่ีจ ำเป็นเพิ่มเติมไดจ้ำกเลขำนุกำรบริษทั ซ่ึงท ำ
หนำ้ท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อช่วยประสำนงำนให้แก่คณะกรรมกำรในกำรขอขอ้มูล โดยขอ้มูลเอกสำรท่ี
ใชใ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ังจะน ำส่งใหก้รรมกำรทุกท่ำนล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 

 บริษทัมีช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนกำรกระท ำผดิกฎหมำย หรือพฤติกรรมน่ำสงสัยท่ี
อำจส่อถึงกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ส ำหรับพนกังำนและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เลขำนุกำรบริษทั และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 บริษทัจดัให้มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ดงัน้ี 

 บริษทัมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระท่ีรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกรรม
ต่ำงๆตำมมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน มีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ซ่ึงผำ่นกำร
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยจดัท ำแผนตำมหลักกำร Risk-Based Approach ตำม
มำตรฐำนสำกล ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั โดยค ำนึงถึงผลกระทบจำกควำมเส่ียง และโอกำส



 

101 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 ท่ีจะเกิดควำมเส่ียง มีกำรก ำหนดระดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียง รวมทั้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจกำร
ควบคุมภำยในของกิจกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในและทดสอบกำร
ควบคุม เพื่อจดัสรรทรัพยำกร ทั้งในแง่ของบุคลำกร และเวลำในแผนกำรเขำ้ตรวจสอบอยำ่งเหมำะสม 
เพื่อท ำใหม้ัน่ใจวำ่กำรตรวจสอบนั้นจะบรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์ร และสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มใหก้บัองคก์รได ้ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนให้กบัฝ่ำยบริหำร 
ช่วยก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงตำมขอ้เสนอแนะ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมถึงมีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้สังเกต เพื่อให้แน่ใจวำ่หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งได้
ด ำเนินตำมแนวปฏิบติัท่ีวำงไวแ้ลว้จริง 

 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี  - 
 

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษทั คือ นำงสำวนิภำทิพย ์ศุภฤกษรั์ตนไชย โดยไดรั้บกำรแต่งตั้งให้

ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้ งแต่วนัท่ี              
1 สิงหำคม 2559 เป็นตน้ไป 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจ้ำง หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน และดูแลให้ผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำร
อบรม ท่ีเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในของบริษทั โดยรำยละเอียดของคุณวุฒิ
กำรศึกษำ ประวติักำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์กำรท ำงำนของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ปรำกฏใน 
“รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน” (เอกสำรแนบ 3) 
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12.  รายการระหว่างกนั 

รำยกำรระหว่ำงบริษทั และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัประจ ำปี 2563 ได้แสดงอ้ำงอิงจำกรำยงำนขอ้มูลทำง
กำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส ำหรับปี 2563 
 (หน่วย : บำท) 

1. EAGLE เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั ถือ
หุ้ น ร้ อ ยล ะ  9 9 . 9 9  แล ะ มี
กรรมกำรร่วมกนักบับริษทั  

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดิน 
รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืน 

1,916,640 
206,072 

ค่ำขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 135,026,404 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 160,522 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

11,768,775 
572,289 

2. LOGISTIC 
ENTERPRISE 

เป็นบริษัทย่อยของ EAGLE 
โดย EAGLE ถือหุ้นร้อยละ 
99.98 และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษทั 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
ค่ำเช่ำรถขนส่งก๊ำซ 9,476,819 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                                     1,261,600      

 

3. WP GAS 
 

เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั ถือ
หุ้ น ร้ อ ยล ะ  9 9 . 9 9  แล ะ มี
กรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
และมีผูบ้ริหำรของบริษัท ท่ี
เป็นกรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
ดอกเบ้ียรับ 612,482 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 
ค่ำบริหำรงำนขำย 

120,000 
2,516,300 

รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 

61,840 
444,476 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 9,000,000 
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(แบบ 56-1) 

 
ช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ส ำหรับปี 2563 
 (หน่วย : บำท) 

4. THAIGAS เป็นบริษทัยอ่ยของ WP GAS 
โดย WP GAS ถือหุ้นร้อยละ 
79.99 และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษทั และมีผูบ้ริหำรของ
บริษทัท่ีเป็นกรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
รำยไดจ้ำกกำรขำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอ่ืน 
รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดินและอุปกรณ์ 
รำยไดค้่ำซ่อมถงั 
ดอกเบ้ียรับ 
ซ้ือก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 

 
768,063,102 

 
1,850,565 
2,601,231 

900,000 
360,319 
553,903 

67,432,615 
 

 
118,777,104 

2,217,353 
22,700,000 

5. PREMIER 
CARRIER 

เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง 
THAIGAS โดย THAIGAS 
ถือหุ้นร้อยละ99.99 และมี
กรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
และมีผูบ้ริหำรของบริษัทท่ี
เป็นกรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
ค่ำขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 
5,100,223 

 
 

41,904 

6. WONDER 
FOOD 

เ ป็ น บ ริ ษัท ย่ อ ย ข อ ง  WP 
SOLUTIONS โดย WP 
SOLUTIONS ถือหุ้นร้อยละ 
49.99 และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษทั และมีผูบ้ริหำรของ
บริษทัท่ีเป็นกรรมกำร 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน 
ดอกเบ้ียรับ 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ืออำหำร 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 

 
67,742 

1,761,196 
 
 

67,742 
1,570,527 

16,000,000 
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(แบบ 56-1) 

 
ช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ส ำหรับปี 2563 
 (หน่วย : บำท) 

7. WP 
SOLUTIONS 

เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั ถือ
หุ้น ร้อยละ  9 9 . 99  และ มี
กรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
และมีผูบ้ริหำรของบริษทั  
ท่ีเป็นกรรมกำร 
 

รำยกำรจำกงบก ำไรขำดทุน ไม่มี 
รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ไม่มี 

8. 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 

 
 
12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

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

2. บริษทั มีรำยกำรระหว่ำงกนักบั LOGISTIC ENTERPRISE จ  ำนวน 1 รำยกำรไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำยค่ำเช่ำรถ
ขนส่งก๊ำซ ทั้ งน้ีรำยกำรระหว่ำงกันนั้น มีรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยท่ีมิได้มี
วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  

3. บริษทั มีรำยกำรระหว่ำงกนักบั WP GAS จ  ำนวน 3 รำยกำรไดแ้ก่ 1) รำยไดด้อกเบ้ียรับ  2) รำยไดค้่ำ
บริหำรจดักำร  และ 3) ค่ำใช้จ่ำยบริหำรงำนขำย  ทั้งน้ีรำยกำรระหว่ำงกนัทั้ง 3 รำยกำรนั้น มีรำคำและเง่ือนไข
เสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั หรือมีรำยกำร
ใดๆ เป็นพิเศษ  

4. บริษทั มีรำยกำรระหวำ่งกนักบั THAIGAS จ  ำนวน 7 รำยกำรไดแ้ก่ 1) รำยไดจ้ำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว  2) รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร  3) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอ่ืน  4)  รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดินและอุปกรณ์  5) รำยไดค้่ำ
ซ่อมถงั  6) ดอกเบ้ียรับ  และ  7) ตน้ทุนซ้ือก๊ำซปิโตรเลียมเหลว    ทั้งน้ีรำยกำรระหวำ่งกนัทั้ง  7 รำยกำรนั้น มีรำคำ
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(แบบ 56-1) 

 และเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 
หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  

5. บริษทั มีรำยกำรระหวำ่งกนักบั PREMIER CARRIER จ  ำนวน 1 รำยกำรไดแ้ก่ ค่ำขนส่งก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว ทั้งน้ีรำยกำรระหวำ่งกนันั้น มีรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงค์
ในกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  

6. บริษทั มีรำยกำรระหว่ำงกนักบั WONDER FOOD จ  ำนวน 2 รำยกำรได้แก่ 1) ดอกเบ้ียรับ และ 2) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ืออำหำร  ทั้งน้ีรำยกำรระหวำ่งกนักนัทั้ง 2 รำยกำรนั้น มีรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั หรือมีรำยกำรใดๆ เป็นพิเศษ  
 
12.2  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, 
THAIGAS, PREMIER CARRIER, WONDER FOOD, WP SOLUTIONS และ WP SOLLAR ดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 
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 (แบบ   - ) 

         
 
        

 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3  
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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 (แบบ   - ) 

         
 
        

13.  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

13.1  งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 649.14                 10.35% 663.49 10.97% 696.81 12.19%
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม        

           ผา่นก าไรหรือขาดทุน 209.57                 3.34% -                    0.00% -                    0.00%
เงินลงทุนระยะสั้น 0.00 0.00% 407.79 6.74% 402.34 7.04%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 872.58                 13.91% 939.71               15.54% 1,031.88            18.05%

สินคา้คงเหลือ 303.81                 4.84% 201.48               3.33% 161.89               2.83%

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7.26                     0.12% 9.78 0.16% 17.61 0.31%

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                       0.00% -                    0.00% 63.13 1.10%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,042.37              32.57% 2,222.26 36.74% 2,373.65 41.53%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 316.12                 5.04% 667.38 11.03% 650.28 11.38%

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 91.38                   1.46% 47.25 0.78% 3.16 0.06%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,925.70              46.65% 2,750.79            45.48% 2,523.84            44.16%

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 433.56                 6.91% -                    0.00% -                    0.00%

ค่าความนิยม 120.86                 1.93% 121.86 2.01% 33.49 0.59%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 258.52                 4.12% 50.52 0.84% 33.50 0.59%

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                       0.00% 43.42 0.72% 48.91 0.86%

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 10.92                   0.17% 10.79 0.18% 8.29 0.15%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 71.91                   1.15% 134.73 2.23% 40.16 0.70%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,228.96              67.43% 3,826.73 63.26% 3,341.64 58.47%

รวมสินทรัพย์ 6,271.33              100.00% 6,048.99 100.00% 5,715.29 100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2561ปี 2563
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20.00 0.32% 20.00 0.33% -                    0.00%

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 746.09 11.90% 989.58               16.36% 1,007.96            17.64%

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

          ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 43.87 0.70% -                    0.00% - 0/00%

