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ดั�วยนวัตกิรรมิ 
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วัิสัยั่ที่ัศน์
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ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำาคััญของบัริษััที่

(หน่่วย : ล้้าน่บาท)

2564 2563 2562

ข้อมูลสำาคัญที่างการุ่เงิน
รายได้รวม 11,737 12,072 14,466

ก�าไรขั้น่ต้น่ 561 641 734

ก�าไรก่อน่หักดอกเบ้้ย ภาษี้ ค่่าเสื่่�อมราค่าแล้ะค่่าตัดจำ�าหน่่าย 521 557 636

ก�าไรสืุ่ทธิ 88 167 289

สื่ิน่ทรัพย์รวม 6,426 6,271 6,049

หน่้้สื่ิน่รวม 5,098 4,977 4,754

สื่่วน่ของผู้ถ่อหุ้น่ 1,327 1,294 1,295

กระแสื่เงิน่สื่ดจำากการด�าเน่ิน่งาน่ 589 388 532

อัตรุ่าส�วันที่างการุ่เงินที่้�สำาคัญ

 อัตราก�าไรขั้น่ต้น่ (%) 4.86% 5.40% 5.18%

 อัตราก�าไรก่อน่หักดอกเบ้้ยภาษี้ค่่าเสื่่�อม (%) 4.44% 4.61% 4.40%

 อัตราก�าไรสืุ่ทธิ (%) 0.75% 1.38% 2.00%

 ก�าไรต่อหุ้น่ (บาท/หุ้น่) 0.19 0.33 0.56

 อัตราสื่่วน่สื่ภาพค่ล้่อง (เท่า) 1.95 2.14 1.93

 อัตราสื่่วน่หน่้้สื่ิน่ต่อสื่่วน่ผู้ถ่อหุ้น่ (เท่า) 3.84 3.85 3.67 

 อัตราสื่่วน่หน่้้สื่ิน่ท้�ม้ภาระดอกเบ้้ยต่อสื่่วน่ของผู้ถ่อหุ้น่ (เท่า) 0.37 0.44 0.14 

 อัตราผล้ตอบแทน่จำากสื่ิน่ทรัพย์ (%) 2.28% 3.80% 6.14%

 อัตราผล้ตอบแทน่ผู้ถ่อหุ้น่ (%) 6.85% 13.09% 25.27%
หมายเหตุุ: อััตุราผลตุอับแทนผ้�ถืือัหุ�นและอััตุราผลตุอับแทนจากสิินทรัพย์ เป็็นตัุวเลขรายป็ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564010

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน



รายได้แยกตาม
ส่วนงานของธุรกิจ

รายได้รวม

5,649
โรงงานบรรจุก๊าซ

686
ลูกค้าพาณิชย์

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

กําไรก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษี
ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย

(หน่วย:  ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

กําไรข้ันต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

กําไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

467
ร้านค้าก๊าซ

1,376
โรงงานอุตสาหกรรม

2562 14,466

12,072

11,73711,737
ล้านบาท

2563
2564

256425632562

636
557 521

256425632562

1,295 1,294
1,327

256425632562

734
641

561

256425632562

289
167

88

1,332
Supply Sale
และอ่ืนๆ

1,999
สถานีบริการ

รายได้จากการจําหน่าย
ก๊าซปโิตรเลียมเหลว
แยกตามประเภทลูกค้า

ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น

รายได้แยกตาม
ส่วนงานของธุรกิจ

รายได้รวม

5,649
โรงงานบรรจุก๊าซ

686
ลูกค้าพาณิชย์

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

กําไรก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษี
ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย

(หน่วย:  ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

กําไรข้ันต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

กําไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

467
ร้านค้าก๊าซ

1,376
โรงงานอุตสาหกรรม

2562 14,466

12,072

11,73711,737
ล้านบาท

2563
2564

256425632562

636
557 521

256425632562

1,295 1,294
1,327

256425632562

734
641

561

256425632562

289
167

88

1,332
Supply Sale
และอ่ืนๆ

1,999
สถานีบริการ

รายได้จากการจําหน่าย
ก๊าซปโิตรเลียมเหลว
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รุ่างวััลและควัามสำาเรุ่็จ

บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) รับมอับรางวัล
แหง่ความสิำาเร็จ สิานตุ่อัเป็้าหมายการเป็็น “บริษััทชั�นนำาใน
ธุุรกิจพลังงานแบบครบวงจรขอังไทย” ที�ขับเคลื�อันธุุรกิจ
ภายใตุ�พลังขอังการคิดับวก พร�อัมหว่งใยและคำานึงถึืงความ
ป็ลอัดัภัยขอังผลิตุภัณฑ์์อัย่างสิ้งสิุดัทั�งในขั�นตุอันการผลิตุ 
ขนสิ่ง และการใช�งาน ซึึ่�งสิร�างความอุ่ันใจและเชื�อัมั�นแก่
ล้กค�าชาวไทยดั�วยการตุอับรับที�ดีัเสิมอัมา ทั�งยังไม่หยุดันิ�ง 

ในการค�นหาความเป็น็ไป็ไดั�ใหม่ๆ  ทั�งดั�านสินิค�า บรกิาร รวมถึืง 
ร้ป็แบบทางธุุรกิจใหม่ๆ สิามารถืนำามาช่วยพัฒนาและ
ป็รับป็รุงชีวิตุความเป็็นอัย้ข่อังคนไทยให�ดีัยิ�งขึ�น

ความสิำาเร็จดัังกล่าวนี� ล�วนเกิดัจากความไว�วางใจขอังล้กค�า
ที�มีตุ่อัการให�บริการและผลิตุภัณฑ์์ขอังบริษััทฯ มาอัย่าง 
ตุ่อัเนื�อัง ซึ่ึ�งจะเป็น็แรงผลักดัันให�บรษัิัทฯ มุง่มั�นพฒันาธุุรกิจ 
เพื�อัการเติุบโตุและก�าวเคียงค้่ไป็กับล้กค�าอัยา่งมั�นคง
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คัวามสำาเร็จในิปีีนิ่� ไดำ้แก่ 

“Most Innovative Customer Service Initiative 
- Data icare network - Gas 2021” from 

International Finance Awards (IFM Awards)

WP Energy ไดั�รับการเชิดัช้ความโดัดัเด่ันและเป็็นเลิศในดั�าน
การใช�นวัตุกรรม เทคโนโลยีสิารสินเทศและการวิเคราะห์ข�อัม้ล
มาใช�ในการเสิริมสิร�างศักยภาพการดัำาเนินธุุรกิจและบริการ
ล้กค�าไดั�อัยา่งมีป็ระสิิทธุิภาพ จาก IFM Award ตุ่อัเนื�อังเป็็นป็ีที� 
4 นบัเป็็นอีักหนึ�งข�อัพิสิจ้น์ถึืงความมุง่มั�นและไม่หยุดันิ�งขอังเรา
ตุลอัดัการดัำาเนินธุุรกิจที�ผา่นมาในการ บริหารค่าใช�จ่ายไดั�อัย่าง
มปี็ระสิทิธุภิาพ สิร�างผลกำาไรที�นา่พงึพอัใจให�กับนกัลงทนุ ตุลอัดั
จนการใช�ป็ระโยชนจ์ากฐานข�อัมล้ขอังลก้ค�าเพื�อันำามาวิเคราะห์ 
ให�คำาป็รึกษัา และอัอักแบบโซึ่ลช้ั�นการบริการที�ตุอับโจทย์ลก้ค�า
ไดั�ครอับคลุมทุกกลุ่ม

“HOWE Smart Business Award 2021” 
form HOWE magazine 

WP Energy ยำาความสิำาเร็จอัยา่งตุ่อัเนื�อังเป็็นรางวัลที� 3 ติุดัตุ่อั
กันในป็ี 2564 โชว์ศักยภาพผ้�นำาในธุุรกิจพลังงานที�เคียงข�าง
คนไทยมากว่า 42 ป็ี โดัยไดั�รับรางวัลในกลุ่มธุุรกิจ หรือับริษััท
ที�เติุบโตุอัย่างตุ่อัเนื�อังและกำาลังไดั�รับการจับตุามอังขอังวงการ
ธุุรกิจ ที�ให�ความสิำาคัญกับการเป็ลี�ยนแป็ลงทางเทคโนโลยี 
ดิัจิทัล คน และ สิิ�งแวดัล�อัม เพื�อัขับเคลื�อันการดัำาเนินธุุรกิจ
อัยา่งมปี็ระสิทิธุภิาพ สิามารถืนำามาเพิ�มขดีัความสิามารถื ในการ
แข่งขัน พัฒนาผลิตุภัณฑ์์เพื�อัผ้�บริโภค และยกระดัับศักยภาพ
ขอังบุคลากร เพื�อัรว่มพัฒนาป็ระเทศอัยา่งยั�งยืน

“Most Innovative LPG Management 
Company 2021” from International  

Finance Awards (IFM Awards)

นอักจากการไดั�รับการเชิดัช้ความโดัดัเด่ันในการให�บริการ
ครอับคลุมในสิ่วนขอังโซึ่ล้ชั�นการบริการที�ตุอับโจทย์ล้กค�าไดั�
ครอับคลุมทุกกลุ่มแล�ว WP Energy ยังไดั�รับการเชิดัช้ในการ
เป็ิดัรับนวัตุกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื�อันำามาใช�ทั�งในดั�าน
การพัฒนาผลิตุภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ น่าเชื�อัถืือั ป็ลอัดัภัย พร�อัม
การให�บริการที�ครบวงจร โดัยพิจารณาจากการดัำาเนินงานขอัง
อังค์กรและความสิำาเร็จที�ผา่นมา

Zero Accident Campaign 2021

WP Energy เป็็นสิถืานป็ระกอับกิจการที�ไดั�รับการป็ระกาศ
เกียรติุคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดัสิถิืติุอุับัติุเหตุุจากการทำางาน
ให�เป็็นศ้นย์ติุดัตุ่อักันเป็็นปี็ที� 3 โดัยกิจกรรมการรณรงค์ลดั
สิถิืติุอุับัติุเหตุุจากการทำางานให�เป็็นศ้นย์ (Zero Accident 
Campaign) จัดัขึ�นโดัยสิถืาบันสิ่งเสิริมความป็ลอัดัภัย อัาชีว
อันามัย และสิภาพแวดัล�อัมในการทำางาน (อังค์การมหาชน) มุง่
มั�นในการป็้อังกันการเกิดัอุับัติุเหตุุจากการทำางาน บนพื�นฐาน
แนวคิดัที�ว่าอุับติัุเหตุุที�มสีิาเหตุเุกี�ยวเนื�อังกับการทำางานสิามารถื
ป็อ้ังกันไดั� โดัยการลดัสิถิืติุการป็ระสิบอัันตุรายในสิถืานป็ระกอับ
กิจการให�เป็็นศ้นย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดัการความ
ป็ลอัดัภัย อัาชีวอันามัย และสิภาพแวดัล�อัมในการทำางานอัยา่ง
ตุ่อัเนื�อัง ยังสิ่งผลให�เกิดัวัฒนธุรรมความป็ลอัดัภัยเพื�อัแรงงาน
ป็ลอัดัภัยและสิุขภาพอันามัยดีั

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 013
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เป็นผู้นำาธุ่รุ่กิจพื่ลังงาน รุ่ะดำับภูมิภาค
ดำ้วัยั่นวััตกรุ่รุ่มการุ่บรุ่ิการุ่ที่้�เป็นเลิศ 
เพ่ื่�อตอบสนองควัามต้องการุ่ของ
ผู้บรุ่ิโภคไดำ้อยั่�างที่ั�วัถึง

สารุ่จากปรุ่ะธุานกรุ่รุ่มการุ่บรุ่ิษััที่ปี พื่.ศ. 2564

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564014
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บริษััทั ดำับบลิวิพ่ั เอ็น์เน์อร์ย่� จำากิัดำ (มูหาชุน์) 015

เรียีน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

ในปี็ 2564 นี�ยังถืือัว่าเป็็นอีัก 1 ป็ีที�สิถืานการณ์ขอังทั�วโลกยังคงไดั�รับผลกระทบจากการระบาดัขอัง 
โควิดั-19 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) ไดั�รับผลกระทบจากสิถืานการณ์ดัังกล่าวตุ่อัเนื�อัง
ตุลอัดัทั�งป็ีอัย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดั� สิ่งผลให�ผลป็ระกอับการในปี็ 2564 ไม่เป็็นไป็ตุามแผนที�ทางบริษััทฯ  
วางไว� สิถืานการณ์ในป็ระเทศยังไม่ไดั�กลับไป็สิ้่สิถืานการณ์ป็กติุ ระดัับ GDP ยังคงอัย้่ในระดัับตุำา อัย่างไรก็ดีั
บริษััทฯ ยังคงสิามารถืสิร�างผลกำาไรไดั�ในป็ีที�ผา่นมา และสิามารถืจ่ายป็ันผลตุอับแทนผ้�ถืือัหุ�นไดั�ตุ่อัเนื�อังเป็็นป็ี
ที� 2 ในอััตุรา 0.15 บาท/หุ�น สิำาหรับผลการดัำาเนินงานในป็ี 2564 แม�ว่าในป็ีที�ผา่นมายังคงไดั�รับผลกระทบจาก
สิถืานการณ์ดัังกล่าวตุลอัดัทั�งป็ีเชน่กัน 

ตุลอัดัระยะเวลาที�ผา่นมา บริษััทฯ ไดั�ยึดัถืือันโยบายการดัำาเนนิธุุรกิจดั�วยความซึ่ื�อัสิตัุย ์โป็รง่ใสิ และมุง่เน�นความ
สิำาเรจ็ในการบรรลวัุตุถืปุ็ระสิงค์ตุามวิสิยัทัศน ์“การเป็น็ผ้�นำาธุุรกิจพลังงานระดัับภม้ภิาคดั�วยนวัตุกรรมการบรกิาร
ที�เป็็นเลิศ เพื�อัตุอับสินอังความตุ�อังการขอังผ้�บริโภคไดั�อัยา่งทั�วถึืง” ซึ่ึ�งในป็ี 2565 นี� บริษััทฯ ยังคงมุง่มั�นสิาน
ตุ่อันโยบายดัังกล่าว และเตุรียมความพร�อัมเพื�อัก�าวสิ้่การเป็็นผ้�นำาในธุุรกิจ ดั�วยกลยุทธุ์การดัำาเนินธุุรกิจแบบ 
ครบวงจร ครอับคลุมทั�งตุ�นนำา กลางนำา และป็ลายนำา รวมถึืงพลังงานทางเลือักอืั�นๆ ควบค้่ไป็กับการมอังหาธุุรกิจ
ใหม่ๆ  เพื�อัขยายฐานรายไดั�และกำาไร ทั�งนี� คณะกรรมการและผ้�บริหารมีความเชื�อัมั�นว่า ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี�  
จะสิามารถืเติุบโตุไดั�อัยา่งมั�นคงในระยะยาว และขอัขอับคุณท่านผ้�ถืือัหุ�น ค้่ค�า และผ้�เกี�ยวข�อังทุกฝ่่ายที�ให�การ
สินับสินุนอัยา่งแข็งขันมาโดัยตุลอัดั

ผมในฐานะขอังป็ระธุานกรรมการ ใคร่ขอัขอับคุณผ้�ถืือัหุ�น นักลงทุน ล้กค�าผ้�มีอุัป็การะคุณทุกท่าน พันธุมิตุร
ทางธุุรกิจ รวมถึืงพนักงานทุกท่าน ตุลอัดัจนผ้�มีสิว่นเกี�ยวข�อังทุกฝ่่าย ที�มอับความเชื�อัมั�นและความไว�วางใจแก่
บริษััทฯ ดั�วยดีัเสิมอัมา 

(นายจุ้ลจิุตต์ บุ้ณยเกต)้
ปรีะธานกรีรีมการีบุรีษัิัท่ฯ 
บุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีเอ็นเนอรีย์ี� จุำากัดั (มหุ้าชน)

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 015
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สำาหรุ่ับปี 2565 บรุ่ิษััที่ฯ พื่รุ่้อมเดำินหน้าผลักดำัน
ธุ่รุ่กิจให้เติบโต ควับคู�ไปกับการุ่ดำำาเนินงาน 
ภายั่ใต้หลักธุรุ่รุ่มมาภิบาล
รุ่วัมถึงการุ่ดำูแลชื่่มชื่น สังคมและ 
สิ�งแวัดำล้อม เพ่ื่�อเป็นรุ่ากฐาน 
การุ่เติบโตอยั่�างยั่ั�งยั่่น

สารุ่จากปรุ่ะธุานเจ้าหน้าที่้�บรุ่ิหารุ่ปี 2564

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564016
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การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



บริษััทั ดำับบลิวิพ่ั เอ็น์เน์อร์ย่� จำากิัดำ (มูหาชุน์) 017

เรียีน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

ในป็ี 2564 ยังคงเป็็นอีักป็ีแห่งความท�าทายขอังบริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) จากผลกระทบ 
ขอังการรระบาดัขอังโควิดั-19 สิายพันธุ์ใหม่ อัย่างไรก็ตุามกลยุทธ์ุหลักที�บริษััทฯ ไดั�วางรากฐานไว�ตัุ�งแตุ่ตุ�น ยัง
คงเป็็นป็ัจจัยหลักที�ทำาให�ในป็ี 2564 บริษััทฯ ยังสิามารถืสิร�างผลกำาไรไดั� นอักจากนี�ในป็ี 2564 บริษััทฯ ไดั�ขยาย 
การลงทุนไป็ยัง 2 ธุุรกิจใหม่ คือั ธุุรกิจซึ่่อัมและบำารุงรักษัาถัืงแก๊สิ อุัป็กรณ์ และสิ่วนควบขอังเตุาแก๊สิหุงตุ�ม  
โดัยไดั�เข�าถืือัหุ�นทั�งหมดั 100% ในบริษััท ไทยแก๊สิ ไซึ่ลินเดัอัร์ จำากัดั และอีักหนึ�งธุุรกิจพลังงงานทางเลือัก หรือั 
โซึ่ล่าร้ฟทอัป็ ไดั�สิำาเร็จตุามเป็้า โดัยบริษััทฯ คาดัหวังว่าการลงทุนในธุุรกิจใหม่นี�จะช่วยขยายฐานรายไดั�และ 
กลุ่มล้กค�า ซึ่ึ�งจะนำาไป็สิ้ก่ารสิร�างม้ลค่าเพิ�มให�แก่ผ้�ถืือัหุ�น

สิำาหรับธุุรกิจ LPG ซึึ่�งเป็็นธุุรกิจหลัก แม�ว่าผลป็ระกอับการจะไม่เป็็นไป็ตุามเป็้าหมายที�ตัุ�งไว�จากผลกระทบขอัง
สิถืานการณ์ดัังกล่าวข�างตุ�น แตุ่บริษััทฯ ยังสิามารถืรักษัาสิว่นแบง่การตุลาดัเป็็นอัันดัับ 2 ขอังป็ระเทศไว�ไดั�เหมือัน
เดิัมดั�วยสิดััสิว่น 18% โดัยที�ผา่นมาบรษัิัทฯ ไดั�ดัำาเนนิธุุรกิจหลักโดัยเน�นกลุ่มลก้ค�าที�สิามารถืสิร�างความยั�งยืน ขยาย
การลงทุนไป็ยังป็ลายนำาเพื�อัเพิ�มและรักษัาอััตุรากำาไรเฉลี�ยให�มีความมั�นคงในระยะยาว

นอักจากนั�นยังมีการป็รับเป็ลี�ยนการดัำาเนินธุุรกิจตุามแนวโน�มตุลาดัที�เป็ลี�ยนไป็ สิ่งผลให�ปั็จจุบันบริษััทฯ มีฐานะ 
การเงิน ผลการดัำาเนินงาน และเงินทุนที�แข็งแกร่งและมั�นคง และยังคงให�ความสิำาคัญกับการบริหารตุ�นทุนทาง 
การเงินอัยา่งมีป็ระสิิทธุิภาพ พร�อัมระดัับความเสิี�ยงที�เหมาะสิม โดัยพยายามรักษัาสิภาพคล่อังเพื�อัลดัความเสิี�ยง 
และเพิ�มศักยภาพในการเติุบโตุหากมีโอักาสิที�เหมาะสิม เดิันหน�าสิร�างการเติุบโตุอัย่างตุ่อัเนื�อัง พร�อัมสิร�างความ
พึงพอัใจให�กับค่้ค�าในทุกภาคธุุรกิจ ขณะเดีัยวกัน ก็ให�ความสิำาคัญกับการกำากับด้ัแลกิจการที�ดีั การดัำาเนินงาน 
ภายใตุ�ธุรรมาภิบาลอัยา่งเครง่ครัดั ดั�วยการดัำาเนินงานอัยา่งโป็รง่ใสิ เป็็นธุรรม ควบค้่ไป็กับการดั้แลชุมชน สิังคม
และสิิ�งแวดัล�อัม อัันเป็็นรากฐานที�สิำาคัญเพื�อัการเติุบโตุในอันาคตุอัยา่งมั�นคงและยั�งยืน 

สิำาหรบัป็ ี2565 บรษัิัทฯ ยงัคงเดิันหน�าธุุรกิจตุามกลยุทธุที์�วางไว�เดิัม คือัมุง่ตุ่อัยอัดัธุุรกิจ LPG โดัยกระจายการลงทนุ
ไป็สิ้ป่็ลายนำา เพื�อัเข�าถึืงผ้�บริโภคมากขึ�น ควบค้่ไป็กับการลงทุนในธุุรกิจพลังงานทางเลือัก ตุลอัดัจนธุุรกิจอืั�นๆ ซึ่ึ�ง
การมอังหาโอักาสิในการลงทุนในหลากหลายทางธุุรกิจเป็น็อีักก�าวที�สิำาคัญในการขยายฐานรายไดั�และกำาไร กระจาย
ความเสิี�ยง สิร�างสิมดัุลและความยืดัหยุน่ เพื�อัการเติุบโตุทั�งในระยะสิั�น และระยะยาว 

ในนามขอังผ้�บริหาร ขอัขอับคุณท่านผ้�ถืือัหุ�น ผ้�รว่มทุน ค้่ค�า ล้กค�า พนักงาน และผ้�ที�เกี�ยวข�อังทุกฝ่่าย ที�สินับสินุน
การดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ ดั�วยดีัเสิมอัมา บริษััทฯ พร�อัมเดิันหน�าผลักดัันธุุรกิจให�เติุบโตุ ฟันผ่าอุัป็สิรรคนานา
นับป็ระการ พร�อัมสิร�างความแข็งแกรง่ และยึดัมั�นในหลักจรรยาบรรณ บรรษััทภิบาล และการพัฒนาอัยา่งยั�งยืน
เพื�อัสิร�างความพึงพอัใจสิ้งสุิดัให�กับผ้�ถืือัหุ�น และมุ่งสิ้่การเป็็นผ้�นำาในธุุรกิจพลังงานระดัับภ้มิภาคดั�วยนวัตุกรรม 
การบริการที�เป็็นเลิศ ซึ่ึ�งเป็็นไป็ตุามวิสิัยทัศน์ขอังอังค์กรตุ่อัไป็

(นางสาวชมกมล พี้่มพีันธ์้ม่วง)
ปรีะธานเจุ�าหุ้น�าท่ี�บุรีหิุ้ารี 
บุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีเอ็นเนอรีย์ี� จุำากัดั (มหุ้าชน)

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 017

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่
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คณะกรุ่รุ่มการุ่บรุ่ิษััที่

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564018

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน



01 นายั่จ่ลจิตต์ บ่ณยั่เกต่
 กิรรมูกิารอิสัระ/
 ประธาน์กิรรมูกิาร

02 นางนิศกรุ่ ที่ัดำเที่้ยั่มรุ่มยั่์
 กิรรมูกิารอิสัระ/
 ประธาน์กิรรมูกิารตรวิจสัอบ 

03 นายั่กนกศักดำิ� ป่� นแสง
 กิรรมูกิาร/ประธาน์กิรรมูกิารบริหาร

04 นางสรุ่้อยั่ที่ิพื่ยั่์ ไตรุ่ส่ที่ธุิ�
 กิรรมูกิารอิสัระ/กิรรมูกิารตรวิจสัอบ/
 ประธาน์กิรรมูกิารสัรรหาและ 
 กิำาหน์ดำคุ่าตอบแทัน์ 

05 นายั่บวัรุ่ วังศ์สินอ่ดำม
 กิรรมูกิาร/กิรรมูกิารบริหาร

06 นางสาวัชื่มกมล พ่ื่�มพัื่นธุ่์ม�วัง
 กิรรมูกิาร/กิรรมูกิารบริหาร/
 กิรรมูกิารสัรรหาและกิำาหน์ดำคุ่าตอบแทัน์/
 ประธาน์เจ้าหน์้าทั่�บริหาร

07 นายั่ชื่ัชื่วัาลยั่์ เจ้ยั่รุ่วันนที่์
 กิรรมูกิาร/กิรรมูกิารบริหาร/
 ประธาน์กิรรมูกิารบริหารคุวิามูเสั่�ยง

08 นายั่สง�า รุ่ัตนชื่าติชืู่ชื่ัยั่
 กิรรมูกิาร/กิรรมูกิารบริหาร/
 กิรรมูกิารสัรรหาและกิำาหน์ดำคุ่าตอบแทัน์