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

           ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 54.86 0.87% 46.51                 0.77% 46.51                 0.81%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่าย 30.08 0.48% 37.39                 0.62% 30.73                 0.54%

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 0.00 0.00% -                    0.00% 8.09                   0.14%

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 60.54 0.97% 60.31                 1.00% 47.89                 0.84%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 955.44 15.24% 1,153.80 19.07% 1,141.18 19.97%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 368.08 5.87% -                    0.00% 0.00                   0.00%

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 88.92 1.42% 116.90               1.93% 163.41               2.86%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 42.56 0.68% 41.36                 0.68% 23.33                 0.41%

เงินมดัจ ารับ 3,492.12              55.68% 3,416.29            56.48% 3,384.81            59.22%

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 16.89 0.27% 17.47                 0.29% 3.60                   0.06%

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13.47 0.21% 8.11                   0.13% 6.35                   0.11%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,022.04              64.13% 3,600.13 59.52% 3,581.50 62.67%

รวมหนีสิ้น 4,977.48              79.37% 4,753.93 78.59% 4,722.68 82.63%
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน* 518.50 8.27% 518.50 8.57% 518.50 9.07%

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว* 518.50 8.27% 518.50 8.57% 518.50 9.07%

ส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 532.00 8.48% 532.00 8.79% 532.00 9.31%

ก าไรสะสม*

    จดัสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฏหมาย 23.55 0.38% 15.04 0.25% - 0.00%

    ก  าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทุนสะสม) 243.71 3.89% 211.58 3.50% -57.93 -1.01%

หุน้ทุนซ้ือคืน -47.78 -0.76%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,269.98 20.25% 1,277.12 21.11% 992.57 17.37%

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 23.87 0.38% 17.94                 0.30% 0.03                   0.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,293.85 20.63% 1,295.06            21.41% 992.61 17.37%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,271.33              100.00% 6,048.99 100.00% 5,715.29 100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน  ปี 2563  ปี 2562 ปี 2561
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

รายไดจ้ากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 11,856.37          99.82% 14,127.43    99.81% 14,684.37    99.71%
รายไดค้่าบริการขนส่ง 21.44                 0.18% 26.96            0.19% 42.49            0.29%

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 11,877.81          100.00% 14,154.39 100.00% 14,726.87 100.00%

ต้นทุนจากการขายสินค้าและให้บริการ

ตน้ทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว -11,226.62 -94.52% -13,404.43 -94.70% -13,870.92 -94.19%

ตน้ทุนการให้บริการขนส่ง -10.08 -0.08% -16.39 -0.12% -25.53 -0.17%

รวมต้นทุนจากการขายสินค้าและให้บริการ -11,236.71 -94.60% -13,420.81 -94.82% -13,896.44 -94.36%

ก าไรขั้นต้น 641.10 5.40% 733.57 5.18% 830.43 5.64%

รายไดอ่ื้น 194.36 1.64% 311.31 2.20% 251.21 1.71%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 835.46               7.03% 1,044.88       7.38% 1,081.64       7.34%

ค่าใชจ่้ายในการขาย -250.65 -2.11% -291.68 -2.06% -296.64 -2.01%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -350.79 -2.95% -391.97 -2.77% -383.67 -2.61%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 234.02               1.97% 361.24 2.55% 401.34 2.73%

ตน้ทุนทางการเงิน -20.74 -0.17% -3.43 -0.02% -12.79 -0.09%

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 213.28               1.80% 357.81 2.53% 388.54 2.64%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -46.55 -0.39% -68.74 -0.49% -67.06 -0.46%

ก าไรสุทธิส าหรับปี 166.74               1.40% 289.06 2.04% 321.48 2.18%

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 0 0.00% -5.95 -0.04% 0.00 0.00%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 166.74               1.40% 283.12 2.00% 321.48 2.18%

การแบ่งปันก าไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 170.05 1.43% 290.49 2.05% 321.48 2.18%
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -3.32 -0.03% -1.43 -0.01% 0.00 0.00%

ก าไรสุทธิส าหรับปี 166.74 1.40% 289.06 2.04% 321.48 2.18%

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จ
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 170.05 1.43% 284.55 2.01% 321.48 2.18%
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -3.32 -0.03% -1.43 -0.01% 0.00 0.00%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 166.74 1.40% 283.12 2.00% 321.48 2.18%

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.33 0.56 0.62

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562 ปี 2561ปี 2563
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        

งบกระแสเงินสด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 213,284,772           357,806,305         388,541,764       
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่าย

ค่าเส่ือมราคา 263,030,794           274,249,505         268,509,823       
ค่าตดัจ าหน่าย 69,283,586             9,348,810             5,067,844           
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (14,071,068) (12,074,634) (21,797,009)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 10,335,556             14,271,599           4,859                  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5,834,736               -                        -                      
(ก าไร)ขาดทุนจากสญัญาเช่าการเงิน (587,468) 8,346,130             -                      
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 1,000,000               3,400,700             -                      
กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                          (11,196,775) (497,805)
กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (3,439,109) - -
ก าไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                          (5,459,556) (2,335,293)
ก าไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน
   วดัมูลค่าผา่นก าไรหรือขาดทุน (1,778,072) - -
รายได้ค่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (7,555,047) (872,796) (1,540,605)
รายได้ดอกเบ้ียรับ (6,358,170) (8,427,208) (7,675,341)
ตน้ทุนทางการเงิน 20,735,852             3,429,960             12,793,652         
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน -                          (8,087,409) (39,000,000)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,625,880               11,545,937           6,694,183           

556,342,242           636,280,568         608,766,072       

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 89,915,040             171,247,072         (11,797,219)
-  สินคา้คงเหลือ (102,327,613) (13,922,896) 41,590,709         
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,496,293               11,079,052           (2,037,728)
-  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 351,255,751           4,186,902             (55,365,988)
- อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถือไวเ้พ่ือขาย - 63,125,569           -
-  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - 5,493,776             5,625,658           
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 62,822,714             (93,279,024) 2,170,252           
-  ประมาณการหน้ีสิน - - (6,310,584)
- บญัชีส ารองเพ่ือช าระหน้ี - - 121,240,195
-  เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน (222,110,858) (217,917,214) (78,439,438)
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 226,312                  10,426,661           628,621              
- เจ้าหน้ีรอจดัสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟู -                          -                        (121,240,195)
-  เงินมดัจ ารับ 75,827,520             31,477,345           79,383,030         
-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (5,432,357) (3,365,181) (4,593,565)
-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,351,369               - (1,030,000)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 814,366,413          604,832,630        578,589,820
หกั   จ่ายดอกเบ้ีย (20,879,447) (3,538,486) (12,672,626)
         จ่ายภาษีเงินได้ (54,385,615) (69,609,283) (49,001,672)
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 739,101,351 531,684,861         516,915,522        
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        

งบกระแสเงินสด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 280,000,000 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงิน

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (80,000,000) - -
- 302,707,877         -
- (302,707,877) (400,000,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย-สุทธิจากเงินสดท่ีได้มา - (158,274,000) -
(44,701,599) (12,955,384) -

เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,555,047 872,796                1,540,605           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (496,339,208) (352,537,068) (246,427,536)
ตน้ทุนการกูย้มื (7,066,741) (9,492,198) (2,324,706)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (200,170,110) (10,486,767) (5,000)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 15,645,671 22,780,387           21,862,126         
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 7,429,990 7,397,823             9,813,815           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (517,646,950) (512,694,411) (615,540,696)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
- 154 -

เงินสดรับจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 100 - -
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (38,977,846) (5,808,400) (2,058,105)

120,000,000 96,928,152 -
(120,000,000) (96,920,725) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27,656,484 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (47,280,235) (46,512,000) (35,974,125)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (129,417,385) - -
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้คืน (47,781,874) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กจิกรรมจัดหาเงิน (235,800,756) (52,312,819) (38,032,230)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ (14,346,355) (33,322,369) (136,657,404)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 663,488,781 696,811,150         833,468,554       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 649,142,426 663,488,781 696,811,150       

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 31,702,859             62,868,010           29,867,019         
เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,000,000             71,400                  -
ประมาณการร้ือถอน - 1,764,421             -
เพ่ิมข้ึนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

จากการแลกเปล่ียนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 500,000                  - -
เพ่ิมข้ึนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

จากการแลกเปล่ียนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,750,000               - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

เงินสดรับจากกาiขายเงินลงทุนระยะสั้น
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1  สภาวะอุตสาหกรรม ก๊าซ LPG ในประเทศไทย 

ส ำหรับปี 2  3  กำรผลิต กำรน ำเขำ้ รวมถึงควำมตอ้งกำรใช้บริโภคในประเทศและกำรส่งออก มีปริมำณ

ลดลงทุกดำ้นเม่ือเทียบกบัปี 2  2  โดยปี 2  3  ดำ้นกำรผลิตอยูท่ี่  ,404 ลำ้นกิโลกรัม ลดลงจำกช่วงปี 2  2 จ ำนวน  

 22 ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ  0.32 ส่วนปริมำณกำรน ำเขำ้อยู่ท่ี  3  ลำ้นกิโลกรัม ลดลงจ ำนวน    ลำ้น

กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 2.72  ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศอยูท่ี่  ,740  ลำ้น

กิโลกรัม ลดลงจ ำนวน 8 9 ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ  2.48 ขณะท่ีกำรส่งออกก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลงมำ

อยูท่ี่ 233 ลำ้นกิโลกรัม ลดลงจ ำนวน    ลำ้นกิโลกรัม ลดลงในอตัรำร้อยละ 22.07 
 

ตารางแสดงการจัดหาและการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

         (หน่วย : ลำ้นกิโลกรัม) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

การผลติ  ,404  ,02   ,  2 

การน าเข้า  3    0  82 

การจ าหน่ายภายในประเทศ  ,740  ,  9  , 20 

การส่งออก 233 299 38  
 

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

information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 

 
 ส ำหรับปี 2  3  ควำมตอ้งกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวปริมำณรวมอยู่ท่ี  ,740 ล้ำนกิโลกรัม ลดลงจำกปี 

2  2 ร้อยละ  2.48 โดยควำมตอ้งกำรหลกัมำจำกกำรใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลวในภำคปิโตรเคมี  2,343 ลำ้นกิโลกรัม  

ทั้งน้ีภำคปิโตรเคมีลดลงจำกปี 2  2 ปริมำณ 408 ลำ้นกิโลกรัม หรือลดลงอตัรำร้อยละ  4.83 ส่วนควำมตอ้งกำรใช้

จำกภำคครัวเรือน 2,033 ลำ้นกิโลกรัม โดยลดลงจำกปี 2  2 จ ำนวน  92 ลำ้นกิโลกรัม  คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.32

ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลวของสถำนีบริกำร 7 2 ลำ้นกิโลกรัม เม่ือเทียบกบัปี 2  2 ลดลง 27 

ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2 .49  ส่วนควำมตอ้งกำรใชใ้นภำคอุตสำหกรรม   2 ลำ้นกิโลกรัม เม่ือ

เทียบกบัปี 2  2 ลดลง 48 ลำ้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27 

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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โดยสัดส่วนควำมตอ้งกำรใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลว จ ำแนกตำมภำคเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2  3  

ตำมล ำดบัเป็นดงัต่อไปน้ี ภำคปิโตรเคมีร้อยละ 40.82  ภำคครัวเรือนร้อยละ 3 .42 สถำนีบริกำรร้อยละ  3. 0  และ
ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ  0.   

 
ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกจิ 

 

                    (หน่วย :  ลำ้นกิโลกรัม) 

  
ปี 2563 ปี 2563 ปี 2561 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
ครัวเรือน 2,033 35.42 2,125 32.40 2,164 32.69 
อุตสำหกรรม 612 10.66 660 10.06 687 10.38 
สถำนีบริกำร 752 13.10 1,023 15.60 1,170 17.68 
วตัถุดิบปิโตรเคมี 2,343 40.82 2,751 41.94 2,598 39.25 
รวม 5,740 100.00 6,560 100.00 6,619 100.00 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน (http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-

information/static-energy/static-petroleum?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1) 
 
14.2  ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) เป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส ำหรับ
ภำคครัวเรือน ภำคยำนยนต ์และภำคอุตสำหกรรม ภำยใตแ้บรนด์”เวลิดแ์ก๊ส”ซ่ึง ณ วนัท่ี 3  ธนัวำคม 2  3  บริษทัฯ
มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอยูท่ี่ร้อยละ  8. 9 

 ในปี 2  3 บริษทัมีรำยไดร้วม  2.072. 7 ลำ้นบำท โดยมำจำกกำรขำย LPG   ,8  .37 ลำ้นบำท ซ่ึงรำยได้
รวมนั้น ลดลงร้อยละ   .   จำกปีก่อน อนัเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยรวมของก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีลดลง จำก
จ ำนวน  7 3,    ตนั เป็น 724,82  ตนั  ในขณะท่ีรำคำขำยเฉล่ียต่อกิโลกรัมลดลง  8. 9 บำทต่อกิโลกรัมเป็น   .2 
บำทต่อกิโลกรัม 

     รำยไดข้องบริษทั มำจำก   กลุ่มลูกคำ้หลกั คือ โรงบรรจุก๊ำซ, สถำนีบริกำรก๊ำซ, โรงงำนอุตสำหกรรม, 
ลูกคำ้พำณิชย ์และร้ำนคำ้ก๊ำซ โดยรำยไดส่้วนใหญ่กวำ่ร้อยละ  0 มำจำกโรงบรรจุก๊ำซ หำกพิจำรณำในเร่ืองปริมำณ
กำรขำย จะพบวำ่เป็นไปในทิศทำงเดียวกบัรำยได ้ซ่ึงมำกกว่ำร้อยละ  0 ของปริมำณกำรขำยมำจำกโรงบรรจุก๊ำซ
เช่นกนั  

  
  
  

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


 

114 
 

 
บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ก๊ำซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใชว้ตัถุดิบภำยในประเทศซ่ึงมีคุณภำพอยู่
ในระดบัเดียวกนั ถงับรรจุก๊ำซท่ีใชบ้รรจุก๊ำซไดรั้บกำรผลิตมำจำกโรงงำนซ่ึงมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทยจึง
สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ผลิตภณัฑข์องผูค้ำ้มำตรำ 7 ทุกรำยแทบไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำกนกั อยำ่งไรก็ตำมอุตสำหกรรม
น้ีมุ่งเนน้ไปยงักำรแข่งขนัทำงดำ้นกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและกำรบริกำร 

บริษทัฯให้ควำมส ำคญักบัลูกคำ้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่ลูกคำ้ขนำดเล็กถึงขนำดกลำงซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีสำมำรถ
เขำ้ถึงไดง่้ำย ควบคู่ไปกบักำรขยำยตลำดในส่วนของลูกคำ้พำณิชยแ์ละโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีควำมตอ้งกำรใช ้
LPG ในปริมำณสูง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจะสร้ำงโครงข่ำยลูกคำ้ของบริษทัฯ ให้มีควำมมัน่คงและสำมำรถสร้ำง
รำยไดใ้นระยะยำว 

14.3  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

 กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส ำหรับปี 
2  3 มีรำยละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

 

1. ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทัมีก ำไรสุทธิส ำหรับปีอยูท่ี่   7 ลำ้นบำท ลดลง  22 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 42.32 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2  2 โดยมีรำยไดร้วมอยูท่ี่  2,072  ลำ้นบำท ลดลง  2,393 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ   .   จำก
ปี 2  2 และมี EBITDA อยูท่ี่     ลำ้นบำท ลดลง 78 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ  2. 7 

 

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม               12,072                  14,466 -16.55%
รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ               11,878                  14,154 -16.08%
รายได้จากก าไรจากการขายทีด่ิน                       -                           83 -100.00%
ก าไรสุทธิ (ก่อนรายได้จากก าไรจากการขายทีด่ิน)                    167                       206 -19.20%
ก าไรสุทธิ                    167                       289 -42.32%

อัตราก าไรสุทธิ (%) 1.38% 2.00% pp

EBITDA                    566 645                     -12.17%

   ปี  2563   ปี 2562
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)
จ านวน ร้อยละ

-2,394

-2,277

-122

-0.62

-78

-83
-40
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รายได้ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ลูกคำ้ประเภทต่ำงๆ และมี

รำยไดค้่ำบริกำรขนส่งและรำยไดอ่ื้น โดยในปี 2  3 บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงสร้ำงรำยไดแ้ละสัดส่วนของ
รำยไดแ้ยกตำมประเภทดงัต่อไปน้ี 

 
ตาราง 1: โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้ 

2562 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

(หน่วย : ล้านบาท) จ านวน (%) จ านวน (%) จ านวน ร้อยละ

รายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 11,856 98.21% 14,127 97.66% -2,271 -16.08%

รายได้ค่าบริการขนส่ง 21 0.18% 27 0.19% -6 -20.49%

รายได้อ่ืน 194 1.61% 311 2.15% -117 -37.57%

                       รวมรายได้ 12,072 100.00% 14,466 100% -2,394 -16.55%

2563

 
 

1) รำยไดจ้ำกกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ในปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำย   ,8   ลำ้นบำท ลดลง 2,27  ลำ้นบำท หรือคิดเป็น

ร้อยละ   .08 จำกปี 2  2 ซ่ึงมีรำยไดอ้ยู่ท่ี  4, 27 ลำ้นบำท  อนัมีสำเหตุหลกัคือ ปริมำณกำรขำยรวมของก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีลดลง จำกจ ำนวน  7 3,     ตนั เป็น 724,82  ตนั  โดยปริมำณกำรขำยท่ีลดลงมำควำมตอ้งกำรท่ี
ลดลง ซ่ึงเป็นผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID 19 โดยเฉพำะกลุ่มลูกคำ้สถำนีบริกำรก๊ำซ ซ่ึงเป็นไปตำมภำวะ
ตลำดรวมในประเทศ   

  

2) รำยไดค้่ำบริกำรขนส่ง 
ในปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกค่ำบริกำรขนส่ง เป็นจ ำนวน 2  ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 20.49

จำกปี 2  2 โดยมีสำเหตุหลกัเน่ืองมำจำกกำรขำยใหลู้กคำ้สถำนีบริกำรลดลง จึงท ำใหก้ำรขนส่งลดลงตำมไปดว้ย 
 

3) รำยไดอ่ื้น 
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

(หน่วย : ล้านบาท) จ านวน (%) จ านวน (%) จ านวน ร้อยละ

รายได้ค่าขนส่ง 94 48.37% 125 40.17% -31 -24.82%

ดอกเบีย้รับ 6 3.27% 8 2.71% -2 -24.55%

รายได้ค่าเช่า 15 7.71% 12 3.75% 3 28.54%

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0 0.00% 103 33.21% -103

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 14 7.24% 12 3.88% 2 16.53%

รายได้ค่าซอ่มถงั 31 15.78% 21 6.80% 9 44.84%

รายได้อ่ืนๆ 34 17.63% 30 9.49% 5 15.98%

                       รวมรายได้อ่ืน 194 100.00% 311 100.00% -117 -37.57%

2563 2562

 
 
 



 

116 
 

 
บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        
ในปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดอ่ื้น เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบั  94 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 37. 7 จำกปี 

2  2 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2  2 มีก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินจ ำนวน   แปลง 
 
ค่าใช้จ่าย 
ค่ำใชจ่้ำยหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยตน้ทุนขำย LPG ตน้ทุนกำรให้บริกำรขนส่ง ค่ำใชจ่้ำย

ในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน โดยในปี 2  3 บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงสร้ำง
ค่ำใชจ่้ำยและสัดส่วนของค่ำใชจ่้ำยแยกตำมประเภทดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 2: โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย 
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

(หน่วย : ล้านบาท) จ านวน (%) จ านวน (%) จ านวน ร้อยละ

ต้นทุนขาย LPG 11,227 94.67% 13,404 95.01% -2,178 -16.25%

ต้นทุนการใหบ้ริการขนส่ง 10 0.09% 16 0.12% -6 -38.46%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 251 2.11% 292 2.07% -41 -14.07%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 351 2.96% 392 2.78% -41 -10.50%

ต้นทุนทางการเงนิ 21 0.17% 3 0.02% 17 504.55%

รวมค่าใช้จ่าย 11,859 100.00% 14,108 100.00% -2,249 -15.94%

2563 2562

 
 