09 นางลัขณานันที่์ ลักษัม้ธุนานันต์
 กิรรมูกิารอิสัระ/กิรรมูกิารตรวิจสัอบ 

10 นายั่สมชื่ายั่ คูวัิจิตรุ่ส่วัรุ่รุ่ณ
 กิรรมูกิารอิสัระ/กิรรมูกิารบริหารคุวิามูเสั่�ยง

11 นายั่รุ่ังสรุ่รุ่ค์ ศรุ่้วัรุ่ศาสตรุ่์
 กิรรมูกิารอิสัระ/กิรรมูกิารบริหารคุวิามูเสั่�ยง

12 นายั่เกษัมสิที่ธุิ� ปฐมศักดำิ�
 กิรรมูกิาร

13 นายั่อิซซู โอโอตะ
 กิรรมูกิารอิสัระ01

03 08
1112  07

0910
13

04
บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 019

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



คณะผู้บรุ่ิหารุ่

0102
0403 05

01 นางสาวัชื่มกมล พ่ื่�มพัื่นธุ่์ม�วัง
 ประธาน์เจ้าหน์้าทั่�บริหาร

02 นายั่นพื่วังศ์ โอมาธุิก่ล
 รองประธาน์เจ้าหน์้าทั่�บริหารสัายกิารเงิน์
 และบริหารองคุ์กิร

03 นายั่ชื่่มพื่ล ลิลิตส่วัรุ่รุ่ณ
 ผู้อำาน์วิยกิารฝ่่ายขาย

04 นายั่ส่ที่ัศน์ นิติกรุ่ไชื่ยั่รุ่ัตน์
 ผู้อำาน์วิยกิารฝ่่ายกิลยุทัธ์และพััฒน์าธุรกิิจ

05 นายั่ณธุพื่ล เพิื่�มพื่ล
 ผู้อำาน์วิยกิารฝ่่ายปฏิิบัติกิาร

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564020

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 021

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจ
และผลการุ่ดำำาเนินงาน

024
โคุรงสัร้างและกิารดำำาเน์ิน์งาน์ของบริษััทั

049
กิารบริหารจัดำกิารคุวิามูเสั่�ยง

056
กิารขับเคุล่�อน์ธุรกิิจเพ่ั�อคุวิามูยั�งย่น์

073
กิารวิิเคุราะห์และคุำาอธิบายของฝ่่ายจัดำกิาร (MD&A) 

088
ข้อมููลทัั�วิไปและข้อมููลสัำาคุัญอ่�น์





โครุ่งสรุ่้างและ 
การุ่ดำำาเนินงานของบรุ่ิษััที่

นโยั่บายั่และภาพื่รุ่วัมการุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจ

การปีระกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ
ภู�พรวมิของกิ�รป็ระกิอบธุุรกิิจ
บรษัิัทป็ระกอับธุุรกิจการค�าก๊าซึ่ LPG ภายใตุ�เครื�อังหมายการค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” ซึ่ึ�งไดั�รบัใบอันญุาตุให�เป็็นผ้�ค�านำามนั
ตุามมาตุรา 7 แหง่พระราชบัญญัติุการค�านำามันเชื�อัเพลิง พ.ศ. 2543 และที�มีการแก�ไขเพิ�มเติุม สิำาหรับป็ี 2564 
บริษััทมีสิว่นแบง่การตุลาดัตุามป็ริมาณการจำาหนา่ยก๊าซึ่ LPG (ไมร่วมป็ิโตุรเคมี) อัย้ที่�ร�อัยละ 17.64 % 

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564024

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



คัลังก๊าซ (Terminal) 

WP Energy มคีลังเก็บก๊าซึ่ขนาดัใหญตัุ่�งอัย้ใ่นพื�นที�ศน้ยก์ลาง
ขอังแตุ่ละภ้มิภาค ทั�งหมดั 5 แห่งทั�วป็ระเทศ ความจุรวม 
18,341 ตุ�น ป็ระกอับดั�วย คลังนำา 2 แหง่ และคลังบก 3 แหง่  
ทำาให�มี Capacity ในการเก็บโดัยแยกตุาม Quality ไดั�ตุาม
ความตุ�อังการขอังลก้ค�า ทำาให�รอังรับการสิง่อัอักไป็ยังภม้ภิาค
อัาเซึ่ียน

WP Energy ให�ความสิำาคัญในเรื�อังความป็ลอัดัภัยอัยา่งสิง้สุิดั 
ทุกๆ ขั�นตุอัน โดัยคลังเราไดั�รับมาตุรฐาน ISO 9001,  
ISO 14001 และ IS0 45001 ซึ่ึ�งการันตีุมาตุรฐานในการ
ดัำาเนินงานที�ป็ลอัดัภัยและเป็็นมิตุรตุ่อัสิิ�งแวดัล�อัม

1. คลังก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว 
สิาขาบางป็ะกง 

เฟสิ 1 -3

เลขที� 115 หม้่ที� 16 ตุำาบลบางป็ะกง 
อัำาเภอับางป็ะกง จังหวัดัฉะเชิงเทรา 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 038 531 647

2. คลังก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว 
สิาขาขอันแก่น

เลขที� 101 หม้่ที� 10 ตุำาบลบ�านแฮดั 
อัำาเภอับ�านแฮดั จังหวัดัขอันแก่น 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 043 218 112

3. คลังก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว 
สิาขาบางจะเกร็ง

เลขที� 286 หม้ที่� 1 ตุำาบลบางจะเกร็ง 
อัำาเภอัเมือัง จังหวัดัสิมุทรสิงคราม 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 034 762 957

4. คลังก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว 

สิาขาลำาป็าง

เลขที� 73/1หม้ที่� 10 ตุำาบลเวียงตุาล 
อัำาเภอัห�างฉัตุร จังหวัดัลำาป็าง

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 054 339 321

5. คลังก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว 

สิาขาพิจิตุร 

เลขที� 79/9 หม้ที่� 1 ตุำาบลหนอังหลุม 
อัำาเภอัวชิรบารมี จังหวัดัพิจิตุร

โรงบัรรจุก๊าซ

WP Energy มีโรงบรรจุก๊าซึ่ที�ให�บริการในพื�นที�สิำาคัญ
กระจายอัย้่ทั�วภ้มิภาค ภายใตุ�การดัำาเนินงานขอังบริษััท  
ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) ดั�วยเครือัข่ายกลุ่ม
ลก้ค�าโรงบรรจุก๊าซึ่เอักชนที�แขง็แกรง่ กระจายอัย้ทั่�วภม้ภิาค
มากกว่า 160 แหง่

1. โรงบรรจุ 
สิาขารังสิิตุ 

เลขที� 55 หม้ที่� 3 ถืนนพหลโยธุิน 
ตุำาบลคลอังหนึ�ง อัำาเภอัคลอังหลวง 
จังหวัดัป็ทุมธุานี 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 02 902 0372

2. โรงบรรจุ 
สิาขาลาดัหลมุแก�ว 

เลขที� 85 หม้ที่� 4 ตุำาบลลาดัหลุมแก�ว 
อัำาเภอัลาดัหลุมแก�ว จังหวัดัป็ทุมธุานี 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 02 194 5702 ถึืง 3

3. โรงบรรจุ 
สิาขาบางแค 

เลขที� 500 ถื.บางแค แขวงบางแค เขตุ
บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 02 455 5540

4. โรงบรรจุ 
สิาขาบางนา 

เลขที� 11 ซึ่.บางนา-ตุราดั 26  
แขวงบางนา เขตุบางนา  
จังหวัดักรุงเทพมหานคร 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 02 393 9844 ถึืง 6

5. โรงบรรจุ 
สิาขาบางพลี 

เลขที� 10/2 หม้ที่� 1 ตุำาบลบางแก�ว  
อัำาเภอับางพลี จังหวัดัสิมุทรป็ราการ 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 02 383 3792

6. โรงบรรจุ 
สิาขาชลบุรี 

เลขที� 3/2 หม้ที่� 2 ซึ่อัยหลังวัดั 
จร้ญราษัฎร์ ถืนนเลี�ยงเมือัง 
(บายพาสิ) ตุำาบลห�วยกะป็ิ  
อัำาเภอัเมือังชลบุรี จังหวัดัชลบุรี

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 038 797 485

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 025

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



7. โรงบรรจุ 
สิาขาพัทยา 

เลขที� 458/12 หม้ที่� 4  
ตุำาบลนาเกลือั อัำาเภอับางละมุง 
จังหวัดัชลบุรี 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 038 221 548

8. โรงบรรจุ
ขอันแก่น 

สิาขาบ�านแฮดั 

เลขที� 101 หม้ที่� 10 ตุำาบลบ�านแฮดั 
อัำาเภอับ�านแฮดั จังหวัดัขอันแก่น 

เบอัร์ติุดัตุ่อั : 043 218 112

9. โรงบรรจุ 
สิาขาลำาพ้น

เลขที� 19/2 หม้ที่� 4 ตุำาบลหนอังหนาม 
อัำาเภอัเมือังลำาพ้น  
จังหวัดัลำาพ้น

10. โรงบรรจุ 
สิาขาแมร่ิม

เลขที� 1 หม้ที่� 4 ตุำาบลดัอันแก�ว อัำาเภอั
แมร่ิม จังหวัดัเชียงใหม่

การขนิส่ง 

ระบบขนสิ่งที�ทันสิมัยไดั�มาตุรฐานดั�วยรถืขนสิ่งขนาดัใหญ่
จำานวนกว่า 99 คันโดัยมีความสิามารถืในการจุ 1,030 ตัุน
ดัำาเนนิการโดัย บรษัิัทในเครอืั “อีัเกิ�ล อิันเตุอัรท์รานสิ ์จำากัดั” 
และ “พรีเมียร์ แคร์ริเอัอัร์ จำากัดั”

นิโยบัายและภาพรวม 
การปีระกอบัธุุรกิจ
บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) (“บริษััท”) เป็็น 
บรษัิัทซึ่ึ�งเกิดัขึ�นจากการควบรวมบรษัิัทตุามพระราชบญัญติัุ 
บรษัิัทมหาชนจำากัดั พ.ศ. 2535 และที�แก�ไขเพิ�มเติุม ระหว่าง 
บริษััท เวิลด์ัแก๊สิ (ป็ระเทศไทย) จำากัดั กับ บริษััท ป็ิคนิค 
คอัร์ป็อัเรชั�น จำากัดั (มหาชน) ซึ่ึ�งจดัทะเบียนควบรวมบริษััท
และจดัทะเบียนจัดัตัุ�งบริษััท ขึ�นเมื�อัวันที� 24 พฤศจิกายน 
2557 และไดั�รับมาซึ่ึ�งทรัพย์สิิน หนี� สิิทธิุ หน�าที�  และ 
ความรับผิดัชอับทั�งหมดัขอังทั�งสิอังบริษััทดัังกล่าวตุามผล 
ขอังกฎหมาย ป็ัจจุบันบริษััทมีทุนจดัทะเบียนจำานวน 
518,500,000 บาทโดัยแบ่ ง เป็็นหุ�นสิามัญจำานวน 
518,500,000 หุ�น และ มีทุนชำาระแล�วเป็็นจำานวน 
518,500,000 บาท

บรษัิัท เป็น็ผ้�ค�าก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว (LPG) ที�ไดั�รับใบอันญุาตุ
ตุามมาตุรา 7 ขอังพระราชบัญญัติุการค�านำามันเชื�อัเพลิง 
พ.ศ. 2543 และที�มีการแก�ไขเพิ�มเติุม (“ผ้�ค�ามาตุรา 7”)  
ซึ่ึ�งธุุรกิจหลักขอังบริษััท คือัการป็ระกอับธุุรกิจค�าก๊าซึ่
ป็โิตุรเลียมเหลว (LPG) ภายใตุ�เครื�อังหมายการค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” 
มเีป็า้หมายในการเป็็นผ้�นำาดั�านพลังงานครบวงจรโดัยมุง่เน�น
การพัฒนาดั�านการบริการ ผ่านความร้�และป็ระสิบการณ์ 
อัันยาวนาน เพื�อัยกระดัับป็ระสิิทธุิภาพการให�บริการอัย่าง
ตุ่อัเนื�อัง โดัยมุง่เน�นศกัยภาพในการดัำาเนินธุุรกิจตัุ�งแตุ่ตุ�นนำา 
(Upstream) จนถึืงป็ลายนำา (Downstream) และการขยาย
ศักยภาพในการกระจายจุดักระจายสิินค�าให�ครอับคลุม เพื�อั
ให�สิามารถืกระจายสิินค�าครอับคลุมไดั�ทุกภาคธุุรกิจ โดัย
บริษััทฯ มีคลังก๊าซึ่ตัุ�งอัย้่ในพื�นที�ที�เป็็นศ้นย์กลางขอังแตุ่ละ
ภม้ภิาค ซึึ่�งสิามารถืรอังรับการสิำารอังก๊าซึ่ LPG ไดั�อัยา่งทั�วถึืง  
และสิามารถืรอังรับความตุ�อังการไดั�ทุกภาคธุุรกิจ อัันไดั�แก่ 
สิถืานีบริการก๊าซึ่ LPG โรงบรรจุก๊าซึ่ ร�านค�าก๊าซึ่ กลุ่ม 
พาณิชยกรรม และกลุ่มอุัตุสิาหกรรม
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• ดั�วยที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท ครั�งที� 1/2562  
วันที� 17 มกราคม 2562 ไดั�มีมติุอันุมัติุให�เพิ�มทุนใน
บริษััท ดัับบลิวพี แก๊สิ จำากัดั ซึ่ึ�งเป็็นบริษััทย่อัยขอัง
บริษััท โดัยบริษััทยอ่ัยดัังกล่าวจะอัอักหุ�นสิามญัเพิ�มทนุ 
จำานวน 17,000,000 หุ�น ม้ลค่าหุ�นที�ตุราไว� หุ�นละ 10 
บาท คิดัเป็็นจำานวน 170,000,000 บาท เพื�อัใช�ในการ
เข�าซึ่ื�อัหุ�นสิามัญในบริษััท ไทยแก๊สิ คอัร์ป็เรชั�น จำากัดั 
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• ดั�วยที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท ครั�งที� 3/2563 
วันที� 25 มนีาคม 2563 ไดั�มมีติุอันุมัติุให�เพิ�มทนุในบรษัิัท 
ดัับบลิวพี โซึ่ล้ซึ่ั�นสิ์ จำากัดั ซึ่ึ�งเป็็นบริษััทยอ่ัยขอังบริษััท 
โดัยบรษัิัทยอ่ัยดัังกล่าวจะอัอักหุ�นสิามญัเพิ�มทนุจำานวน 
2,100,000 หุ�น มล้ค่าหุ�นที�ตุราไว� หุ�นละ 10 บาท คิดัเป็น็ 
จำานวน 21,000,000 บาท เพื�อัใช�ลงทุนจัดัตัุ�งบริษััท 
รว่มทุนเพื�อัพัฒนาธุุรกิจร�านอัาหาร 
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• ดั�วยที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท ครั�งที� 8/2564  
วันที� 11 สิงิหาคม 2564 ไดั�มมีติุอันมุติัุให� บรษัิัทฯ เข�าซืึ่�อั 
กิจการบรษัิัท ไทยแก๊สิ ไซึ่ลินเดัอัร ์จำากัดั (TGC) ในวงเงิน
จำานวน 86,000,000 บาท เพื�อัลงทุนในธุุรกิจซึ่อ่ัมแซึ่ม 
ถัืงบรรจุก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว โดัยเมื�อัวันที� 20 ตุุลาคม  
2564 บริษััทไดั�เข�าถืือัหุ�นในบริษััท ไทยแก๊สิ ไซึ่ลินเดัอัร์ 
จำากัดั ในสิัดัสิว่นร�อัยละ 99.99% เรียบร�อัยแล�ว

• ดั�วยที�ที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทครั�งที� 10/2564  
ณ วันที� 21 ตุุลาคม 2564 ไดั�มีมติุอันุมัติุให�บริษััทฯ  
เพิ�มทนุใน บริษััท ไทยแก๊สิ ไซึ่ลินเดัอัร์ จำากัดั จำานวนเงิน 
33,000,000 บาท โดัยการอัอักหุ�นสิามัญใหม่จำานวน 
330,000 หุ�น ม้ลค่าหุ�นที�ตุราไว�จำานวน 100 บาท เพื�อั 
เข�าซึ่ื� อัที�ดิันและสิิ�งป็ล้กสิร�างที�ตัุ�งโรงงานซึ่่อัมแซึ่ม 
ถัืงบรรจุก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 027
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• ดั�วยที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบรษัิัท ครั�งที� 10/2562 
ณ วันที� 24 ตุุลาคม 2562 มีมติุอันุมัติุให�บริษััทฯ เข�าซึ่ื�อั 
กิจการโรงบรรจุทั� ง  7 แห่งดั�วยม้ลค่าเ งินลงทุน 
170,000,000 บาท เพื�อัเพิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนั เพิ�ม
ยอัดัขาย และขยายตุลาดัไป็ยงัผ้�บรโิภคโดัยตุรงมากขึ�น

• บรษัิัทฯ ไดั�รับรางวัลระดัับโลก “Best LPG Distributors 
2019” จากนิตุยสิาร International Finance (IFM 
Awards) ป็ระเทศอัังกฤษั และรางวัล Asia Corporate 
Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES 
Awards 2019) จาก MORS Group เพื�อัยกย่อังความ
สิำาเร็จขอังอังค์กรทวีป็เอัเชีย ที�เป็็นแบบอัย่างในการ
เติุบโตุอัย่างมั�นคงและยั�งยืน ซึ่ึ�งบริษััทฯ เป็็นบริษััท
พลังงานครบวงจร เพียงรายเดีัยวจากป็ระเทศไทยที�
ไดั�รับมอับรางวัลในสิาขานี� ทำาให�บริษััทฯ เป็็นที�ร้�จักใน
ภ้มิภาคเอัเชียและในระดัับสิากลมากยิ�งขึ�น

• บริษััทฯ ไดั�ผ่านการรับรอังมาตุรฐานอุัตุสิาหกรรมสิี
เขียว ระดัับ 3 จากกระทรวงอุัตุสิาหกรรม ในเรื�อังการ
บริหารจัดัการสิิ�งแวดัล�อัมอัยา่งเป็็นระบบ เป็็นการเน�น
ความมุง่มั�นเป็็นอัยา่งดีั เนื�อังจากบริษััทฯ มีความมุง่มั�น
ที�จะดัำาเนินธุุรกิจภายใตุ�หลัการกำากับดั้แลกิจการที�ดีั  
และดัำาเนินธุุรกิจอัย่างมีคุณธุรรมควบค้่กับการมีสิ่วน 
รับผิดัชอับตุ่อัสิังคม ชุมชน และสิิ�งแวดัล�อัม และ 
ผ้�เกี�ยวข�อังกับบริษััทฯ อัยา่งจริงจัง
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• ดั�วยที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท ครั�งที� 3/2563 
วันที� 25 มนีาคม 2563 ไดั�มีมติุอันมุติัุให�บริษััท ดัับบลิวพี  
โซึ่ล้ซึ่ั�นสิ์ จำากัดั ซึึ่�งเป็็นบริษััทยอ่ัยขอังบริษััทเข�าลงทุน
ร่วมกับบริษััท วันเดัอัร์ฟ้�ดั อิันเตุอัร์เนชั�นแนล จำากัดั  
ก่อัตัุ�งบรษัิัท วันเดัอัรฟ์้�ดั โฮลดิั�ง จำากัดั เพื�อัป็ระกอับธุุรกิจ 
ดั�านอัาหาร คิดัเป็น็สัิดัสิว่นร�อัยละ 50 ขอังทุนจดัทะเบียน 
ขอัง บริษััท วันเดัอัร์ฟ้�ดั โฮลดิั�ง จำากัดั

• บรษัิัทฯ ไดั�รับรางวัลระดัับโลก “Best Renewable Energy  
(LPG) Efficient Provider” จาก Global Banking and 
Finance Awards และรางวัล “Most Innovative CSR 
Initiative” จาก International Finance Awards (IFM 
Awards) ตุ่อัเนื�อังเป็น็ป็ทีี� 2 เพื�อัยกยอ่ังความสิำาเรจ็ขอัง
อังค์กร ที�เป็็นแบบอัย่างในการเติุบโตุอัย่างมั�นคงและ
ยั�งยืน และยกย่อังความมุ่งมั�นที�จะดัำาเนินธุุรกิจภายใตุ�
หลักการกำากับดั้แลกิจการที�ดีั และดัำาเนินธุุรกิจอัย่างมี
คณุธุรรมควบค่้กับการมสีิว่นรับผดิัชอับตุ่อัสิงัคม ชุมชน 
และสิิ�งแวดัล�อัม 

• บริษััทฯ ไดั�รับเข�าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดัสิถิืติุ
อุับัติุเหตุุจากการทำางานให�เป็็นศ้นย์ (Zero Accident 
Campaign) ที�สิ่งเสิริมให�สิถืานป็ระกอับกิจการมีความ
มุ่งมั�นในการป้็อังกันการเกิดัอุับัติุเหตุุจากการทำางาน  
บนพื�นฐานแนวคิดัที�ว่าอุับติัุเหตุทีุ�มสีิาเหตุเุกี�ยวเนื�อังกับ 
การทำางานสิามารถืป็้อังกันไดั�  โดัยการลดัสิถิืติุ 
การป็ระสิบอัันตุรายในสิถืานป็ระกอับกิจการให�เป็็น
ศน้ย ์ผา่นการวางแผนและบรหิารจัดัการความป็ลอัดัภัย 
อัาชีวอันามัย และสิภาพแวดัล�อัมในการทำางานอัย่าง 
ตุ่อัเนื�อัง ยังสิ่งผลให�เกิดัวัฒนธุรรมความป็ลอัดัภัยเพื�อั
แรงงานป็ลอัดัภัยและสิุขภาพอันามัยดีั
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• โครงการก่อัสิร�างคลังเก็บและจ่ายก๊าซึ่บางป็ะกง เฟสิ 3  
ป็ริมาณความจุ 9,500 ตัุน ขอังบริษััทฯ ไดั�ก่อัสิร�าง 
แล�วเสิร็จ และเปิ็ดัใช�งานเต็ุมร้ป็แบบ ป็ระกอับกับ
บริษััทฯ ไดั� เก็บสิำารอังนำาก๊าซึ่ LPG จนมีป็ริมาณ 
ก๊าซึ่ LPG สิำารอังครบอััตุราร�อัยละ 2 ขอังป็รมิาณการค�า
แล�ว ตัุ�งแตุ่วันที� 1 ม.ค. 2564 เรียบร�อัยแล�ว

• บริษััทฯ ไดั�รับเข�าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดัสิถิืติุ
อุับัติุเหตุุจากการทำางานให�เป็็นศ้นย์ (Zero Accident 
Campaign) ที�สิ่งเสิริมให�สิถืานป็ระกอับกิจการมีความ
มุง่มั�นในการป็อ้ังกันการเกิดัอุับติัุเหตุจุากการทำางาน บน
พื�นฐานแนวคิดัที�ว่าอุับติัุเหตุทีุ�มสีิาเหตุเุกี�ยวเนื�อังกับการ
ทำางานสิามารถืป้็อังกันไดั� โดัยการลดัสิถิืติุการป็ระสิบ
อัันตุรายในสิถืานป็ระกอับกิจการให�เป็็นศ้นย์ ผ่านการ
วางแผนและบริหารจัดัการความป็ลอัดัภัย อัาชีวอันามัย 
และสิภาพแวดัล�อัมในการทำางานอัย่างตุ่อัเนื�อัง ยงัผลให�
เกิดัวัฒนธุรรมความป็ลอัดัภัยเพื�อัแรงงานป็ลอัดัภัยและ
สิุขภาพอันามัยดีั

• บริษััทฯ ไดั�รับรางวัล “Most Innovative Customer 
Service Initiative” จาก International Finance 
Awards (IFM Awards) ไดั�รับการเชิดัช้ความโดัดั
เด่ันและเป็็นเลิศในดั�านการใช�นวัตุกรรม เทคโนโลยี
สิารสินเทศและการวิเคราะห์ข�อัม้ลมาใช�ในการเสิริม
สิร�างศกัยภาพการดัำาเนนิการธุุรกิจและบรกิารลก้ค�าไดั�
อัยา่งมปี็ระสิทิธุภิาพ จาก IFM Award ตุ่อัเนื�อังเป็น็ป็ทีี� 4  
นับเป็็นอีักหนึ�งข�อัพิสิ้จน์ถึืงความมุ่งมั�นและไม่หยุดันิ�ง
ขอังอังค์กรตุลอัดัการดัำาเนินการธุุรกิจที�ผา่นมา

• บริษััทฯ ไดั�รับรางวัล “Most Innovative LPG Man-
Agreement Company” จาก International Finance 
Awards (IFM Awards) บริษััทฯ ไดั�รับการเชิดัช้ในการ
เป็ิดัรับนวัตุกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื�อันำามาใช�
ทั�งในดั�านการพัฒนาผลิตุภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ น่าเชื�อัถืือั 
ป็ลอัดัภัย พร�อัมการให�บริการที�ครบวงจร

• ดั�วยที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท ครั�งที� 8/2564  
วันที� 11 สิงิหาคม 2564 ไดั�มมีติุอันมุติัุให�บรษัิัทฯ เข�าซึ่ื�อั
กิจการบรษัิัท ไทยแก๊สิ ไซึ่ลินเดัอัร ์จำากัดั (TGC) ในวงเงิน
จำานวน 86,000,000 บาท เพื�อัลงทุนในธุุรกิจซึ่อ่ัมแซึ่ม
ถัืงบรรจุก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว โดัยเมื�อัวันที� 20 ตุุลาคม 
2564 บริษััทไดั�เข�าถืือัหุ�นในบริษััท ไทยแก๊สิ ไซึ่ลินเดัอัร์ 
จำากัดั ในสิัดัสิว่นร�อัยละ 99.99% เรียบร�อัยแล�ว