1) ตน้ทุนขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี 
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

(หน่วย : ล้านบาท) จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ

ต้นทุนขาย LPG 11,227 13,404 -2,178 -16.25%

รายได้จากการขาย LPG 11,856 14,127 -2,271 -16.08%

สัดส่วนของต้นทุนขาย LPG เทยีบรายได้จากการขาย LPG 94.69% 94.88% -0.19 pp

อัตราก าไรขัน้ต้นจากการขาย LPG 5.31% 5.12% 0.19 pp

2563 2562

 
 

ในปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เป็นจ ำนวน   ,227 ลำ้นบำท ลดลงร้อย
ละ   .2  จำกปี 2  2 ซ่ึงเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลงจำกจ ำนวน  7 3,    ตนั เป็น 
724,82  ตนั จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์ COVID 19   และกำรลดลงของปริมำณกำรขำยน้ีส่งผลให้รำยไดจ้ำก
กำรขำย  LPG ลดลงเช่นกนั โดยตน้ทุนขำยลดลงเป็นสัดส่วนมำกกวำ่กำรลดลงของรำยได ้ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
บริหำรตน้ทุนก๊ำซ และช่องทำงกำรขำยไดดี้ ส่งผลให้อตัรำก ำไรขั้นตน้ปรับตวัดีข้ึนจำกร้อยละ  . 2 เป็นร้อยละ 
 .3  
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        
อย่ำงไรก็ดีจำกผลของกำรท่ีภำครัฐไดป้ระกำศปรับลดรำคำ LPG ลงเม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2  3  จำก 

 7. 79  บำท/กิโลกรัม เหลือ  4.37 8  บำท/กิโลกรัม หรือลดลง 2.8037 บำท/กิโลกรัม ส่งผลท ำให้ตน้ทุนลดลงไป
ในทิศทำงเดียวกนักบัรำยได ้

 
2) ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรขนส่ง แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี 

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 จ านวน

ต้นทุนการใหบ้ริการขนส่ง 10 16 -6 -38.46%

รายได้ค่าบริการขนส่ง 21 27 -6 -20.49%

สัดส่วนของต้นทุนการใหบ้ริการขนส่งเทยีบรายได้

ค่าบริการขนส่ง
47.05% 60.79% -13.74

อัตราก าไรขัน้ต้นการใหบ้ริการขนส่ง 52.95% 39.21% 13.74

ร้อยละ

 
 

ในปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนกำรให้บริกำรขนส่ง เป็นจ ำนวน  0 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 38.4 
จำกปี 2  2 อนัเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขนส่งให้ลูกคำ้กลุ่มสถำนีบริกำรลดลง  อย่ำงไรก็ตำมบริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 39.2  ในปี 2  2 เป็นร้อยละ  2.9  ในปี 2  3 

 
3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2  3 อยู่ท่ี 2   ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2.   ของรำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บริกำร ลดลง 4 .03 ล้ำนบำท หรือร้อยละ  4.07 เม่ือเทียบกบัปี 2  2  เน่ืองจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 
COVID  9 ท ำให้ยอดขำยลดลง ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลงตำมไปดว้ย โดยเฉพำะค่ำขนส่งท่ีลดลงจำก
ยอดขำยท่ีลดลง  นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดมี้กำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆอยำ่งรัดกุม 

ในปี 2  3 ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรขำยและกำรตลำดหลกัๆเกิดจำกค่ำท ำกำรตลำด และค่ำโฆษณำท่ีเพิ่มข้ึนจำก
กำรสร้ำง Brand Awareness ส่วนใหญ่เพื่อประชำสัมพนัธ์ภำพลกัษณ์ แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” อยำ่งต่อเน่ือง  เพื่อสร้ำง
ใหแ้บรนดเ์วลิดแ์ก๊สเป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้งผำ่นทำงช่องทำงต่ำงๆซ่ึงไดรั้บผลตอบรับเป็นอยำ่งดี 

นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัไดร่้วมจดัท ำ Marketing campaign ในกำรเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยเหลือสังคมไทย
ฟันฝ่ำวกิฤต COVID 19 โดยกำรสนบัสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์และช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ในช่วง COVID 19 
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 (แบบ   - ) 

         
 
        

4) ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
ในปี  2  3 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเป็นจ ำนวน 3    ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9  ของ

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำร ลดลงจำกปีก่อน 4 . 8 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ  0. 0 เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไดมี้
กำรควบคุมกำรเบิกใชง้บประมำณอยำ่งรัดกุม และใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 
5) ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
 ในปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 2  ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 0. 7

ของรำยไดร้วม (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น) เพิ่มข้ึนร้อยละ  04.   จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกปี 2  3 มีกำร
ปรับปรุงมำตรำฐำนบญัชีใหม่ เกิดจำกกำรปรับสัญญำเช่ำ มำเป็นสิทธิกำรใช ้ท ำใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 

 
ตาราง 3: ก าไรและอตัราก าไรของบริษัทและบริษัทย่อย 

(หน่วย : ล้านบาท)

ก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) 641 734 -92 -12.61%

อัตราก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) (%) 5.40% 5.18% 0.21 pp
ก าไรสุทธิ (ก่อนรายได้จากก าไรจากการขายทีด่ิน)                    167                       206 -40 -19.20%
ก าไรสุทธิ                    167                       289 -122 -42.32%
อัตราก าไรสุทธิ (%) 1.38% 2.00% -0.62 pp

   ปี  2563   ปี 2562
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ

 
 

 ก าไร 
 ในปี 2  3 กลุ่มบริษทัมีก ำไรขั้นตน้  4  ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ  .40  และก ำไรสุทธิ   7
ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ  .38 โดยก ำไรขั้นตน้ และก ำไรสุทธิลดลง 92 ลำ้นบำท หรือร้อยละ  2.  
และ  22 ลำ้นบำทหรือลดลงร้อยละ 42.32  จำกปี 2  2 ตำมล ำดบั ทั้งน้ีหำกไม่รวมรำยไดจ้ำกก ำไรจำกกำรขำยท่ีดิน
ในปี 2  2 ก ำไรสุทธิของกลุ่มบริษทัในปี 2  3 จะลดลง 40 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 9.20 นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทั
มี EBITDA อยูท่ี่     ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ  2. 7 
 

โดยภำพรวมในปี 2  3 กลุ่มบริษทัมีก ำไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2  2 เน่ืองจำกในระหว่ำงปี 2  3
บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจำกกำรปรับรำคำลงของ LPG ในเดือนมีนำคมท่ีผำ่นมำ ส่งผลให้มีภำระตน้ทุนของ สินคำ้
คงเหลือก่อนปรับรำคำ นอกจำกน้ีในปี 2  2 บริษทัฯมีรำยกำรพิเศษเป็นรำยไดจ้ำกก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินจ ำนวน   
แปลงมูลค่ำ  03.37 ลำ้นบำท หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษดงักล่ำว ถือวำ่บริษทัฯยงัคงท ำผลงำนไดดี้ และเติบโตในทิศ
ทำงบวก แมจ้ะไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 จะมีผลท ำให้รำยไดล้ดลง แต่อตัรำก ำไรขั้นตน้ 
(Margin) ถือว่ำยงัคงท ำไดดี้ จำกกลยุทธ์เพิ่มยอดขำยไปในกลุ่มท่ีมี ศกัยภำพสูง อีกทั้งยงัสำมำรถบริหำรจดักำร
ตน้ทุนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน รวมถึงธุรกิจอำหำรท่ีช่วยเพิ่ม Margin ใหก้บักลุ่มบริษทัฯในอนำคต    
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สินทรัพย์ 
ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ ำนวน  ,27  ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3. 8  จำกส้ินปี 

2  2 โดยรำยละเอียดกำรวเิครำะห์สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

1. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดทั้งส้ินจ ำนวน  49 ลำ้นบำท ลดลง

ร้อยละ 2.2  จำกส้ินปี 2  2 อนัเป็นผลมำจำกในระหวำ่งปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรจ่ำยปันผลและซ้ือ
คืนหุ้นทุน รวมทั้งมีกำรซ้ือสินคำ้คงเหลือเพื่อเก็บส ำรองเพิ่มข้ึนจำก  % เป็น 2 % ในระหวำ่งปี 2  3 เพื่อรองรับ
ประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เร่ืองก ำหนดชนิดและอตัรำ หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรค ำนวณปริมำณส ำรอง
น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2  4 ประกำศ ณ วนัท่ี 2  มกรำคม พ.ศ. 2  4 ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี   
กรกฎำคม 2  4  เป็นตน้ไป 

 

2. สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน จ ำนวน 209 ลำ้นบำท โดยในปี 2  3 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ และไดโ้อนยำ้ยรำยกำรเงินลงทุน
ระยะสั้น ไปเป็นรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน และในระหวำ่งปี
มีกำรซ้ือขำยตรำสำรทุนซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยป์ระเภทดงักล่ำว เป็นจ ำนวน 80 ลำ้นบำท และ 280 ลำ้นบำทตำมล ำดบั   

 

3. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ จ ำนวน 872 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 
7. 4 จำกส้ินปี 2  2 โดยแยกรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินรวม 

2563 2562 

ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 806 92.39 898 95.59 
ลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 66 7.61 41 4.41 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน – สุทธิ 872 100.00 939 100.00 
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โดยรำยละเอียดกำรวเิครำะห์อำยุลูกหน้ีกำรคำ้มีดงัน้ี 

  
งบการเงินรวม 

2563 2562 

ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 795 90.61 896 91.95 
เกินกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 0.9 0.10 0.1 0.01 
เกินกวำ่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 8 0.94 4 0.42 
เกินกวำ่ 12 เดือน 73 8.35 74 7.62 
รวมลูกหนีก้ารค้า 878 100 974 100 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -72  -76   
ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 806  898   

 

ณ ส้ินปี 2  3 ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยลูกหน้ีคำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 
90.   ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีเกินก ำหนดช ำระ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบำยในกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ และไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวนทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท ซ่ึงคำดวำ่เพียงพอตำมจ ำนวนหน้ี
ท่ีคำดวำ่จะเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้

4. สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในรูปของสินคำ้ส ำเร็จรูป โดยบริษทั

และบริษทัย่อยมีสินคำ้คงเหลือ ณ ส้ินปี 2  3 จ ำนวน 304 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ  0.79 จำกส้ินปี 2  2 โดย
สำเหตุหลกัเน่ืองมำจำกบริษทัและบริษทัย่อยไดมี้กำรเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มข้ึนส ำหรับคลงัก๊ำซแห่ง
ใหม่ เพื่อรองรับประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เร่ืองก ำหนดชนิดและอตัรำ หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรค ำนวณ
ปริมำณส ำรองน ้ำมนัเช้ือเพลิง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2  4 ประกำศ ณ วนัท่ี 2  มกรำคม พ.ศ. 2  4 ท่ีจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี   กรกฎำคม 2  4 เป็นตน้ไป ท ำใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรส ำรองก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มข้ึนจำก  % เป็น 
2% ในระหวำ่งปี 2  3 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
1. เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั ณ ส้ินปี 2  3 จ ำนวน 3   ลำ้นบำทลดลงร้อย
ละ  2. 3 จำกจ ำนวน   7 ลำ้นบำท ณ ส้ินปี 2  2 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดส ำหรับค ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำ
ประกนัให้กบัคู่คำ้ โดยระหวำ่งปี 2  3  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดถ้อนเงินฝำกค ้ำประกนัจำกเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน
รำยหน่ึงจ ำนวน 3  .2   ลำ้นบำท  
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2. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัย่อยมีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 9  ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
93.37 เน่ืองจำกมีกำรเขำ้ซ้ือจุดกระจำยสินคำ้ระหวำ่งปี และมีกำรน ำอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำวไปปล่อยเช่ำ โดยได้
รำยไดเ้ป็นค่ำเช่ำจ ำนวน 7.   ลำ้นบำทในปี 2  3 

3. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  

ณ ส้ินปี 2  3  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ จ  ำนวน 2,92  ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อย
ละ  .3  จำกส้ินปี 2  2 เน่ืองจำกมีกำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนซ่ึงเป็นจุดกระจำยสินคำ้ท่ี
กลุ่มกิจกำรใหเ้ช่ำแก่บุคคลภำยนอก 

4. คำ่ควำมนิยม  

ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่ำควำมนิยม จ ำนวน  2  ลำ้นบำท ลดลง   ลำ้นบำท หรือร้อยละ 0.82
เน่ืองจำกมีกำรตั้งกำรดอ้ยค่ำของส่วนงำนธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

5. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ จ ำนวน 2 8 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 208 ลำ้น
บำท หรือร้อยละ 4  .7  จำกส้ินปี 2  2 โดยสำเหตุหลกัเกิดจำกบริษทัและบริษทัย่อยไดมี้กำรน ำกำรปรับปรุง
มำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี   มกรำคม 2  4 มำใชก่้อน โดยส่งผลให้กำรซ้ือจุดกระจำยสินคำ้ระหวำ่งปีไดถู้กประเมินใหม่เป็นกำรซ้ือ
สินทรัพย ์และมีกำรรับรู้สิทธ์ิในใบอนุญำตในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ ส้ินปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน จ ำนวน 72 ลำ้นบำท  ลดลง   3 ลำ้นบำท 
จำกส้ินปี 2  2  โดยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ เงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน, 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำท่ีดิน, เงินมดัจ ำค่ำสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 

หนีสิ้น 
ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ ำนวน 4,977 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 233 ลำ้นบำท จำกส้ินปี 

2  2 โดยรำยละเอียดกำรวเิครำะห์หน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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หนีสิ้นหมุนเวยีน 

1. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

            ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 20 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นเงินกู้
เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ไทยแก๊ส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ในระหวำ่งปี 2  3 

2. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
ณ ส้ินปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนจ ำนวน 74  ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 24.  

จำกส้ินปี 2  2 โดยรำยละเอียดของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนมีดงัน้ี  

  
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
ลำ้นบำท (%) ลำ้นบำท (%) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ – บุคคลภำยนอก 549 73.61 730 73.76 
เจำ้หน้ีอ่ืน 124 16.61 170 17.20 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 46 6.23 61 6.15 
เงินรับล่วงหนำ้ 26 3.55 29 2.89 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 746 100.00 990 100.00 

 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีค่ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงเจำ้หน้ีกำรคำ้ ณ ส้ิน
ปี 2  3 มีจ ำนวน  49 ลำ้นบำท ลดลง  8  ลำ้นบำท หรือร้อยละ 24.7  จำกส้ินปี 2  2 เน่ืองจำกรำคำก๊ำซไดป้รับ
ลดลงเม่ือเทียบกบัส้ินปี2  2   

 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
1. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 89 ลำ้นบำท ลดลงร้อย
ละ 23.93 จำกส้ินปี 2  2 เน่ืองจำกระหวำ่งปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มืไปบำงส่วน 

2. เงินมดัจ ำรับ 
ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินมดัจ ำรับเป็นจ ำนวน 3,492 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.22 จำกส้ินปี 

2  2 โดยเงินมดัจ ำรับของบริษทัและบริษทัยอ่ยส่วนหลกัคือ เงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุก๊ำซขนำดเล็ก ซ่ึงกำรเพิ่มข้ึน
ของเงินมดัจ ำรับมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรท่ีลูกคำ้ไดซ้ื้อถงับรรจุก๊ำซขนำดเล็กเพื่อใช้อดับรรจุส ำหรับกำรขำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวในรูปแบบถงัมำกข้ึน 
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2  3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ ำนวน  ,294 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั
ท่ีออกและช ำระแล้วจ ำนวน   8, 00,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ   บำท ส่วนเกินทุนจำกรำคำขำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวจ ำนวน  32 ลำ้นบำท และมีก ำไรสะสมรวมทั้งส้ิน 2 7 ลำ้นบำท  

 
14.4  การบริหารจัดการภาระผูกพนั 
1. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 3  ธันวำคม 2  3 บริษทัและบริษทัย่อย มีภำระผูกพนัแยกตำมประเภทและระยะเวลำจะครบ
ก ำหนด ดงัน้ี    

ภำระขอ้ผกูพนั รวม   ระยะเวลำช ำระ   

    
นอ้ยกวำ่ 1 

ปี 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ภำระผกูพนัดำ้นหน้ีสินระยะยำว 143,784,749 54,860,658 88,924,091 - 
ภำระผกูพนัดำ้นสัญญำเช่ำด ำเนินกำร 411,947,179 43,866,499 368,080,680 - 

รวม 555,731,928 98,727,157 457,004,771 - 

 
2. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

2.1 หนังสือค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร เพื่อค ้ำประกนักำรซ้ือ

แก๊สและกำรใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1,749.14 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 1,201.42 ลำ้นบำท) โดยใช้เงินฝำกธนำคำรเป็น
หลกัประกนัจ ำนวน 288.54 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 647.39 ลำ้นบำท) และบริษทัฯไดน้ ำเคร่ืองจกัรและท่ีดินเป็น
หลกัประกนัจ ำนวน 193.60 ลำ้นบำท และ 130.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืมจำกสถำบนั
กำรเงินจ ำนวน 25.72 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 19.33 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลักประกันกำรปฎิบติังำนอ่ืนๆ
ตำมปกติธุรกิจจ ำนวน 1.86 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 0.66 ลำ้นบำท) 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        

14.5   สรุปอตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
      ตาราง 4 : อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 

2563 2562 2561

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.14 1.93 2.08

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.81 1.74 1.87

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 13.11 13.83 13.86

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 44.48 73.87 76.07

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี 17.41 17.62 17.1

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 27.46 26.03 25.98

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 8.09 4.87 4.73

ระยะเวลาช าระหน้ี 20.68 20.44 21.06

Cash Cycle 14.88            10.46 9.65
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

(Profitability Ratio)
อตัราก าไรขัน้ตน้ 5.40% 5.18% 5.64%

อตัราก าไรอ่ืน 0.00% 0.71% 0.26%

อตัราก าไรสุทธิ 1.38% 2.00% 2.15%

อตัราก าไรสุทธิ(1) 1.38% 1.28% 1.89%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อุหุน้ 12.88% 25.27% 38.65%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(1) 12.88% 16.23% 33.96%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 

(Efficiency Ratio)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3.80% 6.14% 7.09%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(1) 3.80% 4.38% 6.40%

อตัราหมุนของสินทรัพย์ 0.49              2.46 2.64

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial 

Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 3.85 3.67 4.76

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.44 0.14 0.21

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (EBITDA) 20.27 51.70 44.83

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 29.14 48.49 38.43

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) 0.61 0.53 0.76  
 
(1)ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิซ่ึงไม่รวมรำยไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจหลกั 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

                
 (แบบ   - ) 

         
 
        

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

           

ปี 2563 ป ั2562 ค ำอธบิำย

อัตราก าไรขัน้ตน้ % 5.40 5.18

อัตราก าไรขัน้ตน้                                                                                                                                                                   

         

บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราก าไรสทุธเิพิม่ข ึน้จากรอ้ยละ 5.18  เป็นรอ้ยละ 5.40 ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 โดยแมว้า้ปรมิาณ

การขายรวมของกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวจะลดลงจาก 763,165 ตันเป็น 724,825 และราคาขายไดป้รับลดลง 2.8037 บาท/กโิลกรัม แตบ่รษัิท

และบรษัิทย่อยสามารถท าก าไรขัน้ตน้ไดด้ขี ึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการบรหิารตน้ทนุกา๊ซ และชอ่งทางการขายไดด้ ี

อัตราก าไรสทุธิ % 1.38 2.00

อัตราก าไรสทุธ ิ                                                                                                                                                                    

          

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราก าไรสทุธเิทา่กับรอ้ยละ 1.38 ลดลงจากรอ้ยละ 2.15 จากปี 2562 

เนื่องจากในระหวา่งปี 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมภีาระตน้ทนุของมลูคา่สนิคา้สนิคา้คงคลังจากการประกาศปรับลดราคา LPG ของภาครัฐ

เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2563  สง่ผลใหม้อีัตราก าไรสทุธใินปี 2563 ลดลงเมือ่เทยีบกับปี 2562