• ดั�วยที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทครั�งที� 1/2564 วันที� 
24 กุมภาพันธุ์ 2564 ไดั�มีมติุอันุมัติุให�กรอับการลงทุน
เพิ�มเติุมจำานวน 100,000,000 บาท เพื�อัเข�าลงทุนติุดัตัุ�ง  
Solar Rooftop ให�กับล้กค�า 
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ลักษัณะการุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจ

ลักษัณะของผลิตภัณฑ์์
ผลิตุภัณฑ์์ขอังบริษััท คือั ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว (Liquefied 
petroleum gas: LPG) สิามารถืแบง่ขนาดัในการจำาหนา่ยก๊าซึ่  
อัอักเป็็น 2 ขนาดัคือั

1. การจำาหุ้นิ่ายในิแบับั ถัังบัรรจุก๊าซขนิาดำใหุ้ญ่  
 (Bulk)

หมายถึืง การบรรจุก๊าซึ่ LPG ใสิ่ในถัืงบรรจุขนาดัใหญ่ซึึ่�ง
ตัุ�งอัย้่บนรถืบรรทุกก๊าซึ่ (เป็็นรถืเฉพาะที�ใช�บรรทุกก๊าซึ่
เท่านั�น) โดัยจะบรรจุในครั�งละป็ริมาณมาก และจากนั�น
จะถ่ืายก๊าซึ่ LPG ดัังกล่าว ลงใสิ่ถัืงบรรจุขนาดัใหญ่ (Bulk)  
ที�ตัุ�งอัย้ใ่นบริเวณขอังล้กค�า อัันไดั�แก่ สิถืานีบริการก๊าซึ่ LPG  
โรงบรรจุก๊าซึ่ LPG และโรงงานอุัตุสิาหกรรมขนาดัใหญ่ที�มี
ความจำาเป็็นตุ�อังใช�ก๊าซึ่ LPG ในป็ริมาณมาก

2. การจำาหุ้นิ่ายแบับั ถัังบัรรจุก๊าซขนิาดำย่อม  
 (Cylinder) 

หมายถึืง การบรรจุก๊าซึ่ LPG ใส่ิในถัืงบรรจุขนาดัย่อัม โดัย
ในป็ัจจุบัน ถัืงบรรจุก๊าซึ่ขนาดัย่อัมขอังบริษััท มีป็ริมาตุร
บรรจุทั�งสิิ�น 4 ขนาดั คือั ขนาดั 4 กิโลกรัม 13.5 กิโลกรัม 
15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม จึงทำาให�บริษััท สิามารถื 
ตุอับสินอังความตุ�อังการใช�งานขอังกลุ่มล้กค�าแตุ่ละกลุ่มไดั�
อัยา่งเหมาะสิม 

ทั�งนี�บริษััท มกีารดัำาเนนิการสิง่มอับ การจำาหนา่ยก๊าซึ่บรรจุถัืง 
ขนาดัยอ่ัมนี�อัอักเป็็น 2 ลักษัณะคือั

• โรีงบุรีรีจุ้ก๊าซท่ี�บุรีษัิัท่เป็นผู้้�ดัำาเนินการีเอง หมายถึืง 
บริษััทจะนำาก๊าซึ่ LPG บรรจุลงถัืงบรรจุก๊าซึ่ภายใน 
โรงบรรจุก๊าซึ่ซึึ่�งบริษััทเป็็นผ้�ดัำาเนินการเอัง ซึึ่�งป็ัจจุบัน
มีทั�งหมดั 8 แหง่ และจัดัสิง่ให�กลุ่มล้กค�าตุามพื�นที�และ
คำาสิั�งซึ่ื�อั

• โรีงบุรีรีจุ้ก๊าซท่ี�บุรีิษััท่ไม่ไดั�เป็นผู้้�ดัำาเนินการีเอง  
หมายถึืง การจัดัจำาหน่ายโดัยค่้ค�าขอังทางบริษััท อีัก
ป็ระมาณ 148 แห่งทั�วป็ระเทศ สิ่วนใหญ่จะตัุ�งอัย้่
พื�นที�ภาคตุะวันตุก ภาคตุะวันอัอัก และภาคกลาง โดัย 
โรงบรรจุดัังกล่าวจะตุ�อังเป็น็ผ้�ที�ไดั�รบัก๊าซึ่ LPG จากทาง
บริษััทภายใตุ�เครื�อังหมายการค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” และเป็็น 
ผ้�มีใบอันุญาตุมอับหมายให�ดัำาเนินการบรรจุก๊าซึ่แทน 
ทางบริษััท เท่านั�น 

โดัยการป็ระกอับธุุรกิจโรงบรรจุก๊าซึ่ LPG นั�น โรงบรรจุก๊าซึ่ 
จะตุ�อังไดั�รับใบอันุญาตุค�าตุ่าง (หนังสิือัอันุญาตุให�เป็็น
ตัุวแทนค�าตุ่าง จำาหน่ายก๊าซึ่ปิ็โตุเลียมเหลว) จากผ้�ค�ามาตุรา  
7 ก่อัน จึงจะสิามารถือััดับรรจุก๊าซึ่ LPG ภายใตุ�เครื�อังหมาย 
การค�าขอังผ้�อัอักใบค�าตุ่างไดั�ตุามกฎหมาย และหากตุ�อังการ
ที�จะรับบรรจุก๊าซึ่ LPG ให�กับตุราสิินค�าอืั�น โรงบรรจุนั�นก็ 
จะตุ�อังไดั�รับความยินยอัมจากผ้�ค�ามาตุรา 7 เดิัมก่อัน จึงจะ
สิามารถือััดับรรจุกับตุราสิินค�าใหม่ไดั� อีักทั�งการป็ระกอับ
กิจการโรงบรรจุจะตุ�อังมีใบอันุญาตุก่อัสิร�างอัาคารจาก
กรมธุุรกิจพลังงาน โดัยตุ�อังตัุ�งอัย้่ในเขตุอุัตุสิาหกรรมที�ทาง 
หนว่ยงานรัฐอันุญาตุ 

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564030

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



ร้ป็ภาพสิรุป็ขั�นตุอันการนำาก๊าซึ่ LPG ในป็ระเทศมาบรรจุเพื�อัจำาหนา่ยขอังบริษััท เป็็นดัังนี�

โรงแยกก๊าซ/โรงกลั่น/โรงงานปิโตรเคมี

คลังเก็บ LPG รถบรรทุกก๊าซ LPG

โรงบรรจุก๊าซ LPG

ร้านค้าแก๊ส LPG ลูกค้าพาณิชย์ผู้บริโภค (ครัวเรือน)

สถานีบริการก๊าซ LPG

โรงงานอุตสาหกรรม

กิ�รขนส่่งกิ๊�ซป็ิโตรเลั่ยมิเหลัว	
บริษััทฯ รับก๊าซึ่ LPG จากทางผ้�ผลิตุโดัยผ่านการขนสิ่ง  
2 ชอ่ังทางคือั ทางเรือั และทางรถื

• การีขนส่งท่างเรีอื บริษััทจะนำาก๊าซึ่ที�ไดั�รับมาจากทาง 
ผ้�ผลิตุ มาบรรทุกลงใสิ่เรือับรรทุกก๊าซึ่ และเดิันเรือัมา
ที�ท่าเรือัซึ่ึ�งมีคลังก๊าซึ่ขอังทางบริษััทตัุ�งอัย้่ จากนั�นจึง
ขนถ่ืายก๊าซึ่ผ่านท่อัขนสิ่งเพื�อันำาก๊าซึ่ไป็เก็บที�คลังเก็บ
ก๊าซึ่ขอังบริษััท เพื�อัเตุรยีมนำาก๊าซึ่อัอักจัดัจำาหนา่ยตุ่อัไป็ 

• การีขนสง่ท่างรีถื บริษััทจะนำารถืบรรทุกก๊าซึ่ไป็รับก๊าซึ่
จากผ้�ผลิตุ และสิง่ไป็ยังลก้ค�า โดัยไมตุ่�อังนำาก๊าซึ่กลับมา
เก็บไว�ที�คลังเก็บก๊าซึ่ก่อันเหมือันกับทางเรือั 

ทั� งนี�การขนสิ่งก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวทางรถืขอังบริษััท 
สิว่นใหญด่ัำาเนนิการโดัย EAGLE และ PREMIER ซึ่ึ�งเป็็นบรษัิัท
ยอ่ัยขอังบรษัิัทและเป็็นผ้�ขนสิง่ก๊าซึ่ LPG ตุามมาตุรา 12 ขอัง
พระราชบัญญัติุการค�านำามันเชื�อัเพลิง พ.ศ. 2543 และที�มี
การแก�ไขเพิ�มเติุม
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กลยุที่ธุ์ที่างการตลาดำและกลุ่มลูกคั้า
ป็จัจุบนัผ้�ป็ระกอับธุุรกิจค�าก๊าซึ่ LPG ในป็ระเทศไทยส่ิวนใหญ ่
จะใช�วัตุถืดิุับภายในป็ระเทศซึ่ึ�งมคีณุภาพอัย้ใ่นระดัับเดีัยวกัน 
ถัืงบรรจุก๊าซึ่ที�ใช�บรรจุก๊าซึ่ไดั�รับการผลิตุมาจากโรงงาน
ซึ่ึ�งมีอัย้่เพียงไม่กี�แห่งในป็ระเทศไทย จึงสิามารถืสิรุป็ไดั�ว่า 
ผลิตุภัณฑ์์ขอังผ้�ค�ามาตุรา 7 ทุกรายแทบไมม่ีความแตุกตุ่าง
กันมากนัก อัย่างไรก็ตุามอุัตุสิาหกรรมนี�มุ่งเน�นไป็ยังการ
แขง่ขนัทางดั�านกลยุทธุท์างการตุลาดัและการบรกิารรวมถึืง
ความนา่เชื�อัถืือัในตัุวผ้�ค�า 

นโยบายการตุลาดัในภาพรวมขอังบริษััท ไดั�แก่ การมุ่งเน�น
กระจายสินิค�าไป็ยังกลุม่ลก้ค�าโรงบรรจุซึึ่�งเป็น็โรงบรรจุสิาขา
และโรงบรรจุตัุวแทนขอังบริษััทฯ ควบค้่ไป็กับการขยาย
ตุลาดัในสิ่วนขอังล้กค�าพาณิชย์ ร�านค�า สิถืานีบริการและ
โรงงานอุัตุสิาหกรรมที�มีความตุ�อังการใช� LPG ในป็ริมาณสิ้ง 
โดัยมีจุดัมุ่งหมายเพื�อัจะสิร�างโครงข่ายล้กค�าขอังบริษััทฯ 
ให�มีความมั�นคงซึึ่�งจะสิ่งผลให�บริษััทฯ สิามารถืเพิ�มยอัดั
ขายไดั�อัยา่งยั�งยืนในระยะยาว โดัยรายละเอีัยดักลยุทธุ์ดั�าน
การตุลาดัและบริการสิำาหรับกลุ่มล้กค�าแตุ่ละป็ระเภทขอัง 
บริษััทฯมีดัังนี�

โรงบัรรจุก๊าซ

เนื�อังดั�วยถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG ขอังบริษััทฯ ภายใตุ�เครื�อังหมาย 
การค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” เป็็นที�ร้�จักและเป็็นที�นิยมขอังผ้�บริโภค 
อีักทั�งทางบริษััทฯไดั�มีถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG ขนาดัตุ่างๆ ไว�ตุอับ
สินอังความตุ�อังการตุามความเหมาะสิมขอังผ้�ใช�จึงทำาให�มี 
ผ้�สินใจเข�ามาลงทุนเพื�อัเป็น็ตัุวแทนอััดับรรจุก๊าซึ่ LPG ภายใตุ�
เครื�อังหมายการค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” อัยา่งตุ่อัเนื�อัง สิง่ผลให�เกิดั
การกระจายผลิตุภัณฑ์์ขอังบริษััทฯ ซึ่ึ�งขยายตัุวไป็สิ้ผ่้�บริโภค
อัย่างกว�างขวางและตุ่อัเนื�อัง โดัยทางบริษััทฯ ให�บริการ 
ช่วยเหลือัทั�งทางดั�านเทคนิค ดั�านการพิจารณาความเป็็น
ไป็ไดั�ทางธุุรกิจในการก่อัสิร�าง โรงบรรจุก๊าซึ่ LPG ดั�านการ 
ตุรวจสิอับความป็ลอัดัภัยตุามกฎหมายรวมไป็จนถึืงการ
ช่วยเหลือัหาร�านค�าก๊าซึ่ LPG จัดัอับรมพนักงานบรรจุก๊าซึ่ 
LPG อัย่างสิมำาเสิมอัเพื�อัให�พนักงานบรรจุก๊าซึ่ LPG และ 
ผ้�ป็ระกอับการเกิดัความร้�ความเข�าใจในการใช�ก๊าซึ่ LPG และ
วิธุีการใช�ก๊าซึ่ LPG อัยา่งถื้กตุ�อังและป็ลอัดัภัย

สถัานิ่บัริการก๊าซ

ดั�วยป็รมิาณความตุ�อังการก๊าซึ่ LPG ขอังลก้ค�าป็ระเภทสิถืานี
บรกิารก๊าซึ่ LPG เป็น็กลุ่มลก้ค�าที�มกีารเติุบโตุที�ลดัลง แขง่ขนั
ค่อันข�างสิง้ ทางบริษััทฯจึงจำาหนา่ยก๊าซึ่ LPG ในราคาเหมาะสิม 
ให�ล้กค�าสิามารถืมีผลกำาไรและดัำาเนินธุุรกิจไดั� ดัังนั�น เพื�อั
บริษััทฯ จะสิามารถืจ้งใจให�ล้กค�ากลุ่มนี�ไว�วางใจใช�บริการ
กับบริษััทฯ เป็็นตัุวเลือักอัันดัับแรก ทางบริษััทฯ จึงให�ความ
สิำาคัญดั�านการบรกิาร ทั�งดั�านการจัดัสิง่ที�ตุรงเวลา และความ
ถื้กตุ�อังขอังป็ริมาณที�จัดัสิง่ในแตุ่ละครั�ง รวมถึืงการบริการที�
สิุภาพจากเจ�าหน�าที�ทุกคนในอังค์กร

โรงงานิอุตสาหุ้กรรม

สิำาหรบักลุ่มลก้ค�าโรงงานอุัตุสิาหกรรม บรษัิัทจะมมีาตุรฐาน
ในการจัดัหาผลิตุภัณฑ์์และบรกิารที�สิามารถืสิอับสินอังความ
ตุ�อังการขอังลก้ค�าและจัดัให�มกีารขนสิง่ที�ตุรงเวลา โดัยบริษััท
จะเน�นความป็ลอัดัภัยขอังลก้ค�า และบริการหลังการขายที�มี
ป็ระสิิทธิุภาพ ตุลอัดัจนเน�นการสิร�างความสิัมพันธุ์อัันดีักับ 
ค้่ค�าขอังบริษััทฯ และบริษััทฯจะเพิ�มการลงทุนในอุัป็กรณ์
และการติุดัตัุ�งระบบการจ่ายก๊าซึ่ LPG ให�กับลก้ค�าที�มปี็รมิาณ
การใช�ในป็ริมาณมาก โดัยมีการทำาสิัญญาซึ่ื�อัขายก๊าซึ่ LPG 
ระยะยาวกับบริษััทฯ

ลูกคั้าพาณิชย์

เนื�อังดั�วยในปั็จจุบนับริษััทฯ มกีารขายผลิตุภัณฑ์์ให�กับล้กค�า
พาณิชย์รายใหญ่หลายราย และบริษััทฯ มีความสัิมพันธุ์
อัันดีักับกลุ่มล้กค�าพาณิชย์ขนาดัใหญ่อืั�นๆ อีักหลายกลุ่ม 
ป็ระกอับกับกลุ่มล้กค�าพาณิชย์โดัยสิ่วนใหญ่เป็็นล้กค�าที�มี
ความตุ�อังการใช� LPG ในป็ริมาณสิง้ดัังนั�นบรษัิัทฯ จึงเล็งเห็น
โอักาสิและมีนโยบายที�จะขยายฐานล้กค�าในกลุ่มดัังกล่าว 
โดัยเฉพาะกลุ่มล้กค�าที�มีเครือัข่ายศ้นย์การค�า ร�านอัาหาร 
โรงแรม และ/หรือัโรงพยาบาล และมีความสิัมพันธุ์ที�ดีักับ
บริษััทฯ และยังมิไดั�ใช�ผลิตุภัณฑ์์ขอังบริษััทฯ โดัยบริษััทฯ 
มีนโยบายที�จะจ้งใจให�ล้กค�าพาณิชย์กลุ่มดัังกล่าวไว�วางใจ
และเป็ลี�ยนมาใช�บริการกับบริษััทฯ ดั�วยการให�บริการที�
มีมาตุรฐานสิ้ง ซึึ่�งไดั�แก่ การจัดัสิ่งสิินค�าตุรงเวลาและมี
ความถื้กตุ�อังในดั�านป็ริมาณ รวมถึืงการบริการที�สิุภาพจาก 
เจ�าหน�าที�ทุกคนในอังค์กร
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ร้านิคั้าก๊าซ

บรษัิัทฯ จะให�ความสิำาคัญในมาตุรฐานขอังถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG 
แตุ่ละใบที�จะตุ�อังไดั�รับการรับรอังตุามมาตุรฐานที�กรมธุุรกิจ
พลังงานกำาหนดัรวมถึืงมาตุรฐานในการซึ่่อัมบำารุงถัืงบรรจุ
ก๊าซึ่ LPG ที�บริษััทฯ พยายามพัฒนาและป็รับป็รุงให�เกิดั
คุณภาพที�สิ้งขึ�นเรื�อัยๆ เพื�อัสิร�างความพึงพอัใจแก่ผ้�บริโภค
สิ้งสิุดัแล�วนั�น อีักหนึ�งสิิ�งที�ทางบริษััทฯ ให�ความสิำาคัญอัย่าง
เท่าเทียมกัน คือัการสิร�างความสัิมพันธ์ุที�ดีักับร�านค�าก๊าซึ่ 
ภายใตุ�เครื�อังหมายการค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” โดัยบริษััทฯ ให�
ความช่วยเหลือัในการให�ข�อัม้ลที�เกี�ยวข�อังกับข่าวสิารและ 
ข�อักฎหมายตุ่างๆ รวมถึืงให�คำาป็รึกษัาเกี�ยวกับการขอั 
ใบอันญุาตุสิะสิมก๊าซึ่จากหนว่ยงานท�อังถิื�นที�ร�านค�านั�นตัุ�งอัย้่

ลัักิษณะของกิลัุ่มิลั้กิค��แลัะช่่องที่�ง 
กิ�รจำ�หน่�ย
ธุุรกิจค�าก๊าซึ่ LPG ขอังบริษััทฯ มีการจำาหน่ายให�กับล้กค�า 
ขอังบริษััทภายใตุ�เครื�อังหมายการค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” สิามารถื
แบง่อัอักเป็็นกลุ่มใหญ่ๆ  ไดั�ดัังนี�

1. กลุ่มโรงบรรจุก๊าซึ่ ไดั�แก่ ผ้�ป็ระกอับการอุัตุสิาหกรรม 
รายยอ่ัยที�มหีน�าที�เป็น็ตัุวแทนบรรจุก๊าซึ่ LPG ลงถัืงบรรจุ 
ก๊าซึ่ (Cylinder) ที�มเีครื�อังหมายการค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” เพื�อั
กระจายสินิค�าให�กับร�านค�าก๊าซึ่ หลังจากนั�น ร�านค�าก๊าซึ่
จะจำาหนา่ยให�กับครัวเรือัน หรือั กลุม่ลก้ค�าพาณิชย์ตุ่อัไป็  
โดัยบริษััทเป็็นเจ�าขอังเครื�อังหมายการค�าดัังกล่าว

2. กลุ่มสิถืานบีรกิารก๊าซึ่ ไดั�แก่ สิถืานบีรกิารที�เป็ดิัจำาหนา่ย
ก๊าซึ่ LPG ให�แก่รถืยนต์ุป็ระเภทที�ใช�ก๊าซึ่ LPG เป็็น 
เชื�อัเพลิง

3. กลุ่มโรงงานอุัตุสิาหกรรม ที�ใช�ก๊าซึ่ LPG เป็็นเชื�อัเพลิง  
เช่น กลุ่มผ้�ผลิตุชิ�นสิ่วนสิุขภัณฑ์์ เซึ่รามิก และ
อุัตุสิาหกรรมที�ตุ�อังใช�พลังงานความร�อันในการผลิตุ
สิินค�าที�อุัณหภ้มิคงที�

4. กลุ่มล้กค�าพาณิชย์ ไดั�แก่ ศ้นย์การค�า ร�านอัาหาร 
โรงแรม และโรงพยาบาลที�ใช�ก๊าซึ่ LPG เป็็นเชื�อัเพลิง
ในการป็ระกอับอัาหาร 

5. กลุ่มร�านค�าก๊าซึ่ ไดั�แก่ ผ้�ป็ระกอับการที�รับถัืงบรรจุก๊าซึ่ 
(Cylinder) ที�มีเครื�อังหมายการค�า “เวิลด์ัแก๊สิ” ที�บรรจุ
ก๊าซึ่ LPG แล�วจากโรงบรรจุก๊าซึ่และจำาหน่ายให�กับ 
ครวัเรอืันหรอืักลุ่มพาณชิยต่์ุอัไป็ โดัยบรษัิัทเป็น็เจ�าขอัง
เครื�อังหมายการค�าดัังกล่าว

 กลุ่มโรงบรรจุก๊าซึ่ กลุ่มล้กค�าพาณิชย์ กลุ่มร�านค�าก๊าซึ่ 
และกลุ่มโรงงานอุัตุสิาหกรรมที�ใช�ก๊าซึ่ LPG จำานวนมาก  
มักจะสิั�งซึ่ื�อัก๊าซึ่ LPG ล่วงหน�าเป็็นรายเดืัอัน สิว่นกลุ่มสิถืานี
บรกิารและกลุม่โรงงานอุัตุสิาหกรรมที�ใช�ก๊าซึ่ LPG ในป็ริมาณ
ไม่มากนัก มักจะสิั�งซึ่ื�อัก๊าซึ่ LPG ล่วงหน�าเป็็นรายสิัป็ดัาห์  
ทางบริษััทฯ จะจัดัสิ่งก๊าซึ่ LPG ให�กับล้กค�าโดัยใช�บริษััท
ขนสิ่งทั�งที�เป็็นบริษััทย่อัยขอังบริษััท (ซึึ่�งคือั EAGLE และ 
PREMIER) และบรษัิัทที�เป็น็ผ้�ขนสิง่ภายนอักเป็น็ผ้�ให�บรกิาร

ตุารางแสิดังสิัดัสิว่นป็ริมาณขายก๊าซึ่ LPG แยกตุามป็ระเภทล้กค�าป็ระจำาป็ี 2564

กิลัุ่มิลั้กิค�� ป็ริมิ�ณข�ย	(ตัน) สั่ดัส่่วน	(%)

โรงบรรจุก๊าซึ่ 359,708 50.33%

สิถืานีบริการก๊าซึ่ 92,172 12.89%

โรงงานอุัตุสิาหกรรม 81,310 11.38%

ล้กค�าพาณิชย์ 39,563 5.54%

ร�านค�าก๊าซึ่ 22,143 3.10%

Supply Sales และอืั�นๆ 119,841 16.76%

รีวม 714,737 100.00%

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 033
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ตุารางแสิดังสิัดัสิว่นรายไดั�จากการจำาหนา่ยขอังบริษััท แยกตุามป็ระเภทล้กค�า ป็ระจำาป็ี 2564

ป็ระเภูที่ลั้กิค�� ร�ยไดั�	(ลั��นบ�ที่) สั่ดัส่่วน	(%)

โรงบรรจุก๊าซึ่ 5,649 50%

สิถืานีบริการก๊าซึ่ 1,396 12%

โรงงานอุัตุสิาหกรรม 1,320 12%

ล้กค�าพาณิชย์ 686 6%

ร�านค�าก๊าซึ่ 365 3%

Supply Sales และอืั�นๆ 1,930 17%

รีวม 11,346 100%

ภาวะอุตสาหุ้กรรมกา๊ซปีโิตรเลย่มเหุ้ลว
ในอุัตุสิาหกรรมก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวมีการแบ่งกิจกรรมทาง
ธุุรกิจอัอักเป็็น 3 ระดัับ คือั

1. อ้ตสาหุ้กรีรีมขั�นต�น คือัอุัตุสิาหกรรมที�ผ้�ป็ระกอับการ
ดัำาเนินกิจการเกี�ยวกับธุุรกิจการสิำารวจ และขุดัเจาะ
นำามันและก๊าซึ่ธุรรมชาติุจากแหล่งธุรรมชาติุ เพื�อันำา
มาจัดัเก็บ และสิ่งมอับให�ผ้�ป็ระกอับการในขั�นกลางนำา
ไป็ใช�เป็็นวัตุถืุดิับในกระบวนการกลั�นและแยกป็ระเภท
ผลิตุภัณฑ์์ให�เหมาะสิมกับการใช�งาน หรือัสิ่งมอับให� 
ผ้�ป็ระกอับการโรงไฟฟา้และอุัตุสิาหกรรมในป็ระเทศซึ่ึ�ง
สิว่นใหญข่นสิง่โดัยทางท่อั

2. อ้ตสาหุ้กรีรีมขั�นกลาง คือัอุัตุสิาหกรรมที�ผ้�ป็ระกอับการ
ดัำาเนินกิจการเกี�ยวกับธุุรกิจในขั�นกลางจะมีหน�าที�แยก
ก๊าซึ่อัอักเป็็นป็ระเภทตุ่างๆ ตุลอัดัจนป็รับแตุ่งคุณภาพ
ขอังก๊าซึ่ให�เหมาะสิมกับความตุ�อังการขอังล้กค�า  
ก๊าซึ่ที�ไดั�จากขั�นตุอันนี�มาจากหลายแหล่งผลิตุใน
อุัตุสิาหกรรมพลังงาน เชน่ โรงกลั�นนำามัน โรงแยกก๊าซึ่
ธุรรมชาติุ และโรงงานป็ิโตุรเคมี โดัยผลิตุภัณฑ์์ก๊าซึ่
ป็โิตุรเลียมเหลวที�ไดั�นำาไป็ใช�เป็น็วัตุถืดิุับในอุัตุสิาหกรรม 
ป็ิโตุรเคมีและการบริโภคใช�เป็็นเชื�อัเพลิง

3. อ้ตสาหุ้กรีรีมขั� นปลาย  (การ จัดัจำาหน่าย)  คือั
อุัตุสิาหกรรมที�ผ้�ป็ระกอับการดัำาเนินกิจการเกี�ยวกับ
ธุุรกิจการนำาก๊าซึ่จากผ้�ผลิตุในขั�นกลางหรือันำาเข�าก๊าซึ่
จากตุ่างป็ระเทศ มาจัดัเก็บ บรรจุลงถัืง และกระจาย
สิินค�าไป็ยังกลุ่มล้กค�าป็ระเภทตุ่างๆ 

อุตส่�หกิรรมิกิ�รค��กิ๊�ซป็ิโตรเลั่ยมิเหลัวใน
ป็ระเที่ศไที่ย
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว (ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว – Liquified 
Petroleum Gas) หมายถึืง ก๊าซึ่โพรเพน หรือัก๊าซึ่ บิวเทน  
อัย่างใดัอัย่างหนึ�ง หรือัสิอังอัย่างผสิมกันเป็็นสิ่วนใหญ่ โดัย
เป็็นผลิตุภัณฑ์์ป็ิโตุรเลียมที�ไดั�จากกระบวนการแยกก๊าซึ่ 
ธุรรมชาติุ (Gas Separating Process) และกระบวนการกลั�น 
นำามันดิับ (Refining Process) โดัยก๊าซึ่จะถื้กอััดัตัุวให�อัย้ใ่น
สิภาพขอังเหลวภายใตุ�ความดัันที�สิ้ง และจะแป็รสิภาพเป็็น
ไอัเมื�อัลดัความดัันลงซึ่ึ�งก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวสิ่วนใหญ่นำาไป็
ใช�เป็็นเชื�อัเพลิงในการหุงตุ�ม เชื�อัเพลิงในยานพาหนะและ
เชื�อัเพลิงสิำาหรับการผลิตุในโรงงานอุัตุสิาหกรรมโดัยทั�วไป็
มกัเรียกก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวนี�ว่า ก๊าซึ่หุงตุ�ม หรือั “แอัล พ ีจี”
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อุัตุสิาหกรรมการค�าก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวในป็ระเทศ
เกิดัขึ�นมามากกว่า 40 ป็ี โดัยที�ผ่านมาแหล่งผลิตุก๊าซึ่ 
ป็ิโตุรเลียมเหลวในป็ระเทศมาจากแหล่งก๊าซึ่ธุรรมชาติุใน 
อ่ัาวไทยและไดั�จากการกลั�นนำามันดิับขอังโรงกลั�น อีักสิ่วน
หนึ�งมาจากการนำาเข�ามาจากตุ่างป็ระเทศ ดั�านความตุ�อังการ
ใช�ในป็ระเทศ ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวถืก้ใช�บริโภคเป็็นก๊าซึ่หุงตุ�ม 
ในกิจกรรมภาคครัวเรือัน ใช�เป็็นเชื�อัเพลิงในภาคขนส่ิง  
ใช�เป็็นความร�อันในภาคอุัตุสิาหกรรม รวมถึืงเป็็นวัตุถืุดิับ 
ตัุ�งตุ�นสิำาหรับภาคอุัตุสิาหกรรมป็ิโตุรเคมี และมีป็ริมาณ 
สิว่นหนึ�งจำาหนา่ยสิง่อัอักตุ่างป็ระเทศในแถืบอัาเซึ่ียน 

สิำาหรับป็ี 2564 การผลิตุ การนำาเข�า รวมถึืงความตุ�อังการ
ใช�บริโภคในป็ระเทศและการสิ่งอัอัก มีป็ริมาณเพิ�มขึ�น 
เมื�อัเทียบกับป็ี 2563 โดัยป็ี 2564 ดั�านการผลิตุอัย้ที่� 5,671 
ล�านกิโลกรัม เพิ�มขึ�นจากช่วงปี็ 2563 จำานวน 267 ล�าน
กิโลกรัม หรือัคิดัเป็็นร�อัยละ 4.94 สิ่วนป็ริมาณการนำาเข�า
อัย้่ที� 550 ล�านกิโลกรัม เพิ�มขึ�นจำานวน 15 ล�านกิโลกรัม 
หรือัคิดัเป็็นร�อัยละ 2.80 สิำาหรับป็ริมาณการจำาหน่าย 
ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว ในป็ระเทศอัย้่ที� 6,105 ล�านกิโลกรัม 
เพิ�มขึ�น จำานวน 365 ล�านกิโลกรัม หรือัคิดัเป็็นร�อัยละ 6.36 
ขณะที�การสิ่งอัอักก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวลดัลงมาอัย้่ที� 182 
ล�านกิโลกรัม ลดัลงจำานวน 51 ล�านกิโลกรัม ลดัลงในอััตุรา
ร�อัยละ 21.89

ตารีางแสดังการีจัุดัหุ้าและการีจัุดัจุำาหุ้น่ายก๊าซปิโตรีเลยีมเหุ้ลว

(หนว่ย : ล�านกิโลกรัม)

	ป็ี	2564 	ป็ี	2563 	ป็ี	2562

การผลิตุ 5,671 5,404 5,980

การนำาเข�า 550 535 550

การจำาหนา่ยภายในป็ระเทศ 6,105 5,740 6,560

การสิง่อัอัก 182 233 299

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

ก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลวที�ผลิตุไดั�ภายในป็ระเทศมาจากกระบวนการผลิตุหลัก 2 แหล่ง คือั โรงแยกก๊าซึ่ธุรรมชาติุและโรงกลั�นนำามนัดิับ  
โดัยในป็ี 2564 มีสิัดัสิว่นการผลิตุจากทั�ง 2 แหล่งคือั ร�อัยละ 59.51 และ 40.49 โดัยป็ระมาณตุามลำาดัับ รายละเอีัยดัขอังแหล่ง
ผลิตุก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวไดั�แสิดังไว�ในตุารางตุ่อัไป็นี�

ตารีางแสดังปรีมิาณการีผู้ลิตก๊าซปิโตรีเลยีมเหุ้ลวภายในปรีะเท่ศ จุำาแนกตามแหุ้ล่งผู้ลิต

(หนว่ย : ล�านกิโลกรัม)

	ป็ี	2564	 	ป็ี	2563	 ป็ี	2562

ป็ริมิ�ณ 	% ป็ริมิ�ณ % ป็ริมิ�ณ %

โรงแยกก๊าซึ่ธุรรมชาติุ 3,374  59.51  3,292  60.91 3,830 64.05

โรงกลั�นนำามันดิับ 2,296  40.49  2,112  39.09 2,150 35.95

รีวม 5,670  100.00  5,404 100.00 5,980 100.00

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

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 035

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่
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ตารีางแสดังความต�องการีใช�ก๊าซปิโตรีเลยีมเหุ้ลวภายในปรีะเท่ศ จุำาแนกตามภาคเศรีษัฐกิจุ

(หนว่ย : ล�านกิโลกรัม)

ป็ี	2564 ป็ี	2563 ป็ี	2562

ป็ริมิ�ณ % ป็ริมิ�ณ % ป็ริมิ�ณ %

ครัวเรือัน 2,049 33.56 2,033 35.42 2,125 32.40

อุัตุสิาหกรรม 664 10.88 612 10.66 660 10.06

สิถืานีบริการ 668 10.94 752 13.10 1,023 15.60

วัตุถืุดิับป็ิโตุรเคมี 2,724 44.62 2,343 40.82 2,751 41.94

รีวม 6,105 100.00 5,740 100.00 6,559 100.00

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

กิ�รใช่�ป็ระโยช่น์กิ๊�ซป็ิโตรเลั่ยมิเหลัว
จากตุารางแสิดังความตุ�อังการใช�ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวภายใน
ป็ระเทศ จำาแนกตุามภาคเศรษัฐกิจ ป็ี 2563 ป็ริมาณความ
ตุ�อังการใช�อัย้ที่�ระดัับ 5,740 ล�านกิโลกรัม โดัยป็ริมาณความ
ตุ�อังการหลักมาจากใช�ก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลวในภาคป็โิตุรเคมี
และภาคครัวเรือัน โดัยคิดัเป็็นร�อัยละ 40.82 และ 35.42  
ตุามลำาดัับ สิ่วนสิำาหรับความตุ�อังการใช�เป็็นเชื�อัเพลิงใน
รถืยนต์ุและในภาคอุัตุสิาหกรรมมีสิัดัสิ่วนรอังลงมา คิดัเป็็น
ร�อัยละ 13.10 และ 10.66 โดัยป็ระมาณตุามลำาดัับ 

สิำาหรับป็ี 2564 ความตุ�อังการใช�ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว
ป็ริมาณรวมอัย้่ที� 6,105 ล�านกิโลกรัม เพิ�มขึ�นจากป็ี 2563 
เพิ�มขึ�น 365 ล�านกิโลกรัม คิดัเป็็นอััตุราร�อัยละ 6.36 โดัย
ความตุ�อังการหลักมาจากการใช�ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 
ในภาคปิ็โตุรเคมี 2,724 ล�านกิโลกรัม โดัยภาคปิ็โตุรเคมี

เพิ�มขึ�นจากป็ี 2563 ป็ริมาณ 381 ล�านกิโลกรัม หรือัเพิ�มขึ�น
อััตุราร�อัยละ 16.26 สิว่นความตุ�อังการใช�จากภาคครัวเรือัน 
2,049 ล�านกิโลกรัม เพิ�มขึ�นจากป็ี 2563 จำานวน 16 ล�าน
กิโลกรัม เพิ�มขึ�นอััตุราร�อัยละ 0.79 ในขณะที�ความตุ�อังการใช� 
ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวขอังสิถืานีบริการ 668 ล�านกิโลกรัม เมื�อั
เทียบกับป็ี 2563 ลดัลง 84 ล�านกิโลกรัม หรือัคิดัเป็็นลดัลง
ร�อัยละ 11.17 สิว่นความตุ�อังการใช�ในภาคอุัตุสิาหกรรม 664 
ล�านกิโลกรัม เมื�อัเทียบกับป็ี 2563 เพิ�มขึ�น 52 ล�านกิโลกรัม 
หรือัคิดัเป็็นร�อัยละ 8.50

โดัยสัิดัสิว่นความตุ�อังการใช�ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว จำาแนกตุาม
ภาคเศรษัฐกิจขอังป็ระเทศไทยในป็ี 2564เรียงตุามลำาดัับไดั�
ดัังตุ่อัไป็นี� ภาคป็โิตุรเคมรี�อัยละ 44.62 ภาคครวัเรือันร�อัยละ  
33.56 สิถืานีบริการร�อัยละ 10.94 และภาคอุัตุสิาหกรรม
ร�อัยละ 10.88
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ระยะเวลาก่อนิปีี พ.ศ. 2547 - 2557

• รัฐบาลกำาหนดัราคา ณ โรงกลั�น อิังราคาตุลาดัโลก  
โดัยใช�กอังทุนนำามันเชื�อัเพลิงดั้แลราคาขายป็ลีก

• รัฐควบคุมราคา ณ โรงกลั�นคงที�

• ป็ ีพ.ศ. 2551 ป็ระเทศไทยเริ�มนำาเข�าก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลว  
โดัยกอังทุนนำามันชดัเชยสิ่วนตุ่างระหว่างราคาตุลาดั
โลกกับราคาควบคุม

• ป็ี พ.ศ. 2554 

‐ รัฐป็รับเพิ�มราคา ณ โรงกลั�น สิำาหรับโรงกลั�น โดัย
อิังราคา CP 76% และราคาควบคุม (333 $/ton) 
24% และกอังทุนนำามันชดัเชยสิ่วนตุ่างระหว่าง
ราคาสิำาหรับโรงกลั�นและราคาควบคุม 

‐ ท ย อั ย ป็ รั บ ขึ� น ร า ค า ก๊ า ซึ่ ป็ิ โ ตุ ร เ ลี ย ม เ ห ล ว  
ภาคอุัตุสิาหกรรมให�สิะท�อันตุ�นทุนโรงกลั�นโดัยยัง
คง ตุรึงราคาภาคครัวเรือันและภาคขนสิง่

• ป็ ีพ.ศ. 2555 ทยอัยป็รบัราคาก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลว ภาค
ขนสิง่ให�สิะท�อันตุ�นทุนโรงกลั�น

• ป็ี พ.ศ. 2556 ทยอัยป็รับราคาก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว
ภาคครัวเรือัน แตุ่ยังคงราคาก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 
ผ้�มีรายไดั�น�อัย

• ป็ี พ.ศ. 2557 ป็รับราคาขายป็ลีกทั�ง 3 สิ่วนให�อัย้่ใน
ระดัับราคาเดีัยวกัน

ระยะเวลาตั�งแต่ปีี พ.ศ. 2558-2559

• ป็ ีพ.ศ. 2558 รฐัป็รับโครงสิร�างราคาก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว  
โดัยใช�ระบบเฉลี�ยแบบถ่ืวงนำาหนัก (Pool Pice)

• ป็ี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) เห็นชอับหลักการเป็ิดัเสิรีก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว
ขั�นตุ�นโดัย

‐ ยกเลิกชดัเชยค่าขนสิ่งก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว ไป็ยัง 
คลังภ้มิภาค โดัยกำาหนดับัญชีค่าขนสิ่งเพื�อักำากับ
ดั้แลแทน

‐ เปิ็ดัเสิรีเฉพาะสิ่วนที�นำาเข�าตัุ�งแตุ่ มกราคม 2560 
เป็็นตุ�นไป็ 

ระยะเวลาตั�งแต่ปีี พ.ศ. 2560- 2563

• ป็ี พ.ศ. 2560

‐ เดืัอนมกรีาคม พี.ศ. 2560 เริ�มเป็ิดัเสิรีการนำาเข�า
และป็รับโครงสิร�างราคา ณ โรงกลั�นโดัยอิังราคา
นำาเข�า CP+X แตุ่ยังคงมีการเก็บกอังทุนนำามันและ
ควบคุมราคาผ้�ผลิตุในป็ระเทศ

‐ เดืัอนกรีกฎาคม พี.ศ. 2560 กรมธุุรกิจพลังงาน 
ป็ระกาศเพิ� มสิำารอังตุามกฏหมายขอังก๊าซึ่
ป็โิตุรเลียมเหลวจาก 1% เป็็น 2% โดัยจะเริ�มบงัคับ
ใช�ป็ี 1 มกราคม 2564 

‐ เดืัอนสงิหุ้าคม พี.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติุ(กพช.) มีมติุเป็ิดัเสิรีธุุรกิจก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลวตัุ�งแตุ่สิิงหาคม 2560 โดัยสิรุป็
สิาระสิำาคัญดัังนี�

1) ยกเลิกการกำาหนดัราคาโรงแยกก๊าซึ่ธุรรมชาติุ 
โรงกลั�นนำามันเชื�อัเพลิงและโรงอัะโรเมติุก รวมทั�ง
การนำาเข�า 

2) ยกเลิกการกำาหนดัราคาก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว  
ณ โรงกลั�น (ราคาซึ่ื�อัตัุ�งตุ�น) โดัยสิำานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สินพ.) จะป็ระกาศราคาอั�างอิัง
สิำาหรับเป็็นข�อัม้ลในการกำากับดั้แล ราคาขายป็ลีก
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ในป็ระเทศเท่านั�น 

3) ยกเลิกการกำาหนดัอััตุราเงินชดัเชยหรือัสิ่งเข�า
กอังทุนนำามันเชื� อัเพลิง ขอังสิ่วนการผลิตุจาก 
โรงแยกฯ โรงกลั�นฯ (ยกเลิกกอังทุน#1) 

4)  ยกเลิกป็ระกาศราคาขายสิง่ ณ คลังก๊าซึ่ 

5) ป็รับกลไกกอังทุนนำามนัฯ (กอังทุน#2) ให�มีลักษัณะ
คล�ายกลไกรักษัาเสิถีืยรภาพราคานำามันเชื�อัเพลิง 
เพื�อัวัตุถืุป็ระสิงค์ในการรักษัาเสิถีืยรภาพราคา 

6) มอับหมายให� สินพ. กรมธุุรกิจพลังงาน (ธุพ.) และ 
กรมการค� าภายในศึกษัาค่าการตุลาดัก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว ที� เหมาะสิมและบัญชีความ 
แตุกตุ่างราคาขายป็ลีกก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว 
ระหว่างกรุงเทพมหานครและสิว่นภ้มิภาค

ส่รุป็นโยบ�ยภู�ครัฐที่่�ส่ำ�คัญดั��นกิ๊�ซป็ิโตรเลั่ยมิเหลัวของป็ระเที่ศไที่ยตั�งแต่กิ่อนป็ี	2547	
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7) สินพ. จะมีกลไกติุดัตุามกรณีที�ราคานำาเข�าก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว มีความแตุกตุ่างจากตุ�นทุนกลุ่ม
โรงแยกฯ อัยา่งมีนัยสิำาคัญ 

8) คลังก๊าซึ่ บริษััท ป็ตุท. จำากัดั (มหาชน) (บริษััท 
ป็ตุท.) จังหวัดัชลบุรี (โครงการ LIFE) บริษััท ป็ตุท. 
จะดัำาเนนิธุุรกิจโครงการ LIFE ในเชงิพาณชิยเ์มื�อัมี
การเป็ิดัเสิรีเต็ุมร้ป็แบบ โดัยบริษััท ป็ตุท. จะมีการ
กำาหนดักติุกาให�ผ้�ค�าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว รายอืั�น
สิามารถืเข�ามาใช�บรกิารคลังนำาเข�าก๊าซึ่ป็โิตุรเลียม
เหลวขอัง บริษััท ป็ตุท. ที�เขาบอ่ัยา จังหวัดัชลบุรี 
บนหลักการที�ผ้�ค�าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ทุกราย 
มีสิิทธุิใช�อัย่างเป็็นธุรรมและเท่าเทียมกันและให�มี
การเจรจาอััตุราค่าบริการเป็็นเชิงพาณิชย์ จนกว่า
จะมีผ้�ค�าก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว รายอืั� นสิร�าง/
ขยายคลังก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว นำาเข�าขนาดัใหญ ่
แล�วเสิร็จ โดัยกติุกาการใช�คลังจะเผยแพร่ให�
สิาธุารณชนทราบดั�วย 

9) การจำาหนา่ยก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลว ขอังโรงแยกก๊าซึ่
ธุรรมชาติุบริษััท ป็ตุท. จะให�ความสิำาคัญกับการ
จำาหนา่ยก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลว ในภาคเชื�อัเพลิงเป็น็
ลำาดัับแรก และจะไมท่ำาการตุ่อัอัายุสิญัญาซึ่ื�อั-ขาย
วัตุถืุดิับป็ิโตุรเคมีเดิัม (ก่อันวันที� 2 ธุันวาคม 2559) 
ที�จะทยอัยหมดัอัายุลง โดัยจะจำาหนา่ยเฉพาะเท่าที�
สิัญญาซึ่ื�อั-ขายยังคงมีผลบังคับอัย้ ่

10) การสิ่งอัอักก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว เพื�อัสิ่งเสิริมให�มี
การจำาหน่ายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ภายในป็ระเทศ
เป็็นลำาดัับแรก การส่ิงอัอักก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว 
จะตุ�อังขอัอันุญาตุตุ่อั ธุพ. และการสิ่งอัอักก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว ไมว่่าจะเป็็นก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 
ที�ผลิตุในป็ระเทศ หรอืัก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว นำาเข�า 
จะมีการเรียกเก็บเงินเข�ากอังทุนนำามันฯ ในอััตุรา
คงที� (Fixed Rate) ที� 20 เหรียญสิหรัฐฯ ตุ่อัตัุน 
ยกเว�นกรณีที�ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว นำาเข�าไดั�มีการ
แจ�งแผนให� ธุพ. ทราบล่วงหน�าว่าเป็็นการนำาเข�า
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว เพื�อัการสิง่อัอัก (Re-export) 

‐ เดืัอนต้ลาคม พี.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหาร 
นโยบายพลังงาน(กบง. )  มีม ติุป็รับเป็ลี� ยน 
หลักเกณฑ์์อั�างอิังราคาก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวนำาเข�า
จาก CP+X เป็็น Spot+X 

 โดัยมีรายละเอีัยดัดัังนี� เห็นชอับเป็ลี�ยนหลักเกณฑ์์
การอั�างอิังราคาก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลว นำาเข�าจากเดิัม 
ที�อั�างอิังดั�วยราคา CP ที�ป็ระกาศรายเดืัอัน เป็็น
อั�างอิังดั�วยราคา ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว cargo จาก
ข�อัม้ล Spot Cargo ( FOB Arab Gulf ) ขอัง Platts 
เฉลี�ยรายสิัป็ดัาห์แทน โดัยมีรายละเอีัยดัดัังนี�
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‐ กรมธุุรกิจพลังงานอัอักป็ระกาศ กำาหนดัชนิดัและ 
อััตุรา หลักเกณฑ์์ วิธุกีาร และเงื�อันไขในการคำานวณ  
ป็ริมาณสิำารอังนำามันเชื�อัเพลิง ลงวันที� 20 มถิืนุายน 
2560 ให�ผ้�ค�ามาตุรา 7 สิำารอังก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 

 ตัุ�งแตุ่ 1 มราคม 2561 – 31 ธุันวาคม 2563 อััตุรา
สิำารอังเป็็นร�อัยละ 1.0 

 ตัุ�งแตุ่ 1 มกราคม 2564 เป็น็ตุ�นไป็ อััตุราสิำารอังเป็น็
ร�อัยละ 2 

• ป็ี พ.ศ. 2561 

‐ เดืัอนสิงหุ้าคม พี.ศ. 2561 สิำานักนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดั�เริ�มมีการ 
ป็รับเป็ลี�ยนหลักเกณฑ์์การคำานวณราคาอั�างอิัง
ราคาก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว นำาเข�าจาก ก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว cargo จากข�อัม้ล Spot Cargo 
(FOB Arab Gulf) ขอัง Platts เฉลี�ยรายสิัป็ดัาห์ 
มาเป็็นเฉลี�ยรายสิอังสิัป็ดัาห์ และใช�มาจนถึืง
ป็ัจจุบันยังไมม่ีการเป็ลี�ยนแป็ลง

‐ เดืัอนต้ลาคม พี.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน สิำานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน มีหนังสิือัแจ�งมติุคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน ครั�งที� 18/2561 (ครั�งที� 65) เมื�อั
วันที� 5 กันยายน 2561 ที�ป็ระชุมไดั�พิจารณาเรื�อัง 
การป็รับป็รุงกลไกราคาก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว และ
ไดั�มีมติุดัังนี�

1)  เหน็ชอับให�ป็รับค่าใช�จ่ายในการนำาเข�าในสิว่นขอัง
ค่าคลังนำาเข�า (Depot) จาก 20 เหรียญสิหรัฐฯ 
ตุ่อัตัุนเป็็น 0 เหรียญสิหรัฐฯตุ่อัตัุน

2)  เห็นชอับให�ใช�กอังทุนนำามันเชื�อัเพลิงในการรักษัา 
เสิถีืยรภาพราคาก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลว โดัยให�กอังทนุ 
นำามนัฯ ในสิว่นขอังบัญชีก๊าซึ่ ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว 
ติุดัลบไดั�ไม่เกิน 7,000 ล�านบาท ทั�งนี�ให�โอันเงิน 
ในสิว่นขอังบญัชนีำามันสิำาเรจ็ร้ป็ไป็ใช�ในบญัชกีลุ่ม
ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว และให�โอันเงินคืนบญัชนีำามัน
สิำาเร็จร้ป็ในภายหลัง และมอับหมายให�สิถืาบัน
บริหารกอังทุนพลังงาน จัดัทำารายงาน รายรับ/ 
รายจ่าย และฐานะกอังทุนนำามันฯ ขอังก๊าซึ่
ป็โิตุรเลียมเหลว เพื�อัรายงาน คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงานทราบทุกเดืัอัน

กิ�รกิำ�หนดัเง่�อนไขกิ�รนำ�เข��กิ๊�ซ
ป็ิโตรเลั่ยมิเหลัวของกิรมิธุุรกิิจพลัังง�น
กรมธุุรกิจพลังงานไดั�ยกรา่งป็ระกาศกระทรวงพลังงานเรื�อัง
กำาหนดัเงื�อันไขการนำาเข�าก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลวขอังผ้�ค�านำามนั
ตุามมาตุรา 7 โดัยมีสิาระสิำาคัญ ดัังนี� 

1)  ให�ผ้�ค�านำามันตุามมาตุรา 7 ที�มีป็ริมาณการนำาเข�า 
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว เพื� อันำามาจำาหน่ายเป็็น
เชื�อัเพลิงในราชอัาณาจักรป็ฏิบัติุ ตุ�อังทำาสิัญญา
ยินยอัมชดัใช�ค่าเสีิยหายกรณีไม่นำาเข�าตุามแผน  
มกีารแจ�งยนืยนัการป็ฏิบติัุตุามแผนการนำาเข�าก่อัน
เรือันำาเข�ามาถึืงเขตุท่าศุลกากรล่วงหน�าเป็็นเวลา
ไม่น�อัยกว่า 3 วัน และแจ�งรายละเอีัยดัเกี�ยวกับ 
ป็ริมาณ ราคา และค่าใช�จ่ายที�เกิดัจากการนำาเข�า
ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว ภายใน 5 วัน นบัแตุ่วันที�เข�ามา 
ในราชอัาณาจักรแล�วเสิร็จ 

2)  อัธุิบดีักรมธุุรกิจพลังงาน จะพิจารณาสิั�งให�ผ้�ค�า
นำามันนำาเข�าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว เป็็นกรณีฉุกเฉิน 
เมื�อัมีเหตุุอัันอัาจทำาให�เกิดัภาวะการขาดัแคลน
ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว และกระทบตุ่อัความมั�นคง
ขอังป็ระเทศ จากเหตุุอัยา่งหนึ�งอัยา่งใดั เชน่ ไดั�รับ
แจ�งว่าผ้�ผลิตุก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลว ภายในป็ระเทศมี
ป็ญัหาปิ็ดัซึ่อ่ัมแซึ่มฉุกเฉิน และผ้�ค�านำามนัไมน่ำาเข�า 
ตุามแผนการนำาเข�าที�ไดั�แจ�งไว� เป็น็ตุ�น ทั�งนี� ให�เสินอั
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  
ให�ความเห็นชอับก่อันอัอักคำาสิั�ง 

3) หากผ้�ค�านำามันไม่ดัำาเนินการตุามแผนการนำาเข�า
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว จนเป็็นเหตุุให�จำาเป็็นตุ�อังสิั�ง
ให�มีการนำาเข�าเป็็นกรณีฉุกเฉิน อัธุิบดีักรมธุุรกิจ
พลังงาน จะอัอักคำาสิั�งเป็็นหนังสิือักำาหนดัให�ผ้�ค�า
นำามนัชำาระเงินชดัเชยค่าเสิยีหายตุามที�ไดั�ให�ความ
ยินยอัม ภายใน 30 วันนับแตุ่วันที�ทราบคำาสิั�ง 

4) หากผ้�ค�านำามันไม่ชำาระเงินโดัยถื้กตุ�อังครบถื�วน
ภายในระยะเวลาที�กำาหนดั อัธิุบดีักรมธุุรกิจ
พลังงาน จะมีหนังสิือัเตืุอันให�ผ้�ค�านำามันชำาระเงิน
ภายในระยะเวลาที�กำาหนดัอีักครั�งหนึ�งแตุ่ตุ�อัง 
ไมน่�อัยกว่า 7 วัน ถื�าไมม่กีารป็ฏิบติัุตุามคำาเตืุอันจะ 
พิจารณาใช�มาตุรการบังคับทางป็กครอังโดัยการ
ยึดัหรือัอัายัดัทรัพย์สิินและขายทอัดัตุลาดัเพื�อั
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ชำาระเงินให�ครบถื�วน ตุามกฎหมายว่าดั�วยวิธุปี็ฏิบติัุ
ราชการทางป็กครอังตุ่อัไป็ 

5) ผ้�ค�านำามันที�ไมไ่ดั�นำาเข�าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ตุาม
แผนที�แจ�งไว�ในเดืัอันใดั ไมว่่าการไมน่ำาเข�าตุามแผน
ดัังกล่าวจะสิ่งผลให�มีการสัิ�งนำาเข�าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียม
เหลว เป็็นกรณีฉุกเฉินหรือัไม่ก็ตุาม ให�ถืือัว่า
เป็็นการไม่ป็ฏิบัติุตุามเงื�อันไขเกี�ยวกับการดัำาเนิน
การค�าที�อัอักตุามมาตุรา 8 แห่งพระราชบัญญัติุ 
การค�านำามันเชื�อัเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่ึ�งจะถื้กลงโทษั
ตุามมาตุรา 36 จำาคุกไม่เกิน 6 เดืัอัน หรือัป็รับ 
ไมเ่กิน 50,000 บาท หรือัทั�งจำาทั�งป็รับ 

6) รฐัมนตุรอีัาจพจิารณาเพิกถือันใบอันุญาตุเป็น็ผ้�ค�า
นำามันตุามมาตุรา 7 เมื�อัผ้�ค�านำามันไม่นำาเข�าตุาม
แผน 3 ครั�ง ใน 1 ป็ีป็ฏิทิน 

7) ผ้�ค�านำามนัที�ไมอ่ัาจดัำาเนนิการตุามแผน การนำาเข�า
ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว อัันเนื�อังมาจากเหตุุสุิดัวิสิัย 
ไม่ตุ�อังรับผิดัในค่าเสิียหาย และยกเว�นความผิดั
ตุามมาตุรา 36 ทั�งนี� ให�ผ้�ค�านำามันแจ�งเหตุุหรือั
พฤติุการณ์ดัังกล่าว พร�อัมหลักฐานเป็็นหนังสิือั 
ให�อัธิุบดีักรมธุุรกิจพลังงาน ทราบภายใน 7 วัน 
นับถัืดัจากวันที�เหตุุนั�นสิิ�นสิุดัลง และให�เสินอั 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื�อั
พิจารณา 

8) การพจิารณายกเลิกป็ระกาศฯ เมื�อัเกิดักรณใีดักรณี
หนึ�ง ไดั�แก่ โครงสิร�างราคาก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว  
ถ้ืกกำาหนดัโดัยอุัป็สิงค์และอุัป็ทาน หรอืักลไกตุลาดั 
สิะท�อันตุ�นทุนที�แท�จริงและมีการแข่งขันอัย่างเสิรี 
ไม่มีการควบคุมการนำาเข�าหรือัการสิ่งอัอักที�เป็็น
อุัป็สิรรคตุ่อัการค�าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ระหว่าง
ป็ระเทศ เมื�อัพ�น 3 ป็ี นับแตุ่วันที�ป็ระกาศนี�มีผล
ใช�บังคับ

• ป็ี พ.ศ. 2563

เมื� อัวันที�  19 มีนาคม 2563 จากการป็ระชุมขอัง 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กระทรวง
พลังงาน พิจารณาทบทวนการกำาหนดัราคาก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว เนื�อังจากชว่งเวลาดัังกล่าวราคา LPG 
ตุลาดัโลกป็รับลดัลงอัย่างตุ่อัเนื�อัง ป็ระกอับกับไดั�เกิดั
ภาวะแพร่กระจายขอังเชื�อัโรคติุดัตุ่อัโควิดั-19 ซึ่ึ�งสิ่ง 

ผลกระทบตุ่อัระบบเศรษัฐกิจในภาพรวมขอังป็ระเทศ 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงมีมติุยกเลิก
การกำาหนดัราคาขายสิ่งหน�าโรงกลั�นไม่รวมภาษีัม้ลค่า
เพิ�มที� 17.1795 บาทตุ่อักก. ซึ่ึ�งมีผลให�ราคาขายป็ลีก
ก๊าซึ่ LPG อัย้ที่� 21.87 บาทตุ่อักก. เมื�อัรวมกับค่าใช�จ่าย
ดัำาเนินการอืั�นๆ แล�วจะทำาให�ราคาขายป็ลีก LPG อัย้ที่�
กรอับเป็้าหมาย 363 บาทตุ่อัถัืง 15 กก. และมีมติุใหม่
เห็นชอับกำาหนดัราคาขายสิ่งหน�าโรงกลั�นไม่รวมภาษีั
ม้ลค่าเพิ�มอัย้่ที� 14.3758 บาทตุ่อักก. (ลดัลงจากเดิัม 
2.8037 บาทตุ่อักก.) ซึ่ึ�งมีผลทำาให�ราคาขายป็ลีกก๊าซึ่ 
LPG อัย้ ่18.87 บาทตุ่อักก. เมื�อัรวมกับค่าใช�จ่ายดัำาเนนิ
การอืั�นๆ แล�วจะทำาให�ราคาขายป็ลีก LPG อัย้่ที�กรอับ 
เป็้าหมาย 318 บาทตุ่อัถัืง 15 กก. โดัยให�มีผลบังคับใช�
ตัุ�งแตุ่วันที� 24 มนีาคม 2563 เป็น็ตุ�นไป็โดัยมติุดัังกล่าวนี� 
ยังคงมีผลจนถึืงป็ัจจุบัน

‐ กรมธุุรกิจพลังงานอัอักป็ระกาศ กำาหนดัชนิดั
และอััตุรา หลักเกณฑ์์ วิธุีการ และเงื�อันไขในการ
คำานวณ ป็ริมาณสิำารอังนำามันเชื�อัเพลิง ลงวันที� 
13 เมษัายน 2563 ให�ผ้�ค�ามาตุรา 7 สิำารอังก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลว 

 ตัุ�งแตุ่ 1 มราคม 2564– 30 มิถืุนายน 2564 อััตุรา
สิำารอังเป็็นร�อัยละ 1.0 

 ตัุ�งแตุ่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็็นตุ�นไป็ อััตุราสิำารอัง
เป็็นร�อัยละ 2

• ป็ี 2564 

‐ กรมธุุรกิจพลังงานอัอักป็ระกาศ กำาหนดัชนิดัและ 
อััตุรา หลักเกณฑ์์ วิธุกีาร และเงื�อันไขในการคำานวณ  
ป็รมิาณสิำารอังนำามนัเชื�อัเพลิง ลงวันที� 19 มกราคม 
2564 ให�ผ้�ค�ามาตุรา 7 สิำารอังก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 

 ตัุ�งแตุ่ กรกฎาคม 2564 – 31 ธุันวาคม 2564 อััตุรา
สิำารอังเป็็นร�อัยละ 1.0 

 ตัุ�งแตุ่ 1 มกราคม 2565 เป็น็ตุ�นไป็ อััตุราสิำารอังเป็น็
ร�อัยละ 2

‐ กรมธุุรกิจพลังงานอัอักป็ระกาศ กำาหนดัชนิดัและ 
อััตุรา หลักเกณฑ์์ วิธุกีาร และเงื�อันไขในการคำานวณ  
ป็รมิาณสิำารอังนำามนัเชื�อัเพลิง ลงวันที� 21 ธุนัวาคม 
2564 ให�ผ้�ค�ามาตุรา 7 สิำารอังก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 
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จะเก็บสิำารอังก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวในแตุ่ละวันไว�
ไม่ตุำากว่าร�อัยละ 70 ขอังป็ริมาณที�มีหน�าที�ตุ�อัง
สิำารอังก็ไดั� แตุ่ทั�งนี�เมื�อัตุำานวณป็รมิาณที�เก็บสิำารอัง
เฉลี�ยในแตุ่ละเดืัอันตุ�อังไม่น�อัยกว่า 85 ขอังอััตุรา
ที�กำาหนดัในป็ระกาศฉบับก่อันหน�านี� โดัยป็ระกาศ
ฉบับนี�ให�ใช�บังคับตัุ�งแตุ่วันที� 1 มกราคม 2565 –  
30 มิถืุนายน 2565 

‐ กรมธุุรกิจพลังงานอัอักป็ระกาศ กำาหนดัชนิดั
และอััตุรา หลักเกณฑ์์ วิธุีการ และเงื�อันไขในการ
คำานวณ ป็ริมาณสิำารอังนำามันเชื�อัเพลิง ลงวันที�  
21 ธุันวาคม 2564 อัอักป็ระกาศ สิถืานที�ที�ใช� 

เก็บสิำารอังนำามันเชื�อัเพลิง ตุ�อังเป็็นสิถืานที�ที�มี
ลักษัณะ อัย่างใดัอัย่างหนึ�งตุามป็ระกาศรกรม
ธุุรกิจพลังงานว่าดั�วยหลักเกณฑ์์ วิธุีการ และ
เงื�อันไขในการยื�นขอัความเห็นชอับสิถืานที�ที�ใช�
เก็บสิำารอังนำามันเชื�อัเพลิง และเงื�อันไขที�ผ้�ไดั�รับ
ความเห็นชอับตุ�อังป็ฏิบติัุที�ใช�บังคับอัย้ใ่นขณะนั�น 
และให�รวมถึืงเรอืับรรทุกก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลวที�อัย้่
ระหว่างเดิันทางในน่านนำาในไทย เพื�อัลำาเลียงก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลวไป็เก็บที�คลัง โดัยตุ�อังระบุท่าเรือั
ที�จะทำาการสิ้บถ่ืายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวดั�วย โดัย
ป็ระกาศฉบับนี�ให�ใช�บังคับตัุ�งแตุ่วันที� 1 มกราคม 
2565 – 30 มิถืุนายน 2565 

ร�ค�จำ�หน่�ยกิ๊�ซป็ิโตรเลั่ยมิในป็ระเที่ศ
ตารีางแสดังการีเปรียีบุเท่ยีบุรีาคาขายสง่ก๊าซปิโตรีเลยีมเหุ้ลว หุ้น�าโรีงกลั�นในช่วงเวลาต่างๆ

ร�ค�ข�ยส่่งกิ๊�ซป็ิโตรเลั่ยมิเหลัวหน��โรงกิลัั�น	(บ�ที่ต่อกิิโลักิรัมิ)

หลัังกิ�รยกิเลัิกิ 
กิ�รอุดัหนุนโดัย
กิองทีุ่นนำ��มิัน
25	ธุ.ค.	2552

ร�ค�ข�ยส่่งกิ๊�ซ
ป็ิโตรเลั่ยมิเหลัว	
หน��โรงกิลัั�น	 

ณ	31	ธุ.ค.	2562

ร�ค�ข�ยส่่งกิ๊�ซ
ป็ิโตรเลั่ยมิเหลัว	
หน��โรงกิลัั�น	 

ณ	31	ธุ.ค.	2563

ร�ค�ข�ยส่่งกิ๊�ซ
ป็ิโตรเลั่ยมิเหลัว	
หน��โรงกิลัั�น	

ณ	31	ธุ.ค.	2564

1) ราคา ณ โรงกลั�น หรือัราคา  
ณ โรงแยกก๊าซึ่หรือัราคานำาเข�า

11.1212 16.0540 16.6103 25.2169

ภาษีัสิรรพสิามิตุ(1) 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีัเทศบาล(2) 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170

เงินกอังทุนนำามัน(3) 0.1781 (1.2615) (4.6215) (13.2281)

ราคาขายสิง่ไมร่วมภาษีัม้ลค่าเพิ�ม 13.6863 17.1795 14.3758 14.3758

ภาษีัม้ลค่าเพิ�ม(4) 0.9580 1.2026 1.0063 1.0063

2) ราคาขายสิง่รวมภาษีัม้ลค่าเพิ�ม 14.6443 18.3821 15.3821 15.3821

ที�มา : สิำานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุุ :

1. ภาษีัสิรรพสิามิตุกำาหนดัเป็็นอััตุราคงที�ที� 2.1700 บาทตุ่อักิโลกรัม

2. ภาษีัเทศบาลเท่ากับ 10.00% ขอังภาษีัสิรรพสิามิตุ

3. เงินชดัเชยกอังทุนนำามันเป็็นไป็ตุามป็ระกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื�อังการกำาหนดัราคา อััตุราเงินสิ่งเข�ากอังทุนและอััตุราเงินชดัเชยสิำาหรับ 
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ที�ทำาในราชอัาณาจักร อััตุราเงินสิง่เข�ากอังทุนและอััตุราเงินชดัเชยสิำาหรับก๊าซึ่ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ที�สิง่ไป็ยังคลังก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว และ
อััตุราเงินสิง่เข�ากอังทุนสิำาหรับก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ที�สิง่อัอักนอักราชอัาณาจักร

4. ภาษีัม้ลค่าเพิ�มขอังราคาขายสิง่ก๊าซึ่ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว หน�าโรงกลั�นเท่ากับ 7.00% ขอังราคาขายสิง่ก๊าซึ่ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว หน�าโรงกลั�น
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ราคัาขายปีล่กก๊าซปีิโตรเล่ยมเหุ้ลว ปีระกาศราคัาอ้างอิงขายปีล่กก๊าซปีิโตรเล่ยมเหุ้ลว ในิปีระเที่ศของสำานิักแผนิ
นิโยบัายและพลังงานิ

รีาคาขายปลกีก๊าซ
ปิโตรีเลยีมเหุ้ลว 

= ราคาขายสิง่หน�าโรงกลั�น (รวมภาษีัม้ลค่าเพิ�ม) + ค่าการตุลาดั + ภาษีัม้ลค่าเพิ�มขอังค่าการตุลาดั

ตัวอยา่งการีคำานวณโครีงสรี�างการีกำาหุ้นดัรีาคาก๊าซปิโตรีเลยีมเหุ้ลว ณ วันท่ี� 31 ธันวาคม 2564

ร�ค�จำ�หน่�ยกิ๊�ซป็ิโตรเลั่ยมิเหลัว

บ�ที่ต่อกิิโลักิรัมิ %

1) ราคา ณ โรงกลั�นหรือัราคา ณ โรงแยกก๊าซึ่ หรือัราคานำาเข�า 25.2169 133.66

ภาษีัสิรรพาสิามิตุ(1) 2.1700 11.50

ภาษีัเทศบาล(2) 0.2170 1.15

เงินกอังทุนนำามัน(3) (13.2281) -70.11

ราคาขายสิง่หน�าโรงกลั�นก่อันภาษีัม้ลค่าเพิ�ม 14.3758 -

ภาษีัม้ลค่าเพิ�ม(4) 1.0063 5.33

2) ราคาขายสิง่หน�าโรงกลั�นรวมภาษีัม้ลค่าเพิ�ม 15.3821 -

ค่าการตุลาดั 3.2566 17.26

ภาษีัม้ลค่าเพิ�ม(5) 0.2280 1.21

3) ราคาขายป็ลีกก๊าซึ่ 18.8687 100.00

ที�มา : สิำานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุุ : 

1. ภาษีัสิรรพสิามิตุกำาหนดัเป็็นอััตุราคงที� ที� 2.1700 บาทตุ่อักิโลกรัม

2. ภาษีัเทศบาลเท่ากับ 10.00% ขอังภาษีัสิรรพสิามิตุ

3. เงินชดัเชยกอังทุนนำามันเป็็นไป็ตุามป็ระกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื�อังการกำาหนดัราคา อััตุราเงินสิ่งเข�ากอังทุนและอััตุราเงินชดัเชยสิำาหรับ 
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวที�ทำาในราชอัาณาจักร และนำาเข�ามาเพื�อัใช�ในราชอัาณาจักร อััตุราเงินสิ่งเข�ากอังทุนและอััตุราเงินชดัเชยสิำาหรับก๊าซึ่ที�สิ่งไป็ยังคลังก๊าซึ่และ
อััตุราเงินสิง่เข�ากอังทุนสิำาหรับก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวที�สิง่อัอักราชอัาณาจักร

4. ภาษีัม้ลค่าเพิ�มขอังราคาขายสิง่ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวหน�าโรงกลั�นเท่ากับ 7.00% ขอังราคาขายสิง่ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวหน�าโรงกลั�น

5. ค่าภาษีัม้ลค่าเพิ�มเท่ากับ 7.00% ขอังค่าการตุลาดั

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564042
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กิ�รแข่งขันในอุตส่�หกิรรมิกิ�รค��กิ๊�ซ
ป็ิโตรเลั่ยมิเหลัว
ธุุรกิจการค�าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ในป็ัจจุบันเป็็นธุุรกิจที�มี
เงื�อันไขในการเข�าทำาธุุรกิจ (Barrier to Entry) ที�ค่อันข�าง 
ยุง่ยาก ซึ่ึ�งสิง่ผลให�ผ้�ป็ระกอับการรายใหม่ๆ  ที�มคีวามสินใจใน 
ธุุรกิจไม่สิามารถืเข�ามาดัำาเนินธุุรกิจไดั�โดัยเงื�อันไขดัังกล่าว  
มีรายละเอีัยดัดัังนี� 

(ก) เป็็นธุุรกิจที�ตุ�อังใช�เงินทุนจำานวนหนึ�ง เนื�อังจากผ้�ค�า 
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ตุ�อังไดั�รับใบอันุญาตุเป็็นผ้�ค�า
นำามนัตุามมาตุรา 6 แหง่พระราชบญัญติัุนำามันเชื�อัเพลิง  
พ.ศ. 2521 จากกระทรวงพาณิชยซึ์ึ่�งป็จัจุบนัไดั�ถืก้เป็ลี�ยน 
เป็็นผ้�ค�านำามัน ตุามมาตุรา 7 แห่งพระราชบัญญัติุ 
การค�านำามันเชื�อัเพลิง พ.ศ. 2543 และที�มีการแก�ไข 
เพิ�มเติุมโดัยตุ�อังมีคุณสิมบัติุคือั

1. ตุ�อังมีทุนจดัทะเบียน 50 ล�านบาทขึ�นไป็

2. ตุ�อังมีเงินทุนหมุนเวียน 100 ล�านบาทขึ�นไป็

3. ตุ�อังมีคลังเก็บก๊าซึ่และมีป็ริมาณการค�าป็ระจำาป็ี 
(ป็ริมาณที�นำาเข�ามาในราชอัาณาจักร ซืึ่�อั กลั�น ผลิตุ
หรือัไดั�มาในป็ีหนึ�ง) มากกว่า 50,000 เมตุริกตัุน

4. ตุ�อังมีเครื�อังหมายการค�าเป็็นขอังตุนเอัง

(ข) เป็็นธุุรกิจที�จำาเป็็นตุ�อังไดั�รับความเชื�อัมั�นจากล้กค�า ซึ่ึ�ง
ตุ�อังใช�เวลาในการสิร�างความเชื�อัมั�นระยะหนึ�ง เนื�อังจาก
ธุุรกิจการค�าก๊าซึ่ป็โิตุรเลียมเหลว เป็น็ธุุรกิจที�ไมม่คีวาม
แตุกตุ่างดั�านผลิตุภัณฑ์์ดัังนั�นผ้�ป็ระกอับการจะตุ�อัง
แข่งขันกันดั�วยการทำาการตุลาดัและการให�บริการเพื�อั
จ้งใจให�ลก้ค�าไว�วางใจใช�ผลิตุภัณฑ์์ขอังตุน ซึึ่�งผ้�ป็ระกอับ
การจะตุ�อังมีความร้�ความเข�าใจในตัุวลก้ค�าและมีบรกิาร
ที�เป็็นที�น่าป็ระทับใจซึ่ึ�งไดั�แก่การจัดัสิ่งที�รวดัเร็ว การ
บริการดั�านเทคนิคและการให�บริการดั้แลซึ่่อัมบำารุง 
ถัืงบรรจุก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว

(ค) มีความเป็็นไป็ไดั�ที�ผ้�ป็ระกอับการจากตุ่างป็ระเทศไดั� 
เล็งเห็นศักยภาพขอังป็ระเทศไทยในการเป็็นศ้นย์กลาง
ขอังระบบการขนสิ่งในภ้มิภาคอิันโดัจีน ผ้�ป็ระกอับ
การจากตุ่างป็ระเทศจึงสินใจเข�ามาดัำาเนินธุุรกิจใน
ป็ระเทศไทย การดัำาเนินการดัังกล่าวจะเป็็นตัุวแป็รที�
อัาจจะก่อัให�เกิดัการแข่งขันในธุุรกิจค�าก๊าซึ่ในอันาคตุ 
อัย่างไรก็ตุามผ้�ป็ระกอับการจากตุ่างป็ระเทศยังไม่มี
ป็ระสิบการณ์ในธุุรกิจและสิายสิัมพันธุ์กับผ้�ค�าก๊าซึ่ใน
ป็ระเทศไทย ซึ่ึ�งอัาจเป็็นป็ัจจัยทำาให�ดัำาเนินธุุรกิจให�
ป็ระสิบผลสิำาเร็จไดั�ยาก
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การจัดำหุ้าผลิตภัณฑ์์
กิ๊�ซป็ิโตรเลั่ยมิเหลัว
ป็ระเทศไทยจัดัหาก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวเพื�อันำามาจำาหน่าย
จาก 3 แหล่ง ไดั�แก่

1. โรงแยกก๊าซึ่ธุรรมชาติุ มีกำาลังการผลิตุป็ี 2564 คิดัเป็็น
สิดััสิว่นร�อัยละ 54.24 โดัยป็ระมาณขอังป็ริมาณทั�งหมดั
ขอังป็ระเทศ 

2. โรงกลั�นนำามนัดิับ มกีำาลังการผลิตุคิดัเป็น็สิดััสิว่นร�อัยละ 
36.92 โดัยป็ระมาณขอังป็ริมาณการจัดัหาทั�งหมดัขอัง
ป็ระเทศ โดัยโรงกลั�นนำามันป็ระกอับไป็ดั�วย 