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 12.88 25.27

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้                                                                                                                                                      

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทบรษัิทย่อยมอีัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เทา่กับรอ้ยละ 12.88 ลดลงจาก รอ้ยละ 25.27 เมือ่

เทยีบกับอัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 สาเหตหุลักมากจากก าไรสทุธทิีล่ดลง และสว่นของผูถ้อืหุน้ที่

เพิม่ข ึน้จากก าไรสะสมทีจั่ดสรรแลว้ และยังไมไ่ดจั้ดสรร ทีเ่พิม่ข ึน้เป็น 267.26 ลา้นบาทในปี 2563 เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2562 ทีม่กี าไร

สะสมทีจั่ดสรรแลว้ และยังไมไ่ดจั้ดสรร 226.62 ลา้นบาท

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.80 6.14

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์เทา่กับรอ้ยละ 3.80 ลดลงจาก รอ้ยละ 6.14 

เมือ่เทยีบกับอัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 สาเหตหุลักเนื่องจากก าไรทีล่ดลง และสนิทรัพยเ์ฉลีย่

ทีเ่พิม่ข ึน้ของบรษัิทและบรษัิทย่อย เนื่องจากในปี 2563 ไดม้กีารปรับมาตรฐานบัญชใีหมT่FRS 16 มกีารโอนคา่เชา่ระยะยาวซึง่เดมิบันทกึ

ในหมวดคา่ใชจ้า่ย เป็นสนิทรัพยต์ามสญัญาเชา่ด าเนนิงาน และในปี 2563 บรษัิท และบรษัิทย่อยไดเ้ริม่บันทกึการซือ้โรงบรรจเุป็นการซือ้

ส ิน้ทรัพย ์และบันทกึการรับรูส้ทิธใ์นใบอนุญาตในสนิรัพยไ์มม่ตีัวตน สง่ผลใหส้นิทรัพยร์วมส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ข ึน้เมือ่

เทยีบกับ ปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562

อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 3.85 3.67

อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้                                                                                                                                          

       

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่กับ 3.85 เทา่ เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก 

3.67 เทา่ เมือ่เทยีบกับอัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของหนี้สนิตอ่ทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 เกดิจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง

จากหุน้ทนทีม่กีารซือ้คนืระหวา่งปี

ถงึแมว้า่อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะคอ่นขา้งสงู อย่างไรก็ด ีหนี้สนิสว่นมากของบรษัิทคอื เงนิมัดจ ารับคา่ถังบรรจแุกส๊ขนาดเล็ก 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภควา่ดว้ยสญัญาเรือ่งใหธุ้รกจิขายกา๊ซหงุตม้ทีเ่รยีกเงนิประกันถังกา๊ซหงุตม้เป็น

ธุรกจิทีค่วบคมุรายการในหลักฐานการรับเงนิลงวนัที ่7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทีก่ าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิตอ้งออกใบรับเงนิและคนืเงนิ

ประกันเมือ่ผูบ้รโิภคน าถังกา๊ซมาคนืใหแ้กผู่ป้ระกอบธุรกจิ ดังนัน้ จงึสรุปไดว้า่ อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ดังกลา่วไมไ่ดก้ระทบตอ่

ความสามารถในการหาเงนิกูข้องบรษัิทโดยตรง เนื่องจากอัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจัดอยู่ในเกณฑท์ี่

คอ่นขา้งต า่

อัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.44 0.41

อัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้                                                                                                                   

     

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่กับ 0.44 เทา่

เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก 0.41 เมือ่เทยีบกับอัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

สาเหตหุลักเนื่องมาการลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้จากการจา่ยปันผล และหุน้ทนุซือ้คนื

จากอัตราสว่นทางการเงนินี้สรุปไดว้า่ อัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจัดอยู่ในเกณฑท์ีค่อ่นขา้งต า่ ดังนัน้

บรษัิทยังสามารถหาเงนิกูไ้ดเ้พิม่ในอนาคต หากมคีวามจ าเป็นในการใชเ้งนิ

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 20.27 51.70

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้

ปี 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่กับ 18.29 เทา่ ลดลงจาก 51.70 เทา่ เมือ่เทยีบกับ

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ปี 2562 สาเหตหุลักเนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธลิดลงเนื่องจาก ยอดขายทีล่ดลง

 และจากการประกาศปรับลดราคาของภาครัฐเพือ่ชว่ยเหลอืผูบ้รโิภคส าหรับสถานการณ์ COVID 19

อัตราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพัน (Cash basis) เทา่ 0.61 0.53

อัตราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพัน (Cash basis)

ปี 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพัน (Cash basis) เทา่กับ 0.61 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 0.53 เทา่ เมือ่

เทยีบกับอัตราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพัน (Cash basis) ปี 2562 สาเหตหุลักเนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อยไดถ้อนเงนิฝาก

ค ้าประกันจากเจา้หนี้สถาบันการเงนิรายหนึง่จ านวน  351.26 ลา้นบาท ท าใหบ้รษัิทมกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้                                             

                                                                                             

จากอัตราสว่นทางการเงนินี้สรุปไดว้า่บรษัิทมคีวามสามารถในการช าระภาระผกูพันเพยีงพอ

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน (Efficiency Ratio)

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio)
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 (แบบ   - ) 

         
 
        

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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 (แบบ   - ) 

         
 
        

14.6   ความสามารถในการช าระหนีแ้ละการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินทีส่ าคัญ  
 

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

อัตราสว่นส าหรับปี 2563 สถานภาพ

Debt Service Coverage Ratio = EBITDA 8.27 ผำ่น

1 Not lower than 1.20:1 Debt Service

Interest Bearing Debt to EBITDA = Interest Bearing Debt 1.03 ผำ่น

2 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 สรุปไดว้่ำบริษทัฯมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีสินเพียงพอ และสำมำรถปฏิบติัตำม

เง่ือนไขของสถำบนักำรเงินไดค้รบถว้น 
 
14.7   สภาพคล่องและแหล่งทีม่าของเงินทุน 

ในช่วงปี 2563 ท่ีผำ่นมำ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสภำพคล่องท่ีดี โดยแหล่งเงินทุนหลกัของบริษทัฯคือ กระแส
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนปีละ 500- 600 ลำ้นบำท ซ่ึงมีเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนปกติ และลงทุนตำมแผนงำน 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ มีกำรทบทวนและประเมินควำมต้องกำรเงินทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยพิจำรณำจำกผล
ประกอบกำรระยะสั้น ระยะยำว เพื่อพิจำรณำกระแสเงินสดท่ีจะไดม้ำ พร้อมทั้งวิเครำะห์สภำพตลำดเงิน ตลำดทุน
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อท่ีจะสำมำรถบริหำรตน้ทุนทำงกำรเงินไดอ้ยำ่งเหมำะสม ทั้งน้ีหำกบริษทัฯไม่อำจสร้ำงกระแส
เงินสดท่ีไดจ้ำกจำกกำรด ำเนินงำนไดเ้พียงพอในกำรลงทุน หรือมีทำงเลือกในกำรระดมทุมท่ีน่ำสนใจ และมีตน้ทุน
ทำงกำรเงินต ่ำ บริษทัฯอำจพิจำรณทำงเลือกต่ำงๆในกำรจดัหำเงินทุน เพื่อขยำยธุรกิจให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 
เช่นกำรออกหุน้กู ้กำรกูย้มืเงินทุนระยะสั้น ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มเติม 
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 (แบบ   - ) 

         
 
        

14.8   ปัจจัยความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 
 สืบเน่ืองจำกนโยบำยรัฐบำลในเร่ืองของกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG แบบเต็มรูปแบบ ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใช้

ในช่วงปลำยปี 2  0 เป็นตน้ไป แต่อยำ่งไรก็ตำมรัฐบำลยงัคงประกำศรำคำอำ้งอิงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 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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(แบบ 56-1) 

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทั ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2563 ฉบบัน้ีแลว้ดว้ยควำมระมดัระวงั
บริษทั ขอรับรองวำ่ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเทจ็ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิดหรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สำระส ำคญันอกจำกน้ีบริษทั ขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2563 ไดแ้สดง
ขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั และ
บริษทัยอ่ยแลว้ 

(2)  บริษทั ไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่ำบริษทั ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญัทั้งของบริษทั และบริษทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบ
ดงักล่ำว 

(3) บริษทั ไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว
และบริษทั ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในรวมทั้ง
กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ไดรั้บรองควำมถูกตอ้ง
แลว้บริษทั ไดม้อบหมำยให ้ นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั  และนำงสำวชมกมล พุ่มพนัธ์ุม่วง เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำร
น้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ยหำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของนำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั  และนำงสำวชมกมล พุ่มพนัธ์ุม่วง ก ำกบัไว้
บริษทั จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1. นำยสง่ำ รัตนชำติชูชยั กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ______________________________ 

 

2. นำงสำวชมกมล พุ่มพนัธ์ุม่วง กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ______________________________ 
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(แบบ 56-1) 

       

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหาร 
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(แบบ 56-1) 

      นายจุลจิตต์  บุณยเกตุ   อายุ 77 ปี 
ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 24 พฤศจิกำยน 2557 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- นิติศำสตรบณัฑิต คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Advance Diploma, Public Administration, Exeter University , UK. 
- M.A. Political Science, Kent State University, USA. 
- วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร หลกัสูตรภำครัฐร่วมเอกชน รุ่น 335 

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

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
8  แห่ง 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ ดิวต้ี ฟรี จ  ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั คิง เพำเวอร์ มำเก็ตต้ิง 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 

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : 1 แห่ง 
- กรรมกำร สมำคมข่ีมำ้โปโลแห่งประเทศไทย 

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั    กรรมกำรอิสระ บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ท คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั(มหำชน) 
พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษำ กลุ่มบริษทั คิง เพำเวอร์ 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั    กรรมกำร บริษทั สยำม โปโล ปำร์ค จ ำกดั 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นางนิศกร  ทดัเทียมรมย์ อายุ 73 ปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 24 พฤศจิกำยน 2557 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- 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 

‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (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 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
1 แห่ง 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษทั บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ จ  ำกดั 

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : ไม่มี 
‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 

พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2561  กรรมกำรตรวจสอบ  มหำวทิยำลยัพะเยำ 
‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายกนกศักดิ์  ป่ินแสง อายุ 65  ปี 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 24 พฤศจิกำยน 2557 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- 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 
- วทิยำลยัศำลรัฐธรรมนูญ หลกัสูตร หลกัธรรมนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย  รุ่นท่ี 5  พ.ศ.2560 

‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director  Accreditation Program  (DAP) รุ่น  73/2008 
- หลกัสูตร Director  Certification Program  (DCP) รุ่น  106/2008 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
6 แห่ง 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ จ  ำกดั  
- ประธำนกรรมกำรบริษทั บ๊ิกเครน แอนด ์อิควปิเมน้ท ์ เร้นทลัส์  จ  ำกดั  

- ท่ีปรึกษำ บริษทั ในเครือ NOK’S  GROUP   

- กรรมกำร บริษทั ดบับลิวพี โซลูซัน่ส์ จ  ำกดั   

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : 2 แห่ง 
- นำยกสมำคม  สมำคมกีฬำข่ีมำ้โปโลแห่งประเทศไทย 
- เลขำนุกำรมูลนิธิวดัสุวรรณภูมิพุทธชยนัตี 

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2545 – 2561               ท่ีปรึกษำ  บริษทั เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั          ท่ีปรึกษำ  บริษทัในเครือ Nok’s Group 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั          กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ จ  ำกดั 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์   อายุ 59 ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
‣ วนัที่ด ารงต าแหน่ง : 24 พฤศจิกำยน 2557 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารฝึกอบรบ 

- ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ University Of Southern California, USA 
‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง 
- กรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำรบริหำร บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 
- กรรมกำร บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั(มหำชน) 
- คณะกรรมกำรสรรหำ/กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
  บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั(มหำชน)  

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 8 แห่ง 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยโคโพลีอุตสำหกรรมพลำสติก จ ำกดั 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลด้ิง จ ำกดั 
- ประธำนคณะผูบ้ริหำร บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จ ำกดั 
- กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนคณะผูบ้ริหำร บริษทั เทเลคอม โฮลด้ิง จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั เอคโค ออโตพ้ำร์ท (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั ซีพีพีซี จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำร์ จ ำกดั 

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่ส าคัญ : 1 แห่ง 
- Member of Corporate Advisory Board Marshall School Business, University of Southern California 

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557    กรรมกำรบริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 

‣ จ านวนการถือหุ้น : 37,312,408 หุน้ (คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 7.196) 

‣ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นางสร้อยทพิย์  ไตรสุทธ์ิ อายุ 66 ปี 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 27 ตุลำคม 2558 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- 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) 

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

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : ไม่มี 
‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558        ปลดักระทรวงคมนำคม 
‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายบวร  วงศ์สินอุดม   อายุ 66 ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร  

‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 27 ตุลำคม 2558 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- ปริญญำโท กำรจดักำร สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- ปริญญำโท วศิวกรรมศำสตร์ (วศิวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- ปริญำตรี วศิกรรมศำสตร์ (วศิวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- ปริญญำบตัร หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 17 วทิยำลยัป้องกนั 
  รำชอำณำจกัร 

‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (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 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 45/2019 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :      
1 แห่ง 
-  ประธำนกรรมกำร บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย :     
3 แห่ง  
- กรรมกำร บริษทั บำงกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั 
- ประธำนกรรมกำร บริษทั ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัล ์จ  ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : ไม่มี 
‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563      รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรนโยบำยส่ิงแวดลอ้ม สังคม บริหำรควำม   
                                          เส่ียง และกำร ก ำกบักำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ ์/ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร 
                                          ผูจ้ดักำร บริษทั น ้ำมนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน)                                           
 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563       รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และประธำนคณะกรรมกำรสถำบนั 
                                          พลงังำนเพื่ออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562        ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ.2555 – พ.ศ.2562        กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ สถำบนัพลำสติก กระทรวงอุตสำหกรรม 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      ‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายสง่า  รัตนชาติชูชัย   อายุ 60 ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 24 พฤศจิกำยน 2557 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย : ไม่มี 
‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย : 5 แห่ง 
- กรรมกำร บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำร์ จ  ำกดั 

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : ไม่มี 
‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 

พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557        กรรมกำร บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั(มหำชน) 
‣ จ านวนการถือหุ้น : 28 หุน้ 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นางสาวชมกมล   พุ่มพนัธ์ุม่วง   อายุ 37 ปี 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 24 พฤศจิกำยน 2557 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- 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 

‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director  Certification  Program  (DCP) รุ่น 193/2014 
- หลกัสูตรนกับริหำรงำนยติุธรรมระดบัสูงอยักำรจงัหวดั รุ่น 40 
- หลกัสูตรดำ้นวทิยำกำรพลงังำนส ำหรับนกับริหำรรุ่นใหม่ 2015 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
6 แห่ง 
- กรรมกำร  บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั  ดบับลิวพี โซลูซัน่ส์ จ  ำกดั  
- กรรมกำรบริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำห์ จ  ำกดั 

           - กรรมกำรบริษทั บียอนด ์กรีน จ ำกดั 
           - กรรมกำรบริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 
           - กรรมกำรบริษทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลด้ิง จ  ำกดั 
‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : ไม่มี 
‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 

พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557       รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
‣ จ านวนการถือหุ้น :  93,088,847 หุน้ (คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 17.95) 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์   อายุ 65 ปี 
กรรมการอสิระ / คณะกรรมการบริหาความเส่ียง 

‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 21 มิถุนำยน 2560 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- บริหำรธุรกิจบณัฑิต (สำขำกำรบญัชี) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  
- นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  
- ปริญญำบตัรหลกัสูตรป้องกนัรำชอำณำจกัร วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร  
- ประกำศนียบตัรนกับริหำรระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 รุ่น 42 (นบส.1 รุ่น 42) ส ำนกังำน ก.พ.  
- วฒิุบตัรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสูง(บยส. รุ่น 10) วทิยำลยักำรยติุธรรม ประกำศนียบตัรชั้นสูง 
  กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง (ปปร.รุ่น 13) สถำบนั 
  พระปกเกลำ้ 
- ประกำศนียบตัรผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.10)  
- ประกำศนียบตัรหลกัสูตรสร้ำงควำมเขม้แขง็ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง  
- ประกำศนียบตัรนกับริหำรกำรยติุธรรมทำงปกครองระดบัสูง รุ่นท่ี 2 (บยป.2)  
- วฒิุบตัรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์รุ่นท่ี 6 (TEPCOT - 6) 
- วฒิุบตัรภูมิพลงัแผน่ดินส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 3  
- วฒิุบตัรนกับริหำรระดบัสูงดำ้นกำรพฒันำอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.1)  
- ประกำศนียบตัรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวทิยำกำรพลงังำน รุ่นท่ี 7 (วพน.7)  
- ประกำศนียบตัรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย ์ส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 7 (ปธพ.7)  
- ประกำศนียบตัรหลกัสูตรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 9 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
- International Financial Fraud Training Program (IFFT) Internal Revenue Service (IRS) GEORGIA,  
  USA 

‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสูตร IOD Director Certification Program (DCP) รุ่น 81/2006 
- หลกัสูตร IOD Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 2/2008 
- หลกัสูตร IOD Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 39/2008 
- หลกัสูตร IOD Refresher Course DCP (DCP re) รุ่น 1/2008 
- หลกัสูตร IOD Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 
- หลกัสูตร IOD Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2010 
- หลกัสูตร IOD Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      - หลกัสูตร IOD Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 7/2013 
- หลกัสูตร IOD Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 
แห่ง 
- กรรมกำรอิสระ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทั เจริญโภค 
  ภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 

           - กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทั ย ูซิต้ี  
  จ  ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป  
  จ  ำกดั (มหำชน) 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย :  
- รองประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ดีสโตน คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : ไม่มี 
‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 

พ.ศ.2563 - ปัจจุบนั           กรรมกำร มูลนิธิพฒันำเคร่ืองมือแพทยไ์ทยในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
พ.ศ.2560 - ปัจจุบนั           กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหำวทิยำลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
พ.ศ.2560 - ปัจจุบนั           ประธำนท่ีปรึกษำ สมำคมกีฬำวำ่ยน ้ำแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562        กรรมกำร พฒันำมหำวทิยำลยัสู่ควำมเป็นมหำวทิยำลยัพระปกเกลำ้ร ำไพพรรณี 
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561        ท่ีปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
พ.ศ.2558 - ปัจจุบนั           กรรมกำรตรวจสอบภำยใน เนติบณัฑิตยสภำ  
พ.ศ.2558 – ปัจจุบนั          กรรมกำร มูลนิธิสถำบนัวจิยัและพฒันำองคก์รภำครัฐ 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั          กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561        ประธำนกรรมกำร ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560        สมำชิกสภำขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.)       