• บริษััท ไทยอัอัยล์ จำากัดั (มหาชน) 

• บริษััท พีทีที โกลบอัล เคมิคอัล จำากัดั (มหาชน) 

• บริษััท สิตุาร์ ป็ิโตุรเลียม รีไฟน์นิ�ง จำากัดั (มหาชน)

• บริษััท บางจาก ป็ิโตุรเลียม จำากัดั (มหาชน) 

• บริษััท เอัสิโซึ่ ่(ป็ระเทศไทย) จำากัดั (มหาชน) 

• บริษััท ไอัอัาร์พีซึ่ี จำากัดั (มหาชน) 

3. การนำาเข�ามีป็ริมาณคิดัเป็็นสิัดัสิ่วนร�อัยละ 8.84 โดัย
ป็ระมาณขอังป็ริมาณการจัดัหาทั�งหมดัขอังป็ระเทศ

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

สิำาหรับป็ี 2564 บริษััทฯ ไดั�จัดัหาก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวจาก 
ผ้�ผลิตุรายใหญ่ภายในป็ระเทศ ทั�งจาก บริษััท ป็ตุท. จำากัดั 
(มหาชน) และบริษััท ป็ตุท. นำามันและการค�าป็ลีก จำากัดั 
(มหาชน) ซึึ่�งมก๊ีาซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซึ่ธุรรมชาติุ 
รวมทั�งจัดัหาจากบริษััทผ้�ผลิตุที�เป็น็โรงกลั�นทกุโรงในป็ระเทศ

โคัรงสร้างรายไดำ้ของบัริษััที่และบัริษััที่ย่อยแยกตามปีระเภที่ของรายไดำ้
บริษััทและบริษััทย่อัยมีรายไดั�หลักมาจากการขายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวให�แก่ล้กค�าป็ระเภทตุ่างๆ และมีรายไดั�ค่าบริการขนสิ่ง
และรายไดั�อืั�น โดัยในป็ี 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีโครงสิร�างรายไดั�และสิัดัสิว่นขอังรายไดั�แยกตุามป็ระเภทดัังตุ่อัไป็นี�

(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่)
ป็ี	2564 ป็ี	2563 ป็ี	2562

ร�ยไดั� (%) ร�ยไดั� (%) ร�ยไดั� (%)

รายไดั�จากการขายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 11,509 98.06 11,854 98.19 14,127 97.66

รายไดั�จากการขายอืั�นๆ 12 0.11 2 0.02 - -

รายไดั�ค่าบริการขนสิง่ 19 0.16 21 0.18 27 0.19

รายไดั�อืั�น 197 1.67 194 1.61 311 2.15

รีวมรีายไดั� 11,737 100 12,072 100 14,466 100

ทั�งนี� รายไดั�อืั�นป็ระกอับดั�วย

(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่) ป็ี	2564 ป็ี	2563 ป็ี	2562

รายไดั�ค่าขนสิง่ 83 94 125

ดัอักเบี�ยรับ 3 6 8

รายไดั�ค่าเชา่ 20 15 12
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(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่) ป็ี	2564 ป็ี	2563 ป็ี	2562

รายไดั�ค่าซึ่อ่ัมถัืง 23 31 21

กำาไรจากการจำาหนา่ยสิินทรัพย์ 25 14 115

รายไดั�อืั�น 42 34 30

รีวมรีายไดั�อื�น 197 194 311

ตารีางแสดังสดััสว่นปรีมิาณขายก๊าซของกล้่มบุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีเอ็นเนอรีย์ี� จุำากัดั (มหุ้าชน) 

แยกตามปรีะเภท่ลก้ค�า สำาหุ้รีบัุปี 2564 2563 และ 2562 

กิลัุ่มิลั้กิค�� สั่ดัส่่วนป็ี	2564	(%) สั่ดัส่่วนป็ี	2563	(%) สั่ดัส่่วนป็ี	2562	(%)

โรงบรรจุก๊าซึ่ 50.01 48.79 44.83

สิถืานีบริการก๊าซึ่ 18.16 23.97 24.29

โรงงานอุัตุสิาหกรรม 11.73 9.72 9.39

ล้กค�าพาณิชย์ (Commercial Customers) 5.50 5.06 5.32

ร�านค�าก๊าซึ่ 3.72 3.85 4.15

Supply Sale และอืั�นๆ 10.88 8.61 12.02

รีวม 100.00 100.00 100.00

ตารีางแสดังสดััสว่นรีายไดั�จุากการีจุำาหุ้น่ายก๊าซของกล้่มบุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีเอ็นเนอรีย์ี� จุำากัดั (มหุ้าชน) 

แยกตามปรีะเภท่ลก้ค�า สำาหุ้รีบัุปี 2564 2563 และ 2562 

ป็ระเภูที่ลั้กิค��
2564 2563 2562

ร�ยไดั�	
(ลั��นบ�ที่)

สั่ดัส่่วน
(%)

ร�ยไดั�	
(ลั��นบ�ที่)

สั่ดัส่่วน
(%)

ร�ยไดั�	
(ลั��นบ�ที่)

สั่ดัส่่วน
(%)

โรงบรรจุก๊าซึ่ 5,649 49.09 5,770 48.68 6,376 45.13

สิถืานีบริการก๊าซึ่ 1,999 17.37 2,780 23.45 3,337 23.62

โรงงานอุัตุสิาหกรรม 1,376 11.96 1,202 10.14 1,378 9.76

ล้กค�าพาณิชย์ 686 5.96 670 5.65 842 5.96

ร�านค�าก๊าซึ่ 467 4.06 492 4.15 609 4.31

Supply Sale และอืั�นๆ 1,332 11.56 940 7.93 1,585 11.22

รีวม 11,509 100.00 11,854 100.00 14,127 100.00
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โครุ่งสรุ่้างการุ่ถ่อห่้นของกล่�มบรุ่ิษััที่ฯ 

49.99%99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.98%

80% 80%THAI GAS
CORPORATION

WP SOLLAR

WP GAS

WP SOLUTIONS

LOGISTIC
ENTERPRISE

PREMIERE 
CARRIER

EAGLE

THAI GAS
CYLINDER

WONDERFOODS
HOLDING

ENERGY

ข้อมูลที่ั�วัไปของบรุ่ิษััที่ที่้�บรุ่ิษััที่ฯ ถ่อห่้น

บริษัที่ ลัักิษณะธุุรกิิจ ทีุ่นจดัที่ะเบ่ยน ทีุ่นจดัที่ะเบ่ยนช่ำ�ระ
แลั�ว

สั่ดัส่่วน
กิ�รถึ่อหุ�น
ของบริษัที่

บุรีษัิัท่ยอ่ย

บุรีษัิัท่ อเีกิ�ล อินเตอรีท์่รีานส ์จุำากัดั

EAGLE INTERTRANS

19 อัาคารพงษ์ัสิุภี ชั�นที� 7 ซึ่อัยยาสิ้บ 1 
ถืนนวิภาวดีัรังสิิตุ จอัมพล เขตุจตุุจักร 
กรุงเทพมหานคร

ธุุรกิจบริการ
ขนสิง่ก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียม

เหลวทางบก

84,000,000 บาท 84,000,000 บาท 99.99 %

บุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีแก๊ส จุำากัดั

WP GAS

1 อัาคารอีัสิท์ วอัเตุอัร์ ชั�น 15 

ซึ่อัยวิภาวดีัรังสิิตุ 5 ถืนนวิภาวดีัรังสิิตุ จอัมพล 
เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร

ธุุรกิจสิถืานี
บริการ

171,000,000 บาท 171,000,000 บาท 99.99 %

บุรีษัิัท่ โลจุสีติค เอ็นเตอรีไ์พีรีซ ์จุำากัดั

LOGISTIC ENTERPRISE 

1 อัาคารอีัสิท์ วอัเตุอัร์ ชั�นที� 16  
ซึ่อัยวิภาวดีัรังสิิตุ 5 ถืนนวิภาวดีัรังสิิตุ จอัมพล 
เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร

ธุุรกิจให�เชา่ 
รถืขนสิง่ 
ขนาดัเล็ก

1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 99.98 %
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บริษัที่ ลัักิษณะธุุรกิิจ ทีุ่นจดัที่ะเบ่ยน ทีุ่นจดัที่ะเบ่ยนช่ำ�ระ
แลั�ว

สั่ดัส่่วน
กิ�รถึ่อหุ�น
ของบริษัที่

บุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีโซลล่ารี ์จุำากัดั

WP SOLLAR

1 อัาคารอีัสิท์ วอัเตุอัร์ ชั�น 16  
ซึ่อัยวิภาวดีัรังสิิตุ 5 ถืนนวิภาวดีัรังสิิตุ จอัมพล 
เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร

ธุุรกิจป็ระกอับ
กิจการผลิตุและ
จำาหนา่ยไฟฟ้า

1,500,000 บาท 1,500,000 บาท 99.99 %

บุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีโซลช้ั�นส ์จุำากัดั

WP SOLUTIONS

1 อัาคารอีัสิท์ วอัเตุอัร์ ชั�น 16  
ซึ่อัยวิภาวดีัรังสิิตุ 5 ถืนนวิภาวดีัรังสิิตุ จอัมพล 
เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร

เพื�อัลงทุน 
ในกิจการอืั�น  

(Holding 
company)

21,000,000 บาท 21,000,000 บาท 99.99 %

บุรีษัิัท่ ไท่ยแก๊ส คอรีป์อเรีชั�น จุำากัดั

THAIGAS CORPORATION

1 อัาคารอีัสิท์ วอัเตุอัร์ ชั�น 14  
ซึ่อัยวิภาวดีัรังสิิตุ 5 ถืนนวิภาวดีัรังสิิตุ จอัมพล 
เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร

ธุุรกิจค�าก๊าซึ่
ป็โิตุรเลียมเหลว  

(LPG)

136,800,000 บาท 136,800,000 บาท 79.99 %

บุรีษัิัท่ พีรีเีมยีรี ์แครีร์ีเิออรี ์จุำากัดั

PREMIER CARRIER

1 อัาคารอีัสิท์ วอัเตุอัร์ ชั�น 14  
ซึ่อัยวิภาวดีัรังสิิตุ 5 ถืนนวิภาวดีัรังสิิตุ จอัมพล 
เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร

ธุุรกิจบริการ
ขนสิง่ก๊าซึ่

ป็โิตุรเลียมเหลว 
ทางบก

35,000,000 บาท 35,000,000 บาท 99.99 %

บุรีษัิัท่ วันเดัอรีฟ์ู้้�ดั โฮลดิั�ง จุำากัดั

WONDERFOOD HOLDING

430/2 ถืนนพระราม 1 ป็ทุมวัน เขตุป็ทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

ธุุรกิจ 
ร�านอัาหาร

36,000,000 บาท 36,000,000 บาท 49.99 %

บุรีษัิัท่ ไท่ย แก๊ส ไซลินเดัอรี ์จุำากัดั 

THAI GAS CYLINDER

188/95-96 หม้ที่� 3 ตุ.บางเพรียง อั.บางบอ่ั 
จ.สิมุทรป็ราการ

การผลิตุภาชนะ
บรรจุสิิ�งขอัง 

ที�ทำาจากโลหะ 
เพื�อัเก็บก๊าซึ่อััดั
หรือั ก๊าซึ่เหลว

80,000,000 บาท 80,000,000 บาท 99.99 %
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นโยั่บายั่การุ่จ�ายั่เงินปันผล

บัริษััที่ ดำับับัลิวพ่ เอ็นิเนิอร์ย่� จำากัดำ 
(มหุ้าชนิ) 
บริษััทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินป็ันผล โดัยกำาหนดัให�จ่ายไดั�
ไม่น�อัยกว่าร�อัยละ 30 ขอังกำาไรสุิทธิุภายหลังจากการหัก
ภาษีัและทุนสิำารอังตุ่างๆ ทั�งหมดัขอังบริษััทฯ ตุามที�กฎหมาย
และบริษััทฯ กำาหนดัไว� อัย่างไรก็ตุาม การจ่ายเงินปั็นผล 
ดัังกล่าวจะขึ�นอัย้่กับแผนการลงทุน ความจำาเป็็นและ 
ความเหมาะสิมอืั�นๆ ในอันาคตุซึึ่�งบริษััทฯอัาจกำาหนดัให� 
การจ่ายเงินปั็นผลมีอััตุราน�อัยกว่าอััตุราที�กำาหนดัข�างตุ�นไดั� 
หากบริษััทฯ มีความจำาเป็็นที�จะตุ�อังนำาเงินกำาไรสิุทธุิจำานวน
ดัังกล่าวมาใช�เพื�อัขยายการดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ ตุ่อัไป็

นิโยบัายการจ่ายเงินิปีันิผลของ 
บัริษััที่ย่อย
นโยบายการจ่ายเงินป็ันผลขอังบริษััทย่อัยขอังบริษััทฯ คณะ
กรรมการบริษััทยอ่ัยจะพจิารณาให�ความเห็นชอับและเสินอั
ให�ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังแตุ่ละบริษััทฯ พิจารณาอันุมัติุใน
แตุ่ละปี็ โดัยการจ่ายเงินปั็นผลจะพิจารณา จากแผนการ
ลงทุนตุามความจำาเป็็นและความเหมาะสิมอืั�นๆ เชน่ ความ
เพียงพอัขอังกระแสิเงินสิดัขอังบริษััทย่อัย หลังจากหัก
สิำารอังเงินตุามที�กฎหมายกำาหนดัแล�ว
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การุ่บรุ่ิหารุ่จัดำการุ่
ควัามเส้�ยั่ง

นโยั่บายั่และแผนการุ่บรุ่ิหารุ่ควัามเส้�ยั่ง
บรษัิัทฯ ตุระหนกักับการเป็ลี�ยนแป็ลงอัย้ตุ่ลอัดัเวลา ไม่ว่าจะเป็น็ป็จัจัยภายนอัก เชน่ การเป็ลี�ยนแป็ลงภาวะเศรษัฐกิจ  
การเมือัง นโยบายภาครัฐ หรือัป็ัจจัยภายใน เช่น การกำาหนดักลยุทธุ์ การดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ โครงสิร�าง
อังค์กร การบริหารจัดัการข�อัม้ล บริษััทฯ จึงให�ความสิำาคัญกับการบริหารความเสิี�ยงขอังบริษััทฯ ซึึ่�งถืือัเป็็น 
อังค์ป็ระกอับที�สิำาคัญขอังการก�าวไป็สิ้ร่ะบบการกำากับดัแ้ลกิจการที�ดีัขอังบริษััทฯ พร�อัมทั�งการสิร�างความเชื�อัมั�นแก่ 
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ผ้�มีสิ่วนไดั�สิ่วนเสิีย ผ้�ถืือัหุ�น นักลงทุน และทุกภาคสิ่วนขอัง 
บริษััทฯ การบริหารความเสิี�ยงขอังบริษััทฯ เป็็นกระบวนการ 
ที�ช่วยให�บริษััทฯ สิามารถืบรรลุวัตุถืุป็ระสิงค์ที�ตัุ�งไว� ใน 
ขณะเดีัยวกันก็ลดัอุัป็สิรรค หรือัสิิ�งที�ไม่คาดัหวัง ที�อัาจจะ 
เกิดัขึ�นทั�งในดั�านผลกำาไร การป็ฏิบติัุงาน ป็อ้ังกันความเสีิยหา 
ยตุ่อัทรัพยากรขอังบริษััทฯ ตุอับสินอังตุ่อัการเป็ลี�ยนแป็ลง
ขอังสิภาพแวดัล�อัมทางธุุรกิจอัยา่งมีป็ระสิิทธุิภาพ 

บริษััทฯ ไดั�กำาหนดันโยบายการบริหารความเสิี�ยงให�
ครอับคลุมทั�งอังค์กร รวมทั�งกำากับดั้แลให�มีระบบหรือั
กระบวนการบริหารจัดัการความเสิี�ยง ให�เป็็นไป็ตุามหลัก
การกำากับดั้แลกิจการที�ดีั รวมถึืงการสิ่งเสิริมและสินับสินุน
ให�มีการบริหารความเสิี�ยงทั�วทั�งอังค์กร โดัยไดั�แตุ่งตัุ�ง 
คณะกรรมการบริหารความเสิี�ยง และกำาหนดัขอับเขตุ
อัำานาจหน�าที� และความรับผิดัชอับให�คณะกรรมการบริหาร 
ความเสิี�ยง ให�สิามารถืป็ฏิบัติุหน�าที�ไดั�อัย่างมีป็ระสิิทธิุภาพ 
ผา่นการจัดัทำา Risk Matrix เพื�อัป็ระเมนิโอักาสิ และผลกระทบ 
ที�อัาจเกิดัขึ�นทั�งดั�านป็ริมาณ และคุณภาพเพื�อัให�สิามารถื
ระบุผลกระทบตุามเกณฑ์์ที�กำาหนดัไว� เหตุกุารณ์หนึ�งๆ อัาจมี 
ผลกระทบมากกว่า 1 ดั�าน ดัังนั�นในการป็ระเมินควรพิจารณา
ให�ครบทกุดั�าน และเลือักใช�เกณฑ์์เพื�อัระบุระดัับความรุนแรง
ขอังผลกระทบให�เหมาะสิม

ปัจจัยั่ควัามเส้�ยั่งต�อ 
การุ่ดำำาเนินธุ่รุ่กิจของบรุ่ิษััที่ฯ

คัวามเส่�ยงดำ้านิการปีฏิิบััติตาม
กฎหุ้มาย ระเบั่ยบั และนิโยบัาย 
ภาคัรัฐ (Compliance Risk) 
เนื� อังดั�วยการเป็ลี�ยนแป็ลงนโยบายภาครัฐที�มุ่งเน�นการ
พัฒนาป็ระเทศในทุกมิติุ ไดั�แก่ สิังคม เศรษัฐกิจ สิิ�งแวดัล�อัม
สิง่ผลให�หนว่ยงานภาครัฐไดั�กำาหนดันโยบายที�เกี�ยวเนื�อังกับ
ธุุรกิจก๊าซึ่ LPG ดัังนี�

นโยบ�ยกิ�รเป็ิดัเส่ร่ธุุรกิิจกิ๊�ซ	LPG
โดัยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ไดั�เห็นชอับ
แนวทางการเปิ็ดัเสิรีธุุรกิจก๊าซึ่ LPG โดัยให�ลดัการควบคุม
ธุุรกิจการผลิตุและจัดัหาลงอัย่างตุ่อัเนื�อัง จนนำาไป็ส้ิ่การ
เป็ิดัเสิรีธุุรกิจก๊าซึ่ LPG ทั�งระบบ โดัยจะเปิ็ดัเสิรีทั�งระบบ
ยกเลิกการควบคุมราคาและป็ริมาณขอังทุกแหล่งผลิตุ
และจัดัหา เปิ็ดัเสิรีการนำาเข�าและสิ่งอัอักโดัยสิมบ้รณ์  
รวมถึืงยกเลิกการป็ระกาศราคาก๊าซึ่ LPG ณ โรงกลั�น
และราคาขายสิ่ง  ณ คลังก๊าซึ่ โดัยให� มีผลบังคับใช�
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ตัุ�งแตุ่เดืัอันสิิงหาคม 2560 เป็็นตุ�นไป็ คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงานไดั�มีแนวทางในการดัำาเนินการ 
ดัังตุ่อัไป็นี� 1) ยกเลิกการกำาหนดัราคาโรงแยกก๊าซึ่ธุรรมชาติุ 
บริษััท ป็ตุท.สิผ. จำากัดั โรงกลั�นนำามันเชื�อัเพลิงและโรง 
อัะโรเมติุก รวมทั�งการนำาเข�า 2) ยกเลิกการกำาหนดัราคา 
ก๊าซึ่ LPG ณ โรงกลั�น (ราคาซึ่ื�อัตัุ�งตุ�น) โดัยสิำานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สินพ.) จะป็ระกาศราคาอั�างอิังสิำาหรับ 
เป็็นข�อัม้ลในการกำากับด้ัแลราคาขายป็ลีก LPG ในป็ระเทศ
เท่านั�น 3) ยกเลิกการกำาหนดัอััตุราเงินชดัเชยหรือัสิ่งเข�า
กอังทุนนำามันเชื� อัเพลิง ขอังส่ิวนการผลิตุจากโรงแยกฯ  
โรงกลั�นฯ 4) ยกเลิกป็ระกาศราคาขายสิง่ ณ คลังก๊าซึ่ 5) ป็รบั
กลไกกอังทุนนำามันฯ ให�มีลักษัณะคล�ายกอังทุนนำามันฯ เพื�อั
วัตุถืุป็ระสิงค์ในการรักษัาเสิถีืยรภาพราคา 6) มอับหมาย
ให� สินพ. กรมธุุรกิจพลังงาน (ธุพ.) และกรมการค�าภายใน
ศกึษัาค่าการตุลาดัก๊าซึ่ LPG ที�เหมาะสิมและบญัชคีวามแตุก
ตุ่างราคาขายป็ลีกก๊าซึ่ LPG ระหว่างกรุงเทพมหานครและ 
สิว่นภ้มิภาค

ภายหลังที�รัฐบาลยกเลิกการควบคุมราคาจำาหนา่ยก๊าซึ่ LPG 
อัย่างสิมบ้รณ์อัาจสิ่งผลตุ่อัผลการดัำาเนินงานและความ
สิามารถืในการแข่งขันขอังบริษััทฯ เนื�อังจากราคาจำาหน่าย
ก๊าซึ่ LPG จะสิะท�อันถึืงตุ�นทุนที�แท�จริงและเป็ลี�ยนแป็ลง
ตุามกลไกราคาในตุลาดัโลกและตุลาดัในป็ระเทศ ทำาให�
ตุ�นทุนการจัดัหาก๊าซึ่เป็็นไป็ตุามกลไกตุลาดั ซึึ่�งบริษััทฯ 
สิามารถืนำาเข�า หรอืัสิง่อัอักไดั� อีักทั�งยงัทำาให�ตุ�นทนุการจัดัหา
ไดั�จากทั�งภายในป็ระเทศและตุ่างป็ระเทศ มีทางเลือักมาก
ยิ�งขึ�น พร�อัมทั�ง ยังสิามารถืใช�ในการสิร�างอัำานาจตุ่อัรอังกับ 
Supplier ภายในป็ระเทศไดั� เนื�อังจากบรษัิัทฯ มทีางเลือักจาก 
แหล่งการจัดัหามากยิ�งขึ�น ซึ่ึ�งสิามารถืควบคุมตุ�นทุนในการ
จัดัหา และกำาหนดัราคาขายที�บริษััทฯ ตุ�อังการไดั� เพื�อัสิร�าง
โอักาสิในการแขง่ขันมากขึ�น

นโยบ�ยกิ�รเป็ิดัเส่ร่กิ�รจำ�หน่�ยกิ๊�ซหุงต�มิ	
การเป็ิดัเสิรีทางการค�าตุามข�อัตุกลงขอังอังค์การค�าโลก 
(WTO) อัาจทำาให�ผ้�ป็ระกอับการรายใหญ่ขอังโลกจาก 
ตุ่างป็ระเทศหรือัผ้�ค�าภายในป็ระเทศซึึ่�งมีความพร�อัมทั�งใน
ดั�านเงินทุนและเทคโนโลยีเข�ามาดัำาเนินธุุรกิจก๊าซึ่หุงตุ�มใน
ป็ระเทศไทย เพื�อัใช�เป็น็ฐานในการเปิ็ดัตุลาดัสิ้ป่็ระเทศเพื�อัน
บ�านในแถืบอิันโดัจีน เนื�อังจากป็ระเทศไทยมีความเหมาะสิม 
ในดั�านทำาเลที�ตัุ�ง การขนสิ่ง และระบบสิาธุารณ้ป็โภคตุ่างๆ 

สิง่ผลให�การแขง่ขันในธุุรกิจนี�มีความรุนแรงมากขึ�น

อัย่างไรก็ตุาม ผ้�ป็ระกอับการจากตุ่างป็ระเทศหรือั 
ผ้�ป็ระกอับการภายในป็ระเทศอัาจจะป็ระสิบป็ัญหาในเรื�อัง
ความไม่คุ�นเคยกับสิภาวะตุลาดั รวมทั�งยังไมม่ีป็ระสิบการณ์
ในธุุรกิจค�าก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวและสิายสัิมพันธ์ุกับผ้�ค�าก๊าซึ่
ป็โิตุรเลียมเหลว ตุลอัดัจนเครอืัขา่ยทางธุุรกิจในป็ระเทศไทย 
ซึ่ึ�งเป็็นปั็จจัยสิำาคัญที�มีผลตุ่อัการป็ระสิบความสิำาเร็จทาง 
การตุลาดั นอักจากนี�ยังตุ�อังมีการลงทุนในถัืงบรรจุก๊าซึ่เป็็น
จำานวนมากสิำาหรับใช�ในการทำาตุลาดั 

นโยบ�ยกิ�รคุ�มิครองผู้้�บริโภูคแลัะ 
สิ่�งแวดัลั�อมิ
รัฐบาลอัาจมีการอัอักกฎหมายเพิ�มเติุมในสิ่วนขอังการ
เพิ�มความป็ลอัดัภัยให�แก่ผ้�ใช�ก๊าซึ่ LPG รวมถึืงการรณรงค์ 
ในเรื�อังขอังการรักษัาสิิ�งแวดัล�อัม ซึ่ึ�งอัาจจะมีผลกระทบตุ่อั
ตุ�นทุนการดัำาเนินงาน และกำาไรในอันาคตุขอังบริษััท บริษััท 
ในฐานะผ้�ป็ระกอับธุุรกิจค�าก๊าซึ่ LPG ไดั�ตุระหนักถึืงความ
สิำาคัญดัังกล่าว จึงไดั�มีนโยบายในการพัฒนาและป็รับป็รุง
คุณภาพขอังบรรจุภัณฑ์์ให�มีความป็ลอัดัภัยอัย่างตุ่อัเนื�อัง 
โดัยคลังเก็บก๊าซึ่ LPG โรงบรรจุก๊าซึ่ LPG และสิถืานีบริการ
ก๊าซึ่ LPG ขอังบริษััท รวมถึืงถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG แตุ่ละใบ
ขอังบริษััท ตุ�อังไดั�รับมาตุรฐานความป็ลอัดัภัยตุามที�ภาครัฐ
กำาหนดัและไดั�รับการตุรวจสิอับจากภาครัฐและหน่วยงานที�
เกี�ยวข�อังอัยา่งสิมำาเสิมอั 

บริษััทฯ มีความเชื�อัมั�นว่าในป็ัจจุบันมาตุรฐานผลิตุภัณฑ์์ 
และคลังเก็บก๊าซึ่ LPG โรงบรรจุก๊าซึ่ LPG และสิถืานีบริการ
ก๊าซึ่ LPG ขอังบริษััท ตุลอัดัจนถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG ขอัง 
บริษััทฯ ไดั�รับการยอัมรับทั�งจากหน่วยงานขอังภาครัฐและ 
ผ้�บริโภค ป็ระกอับกับบริษััท ไดั�มีการบริหารจัดัการตุ�นทุน
อัย่างมีป็ระสิิทธุิภาพมาโดัยตุลอัดั ทำาให�ป็ระเด็ันความเสิี�ยง
ในเรื�อังนี�ไมส่ิง่ผลกระทบตุ่อับริษััทฯ 

คว�มิเส่่�ยงจ�กิกิ�รเพิ�มิขึ�นของผู้้�ค��กิ๊�ซ	
LPG	ต�มิมิ�ตร�	7	ของพระร�ช่บัญญัติ
กิ�รค��นำ��มิันเช่่�อเพลัิง	พ.ศ.	2543	แลัะที่่�มิ่
กิ�รแกิ�ไขเพิ�มิเติมิ
ในปั็จจุบันมีผ้�ป็ระกอับการรายใหญ่ในอุัตุสิาหกรรมค�า

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 051
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ก๊าซึ่ LPG เพียงไมกี่�ราย ทำาให�มีโอักาสิที�จะมีผ้�ป็ระกอับการ 
รายใหม่เข�ามาในอุัตุสิาหกรรมโดัยการขอัจดัทะเบียนกับ 
กรมพฒันาธุุรกิจการค�า กระทรวงพาณชิย ์เพื�อัเป็น็ผ้�ค�ามาตุรา 7  
มากขึ�น ซึ่ึ�งการเข�ามาขอังผ้�ค�ารายใหม่จะก่อัให�เกิดัการ
แข่งขันในอุัตุสิาหกรรมมากขึ�น และอัาจสิ่งผลกระทบตุ่อั 
ผลการดัำาเนินงานและสิ่วนแบ่งทางการตุลาดัขอังบริษััทฯ  
ในอันาคตุ อัย่างไรก็ตุามการเข�ามาเป็็นผ้�ค�าก๊าซึ่ LPG  
รายใหม่ตุามมาตุรา 7 ขอังพระราชบัญญัติุการค�านำามัน
เชื�อัเพลิง พ.ศ. 2543 และที�มีการแก�ไขเพิ�มเติุมนั�นตุ�อังมี
คุณสิมบัติุและเงื�อันไขตุามที�กระทรวงพาณิชย์กำาหนดั เช่น 
ตุ�อังมีทุนจดัทะเบียน 50 ล�านบาทขึ�นไป็ เงินทุนหมุนเวียน
ขั�นตุำา 100 ล�านบาท และตุ�อังเก็บก๊าซึ่ LPG เพื�อัสิำารอังตุาม
กฎหมายร�อัยละ 2 ขอังป็ริมาณที�จะทำาการค�า ซึ่ึ�งจำาเป็็น
ตุ�อังใช�เงินทุนจำานวนมากในการสิร�างคลังหรือัการเช่าคลัง
ในการเก็บสิำารอังก๊าซึ่ตุามข�อักฎหมายกำาหนดั นอักจากนี�  
ยังกำาหนดัให�ภายในระยะเวลาหนึ�งป็ีตุ�อังมีป็ริมาณการค�า
ก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวป็ระจำาปี็ (ป็ริมาณที�นำาเข�ามาในราช
อัาณาจักร ซึ่ื�อั กลั�น ผลิตุหรือัไดั�มาในปี็หนึ�ง) มากกว่า 50,000 
ตัุน ตุ�อังมีเครื�อังหมายการค�าเป็็นขอังตุนเอัง ซึ่ึ�งจำาเป็็นตุ�อัง
ใช�เงินทุนและระยะเวลาในการทำาให�เครื�อังหมายการค�า 
ขอังตุนเป็็นที�ยอัมรับขอังผ้�บริโภค และหากผ้�ค�ามาตุรา 7 มี 
ความตุ�อังการทำาตุลาดัในถัืงบรรจุก๊าซึ่สิำาหรับภาคครัวเรือัน  
ตุ�อังใช�เงินลงทุนจำานวนมากในการกระจายถัืงให�เข�าสิ้ ่
ผ้�บรโิภคอัยา่งทั�วถึืง ซึ่ึ�งเงื�อันไขดัังกล่าวเป็น็การจำากัดัโอักาสิ
ในการเข�ามาในอุัตุสิาหกรรมนี�ขอังผ้�ป็ระกอับการรายใหม่

คัวามเส่�ยงดำ้านิการพาณิชย์  
(Commercial Risk) 
เนื�อังจากสิดััสิว่นการขายขอังบรษัิัทฯ แบง่กลุม่ขอังลก้ค�าอัอัก
เป็็น 5 กลุ่ม ไดั�แก่ กลุ่มร�านค�าแก๊สิ (GS) กลุ่มโรงบรรจุก๊าซึ่ 
(FP) กลุ่มโรงงานอุัตุสิาหกรรม (IN) กลุ่มพาณิชยกรรม (CM) 
และกลุม่สิถืานีบริการก๊าซึ่ (AG) แตุ่เนื�อังจากสิถืานการณ์ขอัง
ราคานำามัน สิง่ผลกระทบตุ่อัพฤติุกรรมขอังผ้�ใช�รถืยนต์ุเป็็น
ยานพาหนะ กลับไป็ใช�นำามันเนื�อังจากราคาไม่แตุกตุ่างกัน
มาก จึงสิ่งผลตุ่อัสิัดัสิ่วนในการขายขอังล้กค�ากลุ่ม AG ที�มี
การซึ่ื�อัขายลดัลง จึงทำาให�บริษััทฯ มีการทบทวนสิัดัสิว่นการ
ขายใหม่ โดัยมุ่งเน�นการจัดัการเชิงรุก โดัยมุ่งเน�นไป็ในกลุ่ม
ล้กค�ารายอืั�นๆ เพื�อัป็รับสิัดัสิว่นให�มีการซึ่ื�อัขายสิ้งขึ�น ไมใ่ห�
กระทบตุ่อัภาพรวมทางธุุรกิจขอังบริษััทฯ อีักทั�ง บริษััทฯ มี
การกำาหนดัแผนกลยุทธ์ุและกำาหนดัเป้็าหมายเพื�อัตุ่อัยอัดัใน

ธุุรกิจให�เติุบโตุอัยา่งยั�งยืนขอังบริษััทฯ ตุ่อัไป็

คัวามเส่�ยงดำ้านิการปีฏิิบััติการ  
(Operation Risk)
ความเสิี�ยงที�เกี�ยวเนื�อังกับการป็ฏิบติัุการจนสิง่ผลกระทบตุ่อั
ความตุ่อัเนื�อังในการดัำาเนินธุุรกิจซึึ่�งอัาจเกิดัไดั�จากทั�งป็จัจัย
ภายใน และป็ัจจัยภายนอัก ดัังนี�

คว�มิเส่่�ยงที่่�เกิ่�ยวเน่�องกิับกิ�รขนส่่ง 
ที่�งที่ะเลั
ในระบบขนส่ิงก๊าซึ่ LPG บริษััทฯ ใช�การขนส่ิงทางทะเล 
เป็็นหลัก โดัยใช�เรือับรรทุกก๊าซึ่เป็็นยานพาหนะในการนำา
ก๊าซึ่ LPG ที�ไดั�จากผ้�ผลิตุ (โรงแยกก๊าซึ่ฯ และโรงกลั�นนำามัน) 
เพื�อันำาเข�ามาจัดัเก็บและกระจายสิินค�าที�คลังก๊าซึ่จังหวัดั
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดัสิมุทรสิงคราม ก่อันที�จะมีการขนสิง่
ก๊าซึ่ทางรถื เพื�อัสิ่งสิินค�าให�กับล้กค�าในพื�นที�ตุ่างๆ ตุ่อัไป็ 
พร�อัมกันนี�เพื�อัเป็็นการบริหารความเสีิ�ยงจากการขนสิ่ง
สิินค�าทางทะเล บริษััทฯ ไดั�มีการจัดัทำาป็ระกันภัยสิินค�าทาง
ทะเลระหว่างการขนสิ่งสิินค�า เพื�อัเป็็นการลดัผลกระทบ
ที�จะมีตุ่อับริษััท พร�อัมทั�ง ไดั�มีการสิอับทานกระบวนการ
ในการรับสิินค�าและจัดัสิ่งเพื�อัให�เกิดัความมั�นใจว่าจะไม่มี 
ความผิดัพลาดั หรือัอุับัติุเหตุุเกิดัขึ�นจากการขนสิง่ทางทะเล

คว�มิเส่่�ยงที่่�เกิ่�ยวเน่�องกิับกิ�รขนส่่ง 
ที่�งบกิ
ในการขนส่ิงก๊าซึ่ทางบกขอังบริษััทฯ ไดั�ดัำาเนินการผ่าน 
บริษััทย่อัยที�ป็ระกอับธุุรกิจรับบริการขนสิ่งก๊าซึ่ LPG คือั 
บริษััท อีัเกิ�ล อิันเตุอัร์ทรานส์ิ จำากัดั (Eagle) ซึึ่�งมีความ
เชี�ยวชาญและมรีะบบการฝ่กึอับรมและพฒันาทักษัะการขบั
รถืขนส่ิงก๊าซึ่เป็น็อัย่างดีั อีักทั�ง EAGLE ไดั�รับใบอันุญาตุให�เป็น็ 
ผ้�ขนสิง่ก๊าซึ่ LPG จากกรมธุุรกิจพลังงาน โดัยพาหนะที�ใช�ใน
การขนสิง่ก๊าซึ่ LPG ก็ไดั�รับอันุญาตุและไดั�รับการตุรวจสิอับ
อัยา่งสิมำาเสิมอัจากกรมขนสิง่ทางบก รวมทั�งพนักงานขับรถื
ก็ไดั�รับใบอันุญาตุจากกรมธุุรกิจพลังงานทั�งหมดั จึงมั�นใจ 
ไดั�ว่า EAGLE ไดั�ป็ฏิบติัุตุามกฎระเบียบขอังหน่วยงานราชการ
ที�ทำาหน�าที�ควบคุมอัย่างเคร่งครัดัและมีความตุระหนักใน
เรื�อังความป็ลอัดัภัยตุ่อัชวิีตุและทรัพย์สินิ นอักจากนี� EAGLE 
มีการจัดัทำาป็ระกันภัยรถืบรรทุกก๊าซึ่ LPG ครอับคลุมใน
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ขนสิ่งทั�งหมดั โดัยมีวัตุถืุป็ระสิงค์เพื�อัลดัผลกระทบที�จะมี
ตุ่อับรษัิัทฯ ในกรณทีี�เกิดัอุับติัุเหตุหุรอืัเหตุกุารณที์�ไมค่าดัคิดั 
เกิดัขึ�นในระหว่างการขนส่ิง ซึึ่�งจะนำามาซึึ่�งความสิญ้เสีิย และ
อัาจสิง่ผลกระทบตุ่อัชื�อัเสิียงและการดัำาเนินการขอังบริษััท

คว�มิเส่่�ยงที่่�เกิ่�ยวเน่�องกิับคว�มิป็ลัอดัภูัย
จ�กิบรรจุภูัณฑ์์
 เนื�อังจากถัืงก๊าซึ่ คือั บรรจุภัณฑ์์ขอังบริษััทฯ ซึึ่�งบรรจุ
ก๊าซึ่ LPG ไว�ภายในถืือัเป็น็วัตุถืไุวไฟ และอัาจมอัีันตุรายหาก
มีการใช�งานไมถ่ื้กตุ�อัง ดัังนั�น เพื�อัป็้อังกันเหตุุการณ์ดัังกล่าว 
บริษััทฯ ไดั�นำามาตุรฐานที�กระทรวงอุัตุสิาหกรรมไดั�มีการ
กำาหนดัมาตุรฐานขอังถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG ไว� และไดั�กำาหนดั
ระยะเวลาเพื� อัการตุรวจสิอับคุณภาพขอังถัืงบรรจุก๊าซึ่  
LPG เป็็นระยะกรณีที�ถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG เป็็นม้ลเหตุุที�ก่อัให�
เกิดัความเสิียหายขึ�น บริษััทฯ ในฐานะผ้�ค�าก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียม
เหลวจะเป็็นผ้�รับผิดัชอับตุ่อัความเสีิยหายที�เกิดัขึ�นแตุ่
โดัยป็กติุทั�วไป็นั�นการระเบิดัขอังก๊าซึ่ LPG มักจะเกิดัจาก
อุัป็กรณ์สิ่วนอืั�นที�ไม่ใช่ถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG เนื�อังจากผ้�ผลิตุ 
ถัืงบรรจุก๊าซึ่ LPG มีกระบวนการทดัสิอับความป็ลอัดัภัย
ขอังถัืงบรรจุและวาล์ว ตัุ�งแตุ่ขั�นตุอันการผลิตุให�ถืก้ตุ�อังตุาม
มาตุรฐานขอังกระทรวงอุัตุสิาหกรรม (มอัก.) ที�กำาหนดัขึ�นโดัย
สิำานักงานมาตุรฐานผลิตุภัณฑ์์อุัตุสิาหกรรม นอักจากนี�กรม
ธุุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ยงัไดั�กำาหนดัให�มีการตุรวจ
สิอับถัืงก๊าซึ่ LPG ที�ผา่นการใช�งานมาแล�ว 5 ป็ ีดั�วยการทดัสิอับ
สิภาพการรับแรงดัันขอังถัืง (Hydro Test) และตุรวจสิอับ 
ถัืงที�ผา่นการใช�งานมาแล�ว 10 ป็ี ดั�วยการทดัสิอับสิภาพการ
รับแรงดัันขอังถัืง (Hydro Test) และทดัสิอับสิภาพการยืดั
ตัุวขอังเนื�อัเหล็กขอังถัืง (Expansion Test) ซึึ่�งหากถัืงก๊าซึ่ 
LPG ดัังกล่าว ไม่ผ่านการทดัสิอับจะไม่สิามารถืนำาไป็บรรจุ
ก๊าซึ่ LPG ไดั�อีัก โดัยบริษััทจะนำาถัืงดัังกล่าวทำาลายทิ�งตุ่อัไป็

ในดั�านอุัป็กรณ์เพิ�มเติุมอืั�นๆ ที�นำามาใช�ร่วมกับถัืงบรรจุก๊าซึ่ 
ไดั�แก่ หัวเตุา สิายสิ่งก๊าซึ่ ทั�งหมดัจะไม่ใช่ผลิตุภัณฑ์์ขอัง 
บรษัิัทฯ จึงไมตุ่�อังรับผิดัชอับตุ่อัความป็ลอัดัภัยทางกฎหมาย 
แตุ่ถื�าเกิดัอุับัติุเหตุุระเบิดัขึ�นจากอุัป็กรณ์ดัังกล่าว อัาจสิ่ง 
ผลกระทบทางอั�อัมตุ่อัชื�อัเสิียงขอังบริษััทฯ ไดั� 

แตุ่เนื� อังจากผลิตุภัณฑ์์ขอังบริษััทฯ มีมาตุรฐานความ
ป็ลอัดัภัยตุามหลักสิากล และที�ผ่านมาผลิตุภัณฑ์์ภายใตุ�
เครื�อังหมายการค�าบริษััทฯ ไม่เคยป็ระสิบปั็ญหาอุับัติุเหตุ ุ
การระเบิดัแตุ่อัย่างใดั แตุ่เพื�อัสิร�างความมั�นใจในมาตุรฐาน

ความป็ลอัดัภัยขอังบริษััท บริษััท ฯ จึงไดั�กำาหนดันโยบายเพิ�ม
ศ้นย์ป็ฏิบัติุการเพื�อัการตุรวจสิอับคุณภาพ และซึ่่อัมถัืงก๊าซึ่ 
ทั�งในสิ่วนขอังสิีถัืง ความสิมบ้รณ์ขอังถัืงก๊าซึ่ เพื�อัให�ไดั�
มาตุรฐานขอังอุัตุสิาหกรรมมากยิ�งขึ�น ทำาให�บรษัิัท มั�นใจไดั�ว่า
บรษัิัทฯ สิามารถืควบคมุความเสิี�ยงที�เกี�ยวกับความป็ลอัดัภัย
ในผลิตุภัณฑ์์

คัวามเส่�ยงดำ้านิสังคัม
คว�มิเส่่�ยงจ�กิกิ�รป็ฏิิบัติง�นที่่�อ�จกิระที่บ
ต่อชุ่มิช่นแลัะสั่งคมิ
ดั�วยความมุง่มั�นในการดัำาเนินธุุรกิจรว่มกับชุมชน สิงัคม และ
สิิ�งแวดัล�อัมอัย่างยั�งยืน บริษััทฯ จึงไดั�ป็รับป็รุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตุอัย่างตุ่อัเนื�อัง เพื�อัให�ดัำาเนินงานไดั�อัย่าง
ป็ลอัดัภัยและไมส่ิง่ผลกระทบตุ่อัชุมชนและสิังคม โดัยมีการ
บริหารจัดัการความเสิี�ยง เพิ�มเติุม ดัังนี�

พัฒนาระบบอัาชีวอันามัยและความป็ลอัดัภัยอัย่างตุ่อัเนื�อัง
ตุามมาตุรฐานสิากลเพื�อัยกระดัับสิขุภาพและความป็ลอัดัภัย
ในสิถืานที�ทำางาน และพัฒนากระบวนการทำางานให�เป็็น
ระบบ โดัยคำานงึถึืงความเสิี�ยง โอักาสิข�อักำาหนดั ทางกฎหมาย
โดัย บริษััทฯ ไดั�รับการรับรอังมาตุรฐาน ISO 14001 

พัฒนาระบบบริหารความเสิี�ยงในการทำางานผ่านระบบ  
Safety Integrity Level,  Reliabil ity Centered  
Maintenance และ Risk-Based Inspection อัยา่งตุ่อัเนื�อัง
ให�ครอับคลุมทั�งอุัป็กรณ์และกระบวนการ เพื�อัวางแผนซึ่อ่ัม
บำารุงอุัป็กรณ์ตุ่างๆ ไดั�ล่วงหน�าอัยา่งถื้กตุ�อัง

จัดักิจกรรมให�ความร้� ความเข�าใจ และป็ล้กจิตุสิำานึกดั�าน
ความป็ลอัดัภัยให�กับชุมชนรอับคลังก๊าซึ่ ทั�งโรงเรียน วัดั 
ดั�วยการอับรมความร้�เรื� อังการอัพยพดัับเพลิง และการ
ป็ฐมพยาบาล เบื�อังตุ�น การเชิญตัุวแทนจากชุมชนร่วม
สิังเกตุการณ์ในการซึ่�อัมแผนฉุกเฉิน

นอักจากนี� ในการกำากับด้ัแลธุุรกิจที�ดัำาเนินการโดัยบริษััท 
รว่มทนุ บรษัิัทฯ ยงัไดั�ทำาการติุดัตุามและเฝ้่าระวังความเสีิ�ยง 
ที�มีโอักาสิเกิดัและสิง่ผลกระทบตุ่อัชุมชนในแตุ่ละพื�นที� เพื�อั 
ป็อ้ังกันไมใ่ห�ชุมชนหรอืัสิงัคมในพื�นที�นั�น  ๆไดั�รบัความเดืัอัดัร�อัน 
หรือัผลกระทบจากกระบวนการผลิตุหรือัป็ฏิบัติุงาน เช่น  
การเฝ้่าระวังความเสิี�ยงดั�านการจัดัการนำาเสิีย เป็็นตุ�น ซึึ่�ง
คณะกรรมการบริหารความเสิี�ยงทั�งอังค์กรทำาหน�าที�ใน 
การติุดัตุามผลการดัำาเนินงานตุลอัดัป็ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 053
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คัวามเส่�ยงใหุ้ม่ (Emerging Risk)
คว�มิเส่่�ยงที่่�เกิิดัจ�กิกิ�รเป็ลั่�ยนแป็ลังของ
ส่ภู�พภู้มิิอ�กิ�ศ
ลักษัณะการดัำาเนินงานทางธุุรกิจขอังบริษััทฯ เกี�ยวข�อัง 
ทางอั�อัมกับกิจกรรมที�อัาจก่อัให�เกิดัผลกระทบตุ่อัสิิ�งแวดัล�อัม 
เชน่ การป็ล่อัยก๊าซึ่คาร์บอัน ในภาคการขนสิง่สิินค�า ซึ่ึ�งเป็็น
ป็จัจัยหนึ�งขอังภาวะเรอืันกระจกที�ทั�วโลกให�ความสิำาคัญและ
ตุระหนักถึืงป็ัญหาดัังกล่าว 

อัย่างไรก็ดีั บริษััทฯ จะกำาหนดันโยบายดั�านอัาชีวอันามัย 
ความป็ลอัดัภัยและสิิ�งแวดัล�อัม เป็น็กรอับภารกิจตัุ�งแตุ่เริ�มตุ�น 
ในการวางแผนการลงทุน การกำาหนดัวิธุีการป็ฏิบัติุงาน และ
ลดัผลกระทบดั�านสิิ�งแวดัล�อัมตุ่อัผ้�มีสิ่วนไดั�สิ่วนเสิีย และ
การเพิ�มป็ระสิิทธุิภาพการใช�พลังงาน โดัยการใช�พลังงาน
อัย่างคุ�มค่าเพื�อัให�เกิดัการเติุบโตุอัย่างยั�งยืน รวมถึืงบริษััท
ไดั�กำาหนดัมาตุรการป็้อังกันเพื�อัควบคุมและบริหารดั�าน
กระบวนการขนสิง่ตุ่างๆ ที�บริษััทฯ จะดัำาเนินการในอันาคตุ 
พร�อัมทั�งกำาหนดัผ้�รับผิดัชอับในแตุ่ละพื�นที� อัยา่งทั�วถึืง

คว�มิเส่่�ยงที่่�เกิิดัจ�กิโรคระบ�ดั
เพื� อั เ ป็็นการควบคุมความเสิี� ยงดั� านความป็ลอัดัภัย  
อัาชีวอันามัย ที�อัาจจะนำาไป็สิ้่ความสิ้ญเสิียตุ่อัชีวิตุขอัง
พนักงาน ความเจ็บป็่วย อัันเนื�อังมาจากการทำางานขอัง
พนักงาน ซึ่ึ�งจะสิง่ผลตุ่อัการหยุดัชะงักและความตุ่อัเนื�อังใน
การดัำาเนนิธุุรกิจ ทั�งนี�ในปี็ 2564 บรษัิัทฯ เผชญิความท�าทาย
กับวิกฤตุโควิดั-19 ซึึ่�งยังคงตุ�อังรักษัามาตุรฐานการจัดัสิ่ง
สิินค�า และสิร�างระบบการดัำาเนินงานเพื�อัให�ความมั�นใจกับ
ล้กค�าถึืงการการจัดัสิง่ และบริการตุ่างๆ ขอังบริษััทไดั�อัยา่ง
ตุ่อัเนื�อัง อีักทั�ง ไดั�มีการจัดัทำาแผนบริหารความตุ่อัเนื�อังใน 
การดัำาเนินธุุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เพื�อั
กำาหนดัแนวทาง กลยุทธุก์ารดัำาเนนิงาน เพื�อัให�การบริหารงาน 
มีความตุ่อัเนื� อังในการป็ฏิบัติุงานในสิภาวะวิกฤตุ และ
พิจารณาการป็รับระดัับขอังเหตุุการณ์ เพื�อักำาหนดัแนวทาง
การดัำาเนนิงานให�เหมาะสิมรวมถึืงการจัดัสิรรทรพัยากรตุ่างๆ 
ในการดัำาเนินการที�เกี�ยวข�อังภายใตุ�นโยบายขอังบริษััทฯ 