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      ดร.ลขัณานันท์ ลกัษมีธนานันต์ อายุ 65 ปี 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 1 สิงหำคม 2559 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- บริหำรธุรกิจบณัฑิต  (บญัชี) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัศรีปทุม 
- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- รัฐศำสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- สสสส.9  สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 12  สถำบนัวทิยำกำรกำรคำ้ 
- หลกัสูตรกำรบริหำรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมภำครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นท่ี 7 
- หลกัสูตรสุดยอดผูน้ ำวทิยำกำรประกนัภยัระดบัสูง (Super วปส.) รุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตรประกำศนียบตัรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทยส์ ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง (ปธพ.) รุ่นท่ี 9 

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

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย : ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย : ไม่มี  

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : 1 แห่ง 
- อุปนำยกบริหำรงำนฝ่ำยอ ำนวยกำรบญัชีและกำรเงิน สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถมัภ ์

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั          อุปนำยกบริหำรงำนฝ่ำยอ ำนวยกำรบญัชีและกำรเงิน สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่ง 

                                                ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ 
‣ จ านวนการถือหุ้น  :  ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายสมชาย  คูวจิิตรสุวรรณ   อายุ 71 ปี 
กรรมการอสิระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 20 ตุลำคม 2559 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันำบริหำรศำสตร์ 
- นิติศำสตร์บณัฑิต มหำลยัรำมค ำแหง 
- เนติบณัฑิตไทย ส ำนกัอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตฑยสภำ 
- หลกัสูตรอยักำรจงัหวดั รุ่น 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.) รุ่น 9 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง ดำ้นวทิยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่น2 

‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 76 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย :  2 แห่ง 
- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรบริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย : ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : ไม่มี 
‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั          กรรมกำรบริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั(มหำชน) 
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561        ประธำนกรรมกำร บริษทั เอคิว เอสเตท จ ำกดั(มหำชน) 
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561        กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. โรงพยำบำล ธนบุรี เฮลทแ์คร์ 
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561        กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายเกษมสิทธ์ิ  ปฐมศักดิ์   อายุ 50 ปี 
กรรมการ 

‣ วนัทีด่ ารงต าแหน่ง : 11 พฤษภำคม 2561 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- ปริญญำโท สำขำกำรเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกำ  
- ปริญญำตรี สำขำกำรจดักำรธุรกิจ  
- Northeastern University แมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่น 9 
- หลกัสูตร ผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์สถำบนัวทิยำกำรกำรคำ้ (TEPCoT) รุ่น 7 
- หลกัสูตร กำรบริหำรกำรท่องเท่ียวส ำหรับผูบ้ริหำรระดงัสูง รุ่น 1 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง ดำ้นกำรบริหำรงำนพฒันำเมือง(มหำนคร ท่ี 1) 
- หลกัสูตรวปอ. รุ่นท่ี63 วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 

‣ การอบรบหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (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 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 
แห่ง 
- กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น  
  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
3  แห่ง 
- กรรมกำร บริษทัเนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทัหลกทรัพยจ์ดักำรกองทุน เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 

‣ การด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      ‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั        กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำร/   

                                                    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ/ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษทั    
                                                    คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกดั(มหำชน) 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั         กรรมกำร บริษทั เนชัน่แนล พำวเวอร์ ซพัพลำย จ ำกดั(มหำชน) 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั         ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั 
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2563      กรรมกำร บริษทั หลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั(มหำชน) 
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561      กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เอเชีย เอวชิัน่ จ  ำกดั(มหำชน) 
พ.ศ.2556 - ปัจจุบนั         กรรมกำรและกรรมกำรรองเลขำธิกำร สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2562 – ปัจจุบนั        ท่ีปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำและติดตำมกำรด ำเนินยทุธศำสตร์ควำมสัมพนัธ์ 
                                        ระหวำ่งประเทศ คณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ สภำผูแ้ทนรำษฎร 
พ.ศ.2562  – ปัจจุบนั       คณะอนุกรรมกำรกำรนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรขนส่งทำงอำกำศ คณะกรรมกำรกำร 
                                        บินพลเรือน กระทรวงคมนำคม 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายนพวงศ์  โอมาธิกุล   อายุ  42 ปี 
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  

ไม่มี 
‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- กรรมกำร บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  
‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 

พ.ศ.2562 – ปัจจุบนั          รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยกำรเงินและบริหำรองคก์ร บริษทั ดบับลิวพี 
                                          เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)  

‣ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561        ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ.2554 – พ.ศ.2557        ผูจ้ดักำรอำวโุส บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายชุมพล  ลลิติสุวรรณ   อายุ  53 ปี 
ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรเงิน มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
: ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
: ไม่มี 

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2558 – ปัจจุบนั           ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและจดัหำ บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2557        รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยวำงแผนและจดัหำ บริษทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557        รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนจดัหำผลิตภณัฑแ์ละปฏิบติักำรคลงั   
                                          บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายสุทัศน์  นิติกรไชยรัตน์   อายุ  42 ปี 
ผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาธุรกจิ 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- MSc. Industrial Logistics, Birmingham City University, UK 
- BEng. Civil Engineering,  Chulalongkorn University, Thailand 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  
ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
: ไม่มี 

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2561 – ปัจจุบนั           ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ  บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั(มหำชน) 
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2560        ผูจ้ดักำรหน่วยงำนพฒันำธุรกิจ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกดั(มหำชน) 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นายณธพล  เพิม่พล   อายุ  50 ปี 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฎบิัติการ 

‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรเงิน มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรตลำด มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี วศิวกรรมอุตสำหกำร มหำวทิยำลยัพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย :  ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย :   ไม่มี 

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2561 – ปัจจุบนั          ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบติักำร บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2560       ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) 

      นางสาวดาราพร  อญัญะมณีตระกูล   อายุ  37 ปี 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัทฯ /เลขานุการบริษัทฯ  
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

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

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย :  ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย :   ไม่มี 

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั          ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนุกำรบริษทัฯ บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี่ 
                                          จ  ำกดั (มหำชน)  
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557        เจำ้หนำ้ท่ีกฎหมำยบริษทั บำงกอกสมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จ ำกดั 
พ.ศ.2549 – พ.ศ.2556        เจำ้หนำ้ท่ีกฎหมำยบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ำกดั (มหำชน) 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
 
        

(แบบ 56-1) 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

และบริษทัที่เกีย่วข้อง 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
 
        

(แบบ 56-1) 
 

กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย / บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
 

 
หมายเหตุ :                     = ประธำนกรรมกำร    = กรรมกำร    =ผูบ้ริหำร 
WP  =  บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน)  
บริษทัย่อย 
EAGLE  =  บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 
LOGISTIC  =  บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั 
WP GAS  =  บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั   
WP SOLUTIONS   =  บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 
WP SOLLAR      =  บริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำร์ จ ำกดั 
THAIGAS                =  บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปเรชัน่ จ ำกดั 
PREMIER  =  บริษทั ฟรีเมียร์ แคริเออร์ จ ำกดั 
WONDERFOOD  HOLDING     = บริษทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลด้ิง จ  ำกดั 
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1 นำยจุลจิตต ์ บุณยเกต ุ          

2 นำงนิศกร  ทดัเทียมรมย ์          

3 นำงสร้อยทิพย ์ ไตรสุทธ์ิ          

4 นำยบวร วงศสิ์นอุดม          

5 นำยกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง          

6 นำยชชัวำลย ์ เจียรวนนท ์          

7 นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชยั          

8 นำงสำวชมกมล  พุม่พนัธ์ุม่วง          

9 นำงลขัณำนนัท ์ลกัษมีธนำนนัต ์          

10 นำยสมชำย คูวจิิตรสุวรรณ          

11 นำยรังสรรค ์ศรีวรศำสตร์          

12 นำยเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ          
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
 
        

(แบบ 56-1) 
 

 
บริหารทีด่ ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 

 
หมำยเหตุ :   = ประธำนกรรมกำร     = กรรมกำร    = ผูบ้ริหำร 
WP  = บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน)  
บริษทัยอ่ย 
EAGLE  = บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 
LOGISTIC  = บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั 
WP GAS  = บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั   
WP SOLUTIONS   = บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 
WP SOLLAR      = บริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำร์ จ ำกดั 
THAIGAS                = บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปเรชัน่ จ ำกดั 
PREMIER  = บริษทั ฟรีเมียร์ แคริเออร์ จ ำกดั 
WONDERFOOD  HOLDING     = บริษทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลด้ิง จ  ำกดั 
 
 

ล าดบั รายช่ือ 
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1 นำยกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง          

2 นำงสำวชมกมล  พุ่มพนัธ์ุม่วง          

3 นำยภำณุศกัด์ิ วงศพิ์มลพร          

4 นำยนพวงศ ์ โอมำธิกุล          

5. นำยวีรพงษ ์ เหล่ำศิริชน          

6. นำยสุทศัน ์นิติกรไชยรัตน์          

7. นำยณธพล เพ่ิมพล          

8. นำยชุมพล  ลิลิตสุวรรณ          
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
 
        

(แบบ 56-1) 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 99 
 

ล าดับ รายช่ือ  บริษัทย่อย 

  

W
P 

EA
GL

E 

LO
GI

ST
IC

 

W
P 

GA
S 

W
P 

SO
LU

TI
ON

S 

W
P 

SO
LL

AR
 

1 นำยกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง       

2 นำยสง่ำ  รัตนชำติชูชยั       

3 นำยชชัวำลย ์ เจียรวนนท ์       

4 นำงสำวชมกมล  พุ่มพนัธุม่์วง       

5 นำยยงยศ  พึ่งธรรม       

 
หมำยเหตุ :   = ประธำนกรรมกำร    = กรรมกำร    = ผูบ้ริหำร 
WP    = บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)  
บริษทัยอ่ย 
EAGLE   = บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั 
LOGISTIC   = บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั 
WP GAS   = บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั   
WP SOLUTIONS  = บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 
WP SOLLAR          = บริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำร์ จ  ำกดั 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้าตรวจสอบภายใน 

ของบริษทัฯ 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

        

(แบบ 56-1) 

 นางสาวนิภาทพิย์  ศุภฤกษ์รัตนไชย   อายุ 34 ปี 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
‣ คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการฝึกอบรบ 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต ภำควชิำกำรเงิน สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 ภำควชิำกำรบญัชี มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่น8 : SET 
- หลกัสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่น 45 : Thai Institute of Director 
- หลกัสูตร The 7 Habits Of highly Effective People of FY2019 : PacRim Group 

‣ วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (CPA) สภำวชิำชีพบญัชี 

‣ การฝึกอบรม 
- หลกัสูตรดำ้นมำตรฐำนกำรเงินและกำรบญัชี มำตรฐำนกำรสอบบญัชี และมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย :  ไม่มี 

‣ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย :   ไม่มี 

‣ ประสบการณ์ท างาน (5 ปี) ย้อนหลงั 
พ.ศ.2564 – ปัจจุบนั           ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2564       ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั 
                                           (มหำชน) 
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559        ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั 
                                           (มหำชน) 

‣ จ านวนการถือหุ้น : ไม่มี 
‣ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
 
        

(แบบ 56-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 4 
รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยงำนประเมินรำคำทรัพยสิ์น 

-ไม่มี – 
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บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
 
        

(แบบ 56-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 5 
อ่ืนๆ 

-ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