คว�มิเส่่�ยงดั��นคว�มิน่�เช่่�อถึ่อจ�กิ 
ส่่�อสั่งคมิออนไลัน์	(Social	Media)	
 ป็จัจุบนัชอ่ังทางการสิื�อัสิารที�ผ้�บรโิภคนิยมใช�เพื�อัการสืิ�อัสิาร
และแลกเป็ลี�ยนความเห็นเกี�ยวกับสิินค�าและบริการ ไดั�
ป็รับตัุวมาเป็็น ช่อังทางการสิื�อัสิารอัอันไลน์ ทำาให�เกิดัการ 
ตุอับสินอังความตุ�อังการไดั�อัย่างรวดัเร็วมากยิ�งขึ�น ในทาง
กลับกัน ในกรณีที�เกิดัขา่วเชิงลบหรอืัมกีารบิดัเบือัน จะทำาให�
เกิดัการแพร่กระจายขอังเนื�อัหาในวงกว�างไดั�อัย่างรวดัเร็ว
และอัาจสิ่งผลกระทบตุ่อัความน่าเชื�อัถืือั ขอังบริษััทฯ ทั�งนี� 
จึงไดั�จัดัให�มีหน่วยงานที�ติุดัตุามและดั้แลความเคลื�อันไหว
ช่อังทางการสิื� อัสิารอัอันไลน์อัย่างตุ่อัเนื� อัง เพื� อัให�เกิดั
ป็ระสิิทธิุภาพตุ่อัระบบการสิื�อัสิารในสิถืานการณ์ป็กติุและ
ในภาวะวิกฤตุ ลดัโอักาสิและผลกระทบที�อัาจเกิดัขึ�น รวมทั�ง 
มีการซึ่�อัมแผนเพื�อัรับมือักับภาวะวิกฤตุที�อัาจจะเกิดัขึ�นไดั�
อัยา่งทันท่วงที 

คว�มิเส่่�ยงเกิ่�ยวกิับกิ�รบริห�รที่รัพย�กิร
บุคคลัเพ่�อรองรับกิ�รเติบโตในอน�คต
การขยายการลงทุนเพื�อักระจายความเสิี�ยงในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ เป็็นการสิร�างความมั�นคงและยั�งยืนทางรายไดั�ให�กับ
อังค์กร นำามาซึึ่�งความตุ�อังการพนักงานที�มคีวามหลากหลาย
และชำานาญการในแตุ่ละธุุรกิจมากยิ�งขึ�น สิ่งผลให�บริษััทฯ 
จำาเป็็นตุ�อังจัดัหาทรัพยากรบุคคลที�มีความร้�ความสิามารถื
และการบรหิารบุคลากรที�มชีว่งอัายุที�แตุกตุ่าง (Generation 
Gap) อัยา่งเหมาะสิมเพื�อัรอังรับในการดัำาเนินธุุรกิจ บริษััทฯ 
จึงไดั�กำาหนดัทิศทางในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให�สิอัดัคล�อังกับกลยุทธุ์ทางธุุรกิจอัย่างตุ่อัเนื� อัง 
เพื�อัเพิ�มทักษัะ โอักาสิความก�าวหน�าทางอัาชีพ และความ
ตุ่อัเนื�อังในการดัำาเนินธุุรกิจ รวมถึืงเพิ�มความผ้กพันขอัง
พนกังานที�มต่ีุอัอังค์กร โดัยดัำาเนินการวิเคราะหแ์ละวางแผน
รว่มกันระหว่างฝ่่ายบริหาร ผา่นคณะกรรมการการวางแผน
ยุทธุศาสิตุร์การสิ่งเสิริมกระบวนการทำางานระหว่างบริษััท
ในเครือั
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เพื�อัสิร�างความเชื�อัมั�นว่าบริษััทฯ จะสิามารถืดัำาเนินธุุรกิจไดั�
อัยา่งตุ่อัเนื�อังแม�เกิดัวิกฤตุ บรษัิัทฯ จึงไดั�นำาระบบการบรหิาร
ความตุ่อัเนื�อังทางธุุรกิจมาป็ระยุกต์ุใช� โดัยบริษััทฯ มุ่งเน�น 
การเตุรียมความพร�อัมทั�งในดั�านกลยุทธุ์ กระบวนการ และ
ทรัพยากร ครอับคลุมสิำานักงานใหญ่ คลังเก็บก๊าซึ่ และ 
โรงบรรจุก๊าซึ่ขอังบริษััท บริษััทฯ มรีะบบในการเตุรียมพร�อัม
รอังรับภาวะวิกฤตุ และบริหารความตุ่อัเนื�อังทางธุุรกิจให�มี
ป็ระสิิทธุิภาพตุามมาตุรฐานสิากล และสิร�างความเชื�อัมั�น
ตุ่อัผ้�มีสิ่วนไดั�เสิียว่าบริษััทฯ จะสิามารถืดัำาเนินธุุรกิจ รับมือั
ตุ่อัเหตุุการณ์วิกฤตุ และสิง่มอับผลิตุภัณฑ์์ไดั�อัยา่งตุ่อัเนื�อัง

ในป็ี 2563-2564 ทั�วโลกเผชิญสิถืานการณ์การแพรร่ะบาดั
ขอังเชื�อัไวรัสิโคโรนา 2019 ซึ่ึ�งสิ่งผลกระทบในวงกว�าง 
บริษััทฯ เตุรียมความพร�อัมรับมือัการแพร่ระบาดั ทั�งใน
ดั�านการซึ่�อัมแผนฉุกเฉินเพื�อัเตุรียมความพร�อัมสิำาหรับ
สิถืานการณต่์ุางๆ ที�อัาจจะเกิดัขึ�น ป็รับป็รุงแผนบรหิารภาวะ
วิกฤตุ และแผนบริหารความตุ่อัเนื�อังทางธุุรกิจทั�งอังค์กร  
ให�เหมาะสิมสิอัดัคล�อังกับสิถืานการณ์ปั็จจุบัน และไดั�มี 
การป็รับใช�มาตุรการควบคุมโรคระบาดั การเว�นระยะห่าง 
ตุามที�ภาครัฐกำาหนดั นอักจากนี�  บริษััทฯ ไดั�ป็ระเมิน
สิถืานการณแ์ละเตุรียมแนวทางการดัำาเนนิงานในหลายดั�าน
ดัังตุ่อัไป็นี�

ดำ้านิคัวามปีลอดำภัย
ไดั�สิง่เสิรมิให�ป็ฏิบัติุตุามแผนบรหิารความตุ่อัเนื�อังทางธุุรกิจ 
ซึ่ึ�งครอับคลุมในสิถืานการณ์โรคระบาดั โดัยให�ความสิำาคัญ

อัย่างยิ�งในเรื�อังความป็ลอัดัภัยขอังพนักงาน ล้กค�าและ 
ผ้�เกี�ยวข�อัง โดัยไดั�ซึ่�อัมแผน รับมือัและมีการเตุรียมพร�อัม
ระบบเทคโนโลยีสิารสินเทศสิำาหรับป็ฏิบัติุงานจากที�บ�าน 
มีการแจกแอัลกอัฮอัล์ สิำาหรับล�างมือัให�แก่พนักงาน  
มีมาตุรการ ทำาความสิะอัาดัสิำานักงาน การเว�นระยะห่าง 
และการเหลื�อัมเวลาการเข�าอัอักงาน ตุามแนวทางจาก
ศ้นย์บัญชาการขอังบริษััทฯ เมื�อัเกิดัอุับัติุการณ์ โดัยไดั�มี 
การป็ระชุมและป็ระกาศใช�แผนตุ่างๆ อัยา่งเป็น็ระบบ รวมถึืง 
การสิื�อัสิารกับพนักงานและผ้�เกี�ยวข�อังอัยา่งสิมำาเสิมอั

ดำ้านิการตลาดำ
ไดั�มีการป็รับแผนการตุลาดัตุามอุัป็สิงค์ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ 
โดัยเฉพาะที�ไดั�รบัผลกระทบจากการป็ดิัป็ระเทศ เพื�อัควบคมุ
การแพรร่ะบาดั บริษััทฯ ไดั�มีมาตุรการกระตุุ�นยอัดัขายผา่น 
loyalty Program ตุ่างๆ รวมถึืงรว่มมอืักับพนัธุมติุรธุุรกิจ เพื�อั
รับมือักับสิถืานการณ์การแพรร่ะบาดั

ดำ้านิการดำำาเนิินิธุุรกิจอย่างต่อเนิ่�อง
จากการป็ระเมินผลกระทบจากสิถืานการณ์การแพร่ระบาดั
ขอังไวรัสิโคโรนา 2019 บริษััทฯ ไดั�ป็รับแผนการดัำาเนินงาน 
การผลิตุ การตุลาดั รวมถึืงป็รับลดัค่าใช�จ่ายและเงินลงทุน 
ให�เหมาะสิมกับสิถืานการณ์อีักดั�วย 

การุ่บรุ่ิหารุ่ควัามต�อเน่�องที่างธุ่รุ่กิจ  
(Business Continuity Plan: BCP) 

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 055

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



การุ่ขับเคล่�อนธุ่รุ่กิจ 
เพ่ื่�อควัามยั่ั�งยั่่น

นโยั่บายั่ควัามยั่ั�งยั่่นและเป้าหมายั่การุ่บรุ่ิหารุ่จัดำการุ่
ควัามยั่ั�งยั่่น 
มุง่เน�นตุอับสินอังความตุ�อังการขอังลก้ค�าเรื�อังคุณภาพขอังผลิตุภัณฑ์์และบริการ โดัยเชื�อัในพลังงานสิะอัาดั และ
มุ่งมั�นพัฒนาคุณภาพขอังผลิตุภัณฑ์์และบริการที�ดีัและมีความป็ลอัดัภัย โดัยมีป็ณิธุานดั�านความยั�งยืนที�บริษััท
มุ่งมั�นที�จะสิ่งมอับคือัการสิ่งมอับพลังงานที�ป็ลอัดัภัยและเชื�อัถืือัไดั� เพื�อัวันพรุ่งนี�ที�ยั�งยืน “Safe and Reliable 
Power for Sustainable Future”

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564056

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) เป็็นผ้�ให�บริการ
ดั�านพลังงาน ไดั�กำาหนดันโยบายและเป้็าหมายการบริหาร
จัดัการดั�านความยั�งยนื ตุามแนวทางการพฒันาที�ยั�งยนื ดั�วย
การสิร�างความเชื�อัมั�นตุ่อัผ้�มีสิ่วนไดั�สิ่วนเสีิย ยึดัแนวป็ฏิบัติุ
งานที�เป็็นเลิศ มีความโป็รง่ใสิการดัำาเนินธุุรกิจ มีการพัฒนา
ดั�านนวัตุกรรมตุ่างๆ อัย่างตุ่อัเนื�อัง ดั้แลและรับผิดัชอับตุ่อั
ชุมชน สิังคมและสิิ�งแวดัล�อัม โดัยมีกรอับการป็ฏิบัติุที�เป็็น
ไป็ตุามแนวการบริหารจัดัการความยั�งยืนในระดัับสิากล  
ตุลอัดัจนตุอับสินอังเป็า้หมายการพฒันาที�ยั�งยนืขอัง อังค์การ
สิหป็ระชาชาติุ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ซึ่ึ�งนโยบายฯ ฉบับนี� ป็ระยุกต์ุใช�กับทุกหนว่ยงานตุลอัดัสิาย 

ห่วงโซึ่่อุัป็ทานขอังกลุ่มบริษััทฯ โดัยผ้�บริหารและพนักงาน 
ทกุคน มหีน�าที�สินบัสินุน ผลักดััน และป็ฏิบติัุให�สิอัดัคล�อังกับ
นโยบาย และกรอับการบรหิารจัดัการความยั�งยนืที�กำาหนดัไว� 

ทั�งนี�ในปี็ 2564 บริษััทไดั�ทบทวนนโยบายการพัฒนาธุุรกิจ
อัย่างยั�งยืนควบค้่ไป็กับสิิ�งแวดัล�อัมและสิังคม โดัยใช�หลัก
การบริหารจัดัการเพื�อัความยั�งยืน เพื�อัให�ครอับคลุมถึืง
ป็ระเด็ันความยั�งยืนในป็ัจจุบันและอันาคตุอัย่างรอับดั�าน  
โดัยพิจารณาถึืงการดัำาเนินธุุรกิจในปั็จจุบันขอังบริษััท และ
ธุุรกิจใหม ่ทั�งในป็ระเทศและตุ่างป็ระเทศ 

การุ่วัิเครุ่าะห์ผู้ม้ส�วันไดำ้ส�วันเส้ยั่
บริษััทตุระหนักและเชื�อัมั�นว่าความสัิมพันธ์ุอัันดีับนพื�นฐานขอังความไว�วางใจ ตุลอัดัจนความคิดัเห็นและข�อัเสินอัแนะขอังผ้�มี
สิว่นไดั�สิว่นเสิยีที�มต่ีุอัอังค์กร คือัทรพัยส์ินิอัันมค่ีาที�จะสิง่ผลตุ่อัการบรรลเุป็า้หมายในการเป็็นอังค์กรที�พฒันาและเติุบโตุไดั�อัยา่ง
ยั�งยืน อีักทั�งการบริหารจัดัการผ้�มีสิ่วนไดั�สิ่วนเสิียจะช่วยให�อังค์กรสิามารถืตุอับสินอังความคาดัหวังขอังผ้�มีสิ่วนไดั�สิ่วนเสิียไดั�
อัยา่งมีป็ระสิิทธุิภาพ รวมถึืงลดัความเสิี�ยงอัันจะก่อัให�เกิดัความเสิียหายตุ่อัอังค์กรไดั� 

บริษััทจึงกำาหนดัขั�นตุอันในการวิเคราะห์ผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิีย โดัยมีรายละเอีัยดัขั�นตุอันดัังตุ่อัไป็นี�

ระบุผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิีย 
โดัยพิจารณาจากป็ัจจัยตุ่างๆ อัาทิ ภาวะพึ�งพา ความรับผิดัชอับ อิัทธุิพล หรือัป็ัจจัยอืั�นๆ ตุามความเหมาะสิม

1

ระบุระดัับผลกระทบขอังบริษััท ตุ่อัผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิีย 
โดัยป็ระเมินผลกระทบทั�งดั�านเศรษัฐกิจ สิังคมและสิิ�งแวดัล�อัม

2

ระบุระดัับอิัทธุิพลขอังผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิียที�มีตุ่อับริษััท 
โดัยป็ระเมินอิัทธุิพลขอังผ้�มีสิว่นไดั�เสิีย ทั�งดั�านการเงิน การดัำาเนินงาน กฎระเบียบข�อับังคับ ชื�อัเสิียงและกลยุทธุ์

3

จัดัลำาดัับความสิำาคัญขอังผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิีย 
โดัยการหาแนวทางการมีสิว่นรว่มขอังผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิียในแตุ่ละกลุ่ม

5

จัดักลุ่มผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิีย 
โดัยแบง่ผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิียตุามระดัับผลกระทบที�บริษััทและผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิียมีตุ่อักัน

4
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เพื�อัให�เป็็นไป็ตุามกลยุทธุแ์ละตุอับสินอังความคาดัหวังขอังผ้�มสีิว่นไดั�สิว่นเสิยี บริษััทและหนว่ยงานที�เกี�ยวข�อังจึงทำาการวิเคราะห์
โดัยการระบุและจัดัลำาดัับความสิำาคัญผ้�มสีิว่นไดั�สิว่นเสิยีตุามขั�นตุอันดัังที�กล่าวมา รวมทั�งหาชอ่ังทางการมสีิว่นรว่ม และวิเคราะห์
ป็ระเด็ันที�มีผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิียให�ความสินใจแบง่อัอักเป็็น 8 กลุ่มโดัยมีรายละเอีัยดัดัังตุ่อัไป็นี� 

ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย ช่่องที่�งกิ�รมิ่ส่่วนร่วมิ ป็ระเดั็นที่่�ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย 
ให�คว�มิส่นใจ หัวข�อกิ�รร�ยง�น

1. กล้่มผู้้�ถืือหุ้้�น

(ผู้้�ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่่ 
และผู้้�ถืือหุ้้�น 

รีายยอ่ย)

• การป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�น
ป็ระจำาป็ี 

• การเป็ิดัชอ่ังทางในการสิื�อัสิาร 
ที�หลากหลาย ไดั�แก่ เว็บไซึ่ต์ุ 
จดัหมายอิัเล็กทรอันิกสิ์ 
โทรศัพท์ จดัหมาย และอืั�นๆ 

• การสิำารวจมุมมอังและการ
สิัมภาษัณ์ ผ้�แทนกลุ่มผ้�ถืือัหุ�น 

• การจัดักิจกรรมสิร�างและ 
รักษัา ความสิัมพันธุ์อัันดีักับ 
ผ้�ถืือัหุ�น 

• การเป็ิดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นมี
สิิทธุิตุ่างๆ ในการเข�าป็ระชุม
ผ้�ถืือัหุ�นป็ระจำาป็ี อัยา่งเต็ุมที�
และเท่าเทียมกัน เชน่ การ 
ซึ่ักถืามและอัอักเสิียง 
ลงคะแนน เป็็นตุ�น 

• การนำาเสินอัข�อัม้ลเพื�อัการ
ลงทุน (ผา่นการ Roadshow 
และกิจกรรม Investor 
Relations ตุ่างๆ)

• รายงานป็ระจำาป็ี

• ผลป็ระกอับการที�ดีั ราคาหุ�น 
และ เงินป็ันผลที�ไดั�รับอัย้ใ่น
เกณฑ์์สิ้ง 

• มีการขยายการเติุบโตุ 
ทางธุุรกิจขอัง บริษััทฯ  
อัยา่งตุ่อัเนื�อัง 

• ความโป็รง่ใสิในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ และการกำากับดั้แล
กิจการที�ดีัขอัง บริษััทฯ 

• การบริหารจัดัการความเสิี�ยง 
การรว่มลงทุนและพัฒนา 

• นวัตุกรรมเพื�อัเพิ�ม
ป็ระสิิทธุิภาพ ในการดัำาเนิน
งานขอังบริษััทฯ 

• การลงทุนทางธุุรกิจ 
ดั�านพลังงาน หมุนเวียน 

• การเป็ิดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�น 
มีสิิทธุิตุ่างๆ ในการเข�าป็ระชุม 
ผ้�ถืือัหุ�นป็ระจำาป็ีอัยา่งเต็ุมที�
และเท่าเทียมกัน 

• การเข�าถึืงข�อัม้ลอัยา่ง 
เท่าเทียม

• การบริหารจัดัการความเสิี�ยง

• จรรยาบรรณในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ

• นโยบายการกำากับดั้แลกิจการ
ที�ดีั

• การกำากับดั้แลกิจการ
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ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย ช่่องที่�งกิ�รมิ่ส่่วนร่วมิ ป็ระเดั็นที่่�ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย 
ให�คว�มิส่นใจ หัวข�อกิ�รร�ยง�น

2. กล้่มนักลงท่น้

(ธนาคารี  
สถืาบุนัการีเงิน/ 

ผู้้�ถืือหุ้้�นก้�/ 
บุรีษัิัท่จัุดัอันดัับุ 
ความน่าเชื�อถืือ/

นักวิเครีาะหุ้)์

• การป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�น
ป็ระจำาป็ี 

• การป็ระชุมนักวิเคราะห์ 
ทุกไตุรมาสิ 

• การนำาเสินอัข�อัม้ลเพื�อัการ
ลงทุน (ผา่น Opportunity 
Day การ Roadshow และ
กิจกรรม Investor Relations 
ตุ่างๆ) 

• การจัดักิจกรรมสิร�างและรักษัา 
ความสิัมพันธุ์อัันดีักับนักลงทุน 

• การเป็ิดัชอ่ังทางในการสิื�อัสิาร
ผา่นสิื�อัตุ่างๆ ไดั�แก่ เว็บไซึ่ต์ุ 
จดัหมายอิัเล็กทรอันิกสิ์ 
โทรศัพท์ จดัหมาย และอืั�นๆ 

• การสิำารวจมุมมอังและการ
สิัมภาษัณ์ ผ้�แทนกลุ่มนักลงทุน 

• ให�การสินับสินุนและบริการ 
ทางการเงิน 

• การตุอับแบบป็ระเมินดั�าน 
ESG 

• การเข�าพบผ้�บริหารเพื�อั
ติุดัตุาม โครงการและ
สิถืานการณ์ตุ่างๆ 

• การเผยแพรก่ารดัำาเนินงาน
ขอังบริษััทฯ ผา่นรายงาน
ป็ระจำาป็ี/รายงานความยั�งยืน/
รายงานทางการเงิน

• ผลป็ระกอับการที�ดีั ราคาหุ�น
และ เงินป็ันผลที�ไดั�รับอัย้ใ่น
เกณฑ์์สิ้ง 

• มีการขยายการเติุบโตุทาง
ธุุรกิจ ขอังบริษััทฯ อัยา่ง 
ตุ่อัเนื�อัง 

• ความโป็รง่ใสิในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ และการกำากับดั้แล
กิจการที�ดีั ขอังบริษััทฯ 

• การดัำาเนินธุุรกิจที�คำานึงถึืง
ป็ัจจัย ดั�านสิิ�งแวดัล�อัม สิังคม
และ มีบรรษััทภิบาล หรือั ESG 

• การรว่มลงทุนและพัฒนา
นวัตุกรรม เพื�อัเพิ�ม
ป็ระสิิทธุิภาพในการ  
ดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ 

• การเป็ิดัเผยข�อัม้ลผล  
การดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ  
ทั�งดั�านการเงิน ดั�าน 
สิิ�งแวดัล�อัม สิังคม และม ี
บรรษััทภิบาล หรือั ESG 

• การให�ข�อัม้ลที�ครอับคลุมและ 
เพียงพอัตุ่อัการคาดัการณ์ 
แนวโน�ม ผลป็ระกอับการ 
บริษััทฯ 

• ความถื้กตุ�อังขอังข�อัม้ลที�ใช� 
นำาเสินอัผลการดัำาเนินงาน 
ขอังบริษััทฯ แตุ่ละไตุรมาสิ 

• ความมั�นคงทางการเงิน รวม
ถึืงอััตุราสิว่นทางการเงิน 
ระดัับหนี�สิิน และความ
สิามารถืในการชำาระหนี�

• การบริหารจัดัการความเสิี�ยง

• จรรยาบรรณในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ

• นโยบายการกำากับดั้แลกิจการ
ที�ดีั
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ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย ช่่องที่�งกิ�รมิ่ส่่วนร่วมิ ป็ระเดั็นที่่�ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย 
ให�คว�มิส่นใจ หัวข�อกิ�รร�ยง�น

3. กล้่มหุ้น่วยงาน 
ภาครีฐั และ 
หุ้น่วยงานท่ี�

เกี�ยวข�อง

(หุ้น่วยงาน
รีาชการี/

รีฐัวิสาหุ้กิจุ/ 
องค์กรีปกครีอง 

สว่นท่�องถิื�น  
ตลอดัจุน 

หุ้น่วยงานท่ี�ม ี
อำานาจุหุ้น�าท่ี� 

กำากับุดั้้แลหุ้รีอื 
ใหุ้�ความเหุ้น็ชอบุ

ในใบุอน้ญ่าต
ต่างๆ ของ 
บุรีษัิัท่ฯ)

• การรายงานผลการดัำาเนิน
ธุุรกิจ และผลการป็ฏิบัติุงาน 
ตุ่อัหนว่ยงาน ภาครัฐที�
เกี�ยวข�อังตุามความถีื�ที� 
หนว่ยงานกำาหนดั 

• การมีสิว่นรว่มในกิจกรรมและ
โครงการ ขอังหนว่ยงาน 
ภาครัฐอัยา่งตุ่อัเนื�อัง 

• การเข�ารว่มเป็็นคณะทำางาน 
ในป็ระเด็ันที�หนว่ยงานภาครัฐ
ขอัความรว่มมือั 

• ติุดัตุามนโยบาย กฎระเบียบ
ข�อับังคับ และข�อักำาหนดัตุ่างๆ 
ขอังหนว่ยงาน กำากับ/ 
หนว่ยงานอันุมัติุอันุญาตุ 

• การสินับสินุนกิจกรรมและ 
ตุอับสินอังตุ่อันโยบายขอัง
ภาครัฐ 

• ชอ่ังทางการสิื�อัสิารระหว่าง 
บริษััทฯ กับกลุ่มหนว่ยงาน 
ราชการ เชน่ เว็บไซึ่ต์ุ 
จดัหมายอิัเล็กทรอันิกสิ์ 
โทรศัพท์ จดัหมาย และอืั�นๆ 

• การป็ฏิบัติุตุามระเบียบ  
ข�อับังคับ กฎหมาย และ
นโยบายขอังการ กำากับดั้แล
กิจการที�ดีัที�รวมถึืง การเป็ดิัเผย  
การสิง่ข�อัม้ล และรายงานที�
ถื้กตุ�อัง 

• การขยายสิัดัสิว่นการลงทุน 
ที�สิอัดัคล�อังกับนโยบายและ 
แผนพัฒนาพลังงานขอัง
ป็ระเทศ ที�รวมถึืงพลังงาน
หมุนเวียน 

• การดั้แลรับผิดัชอับตุ่อัสิังคม 
และสิิ�งแวดัล�อัม 

• การอัย้ร่ว่มกันกับชุมชนอัยา่ง
ยั�งยืน 

• ระบบการจัดัการดั�าน 
สิิ�งแวดัล�อัม และ 
ความป็ลอัดัภัยที�ดีั 

• การให�ความรว่มมือั สินับสินุน 
โครงการตุ่างๆ ขอังหนว่ยงาน 
ภาครัฐ 

• การดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ  
ที�มีสิว่นในการบรรเทาป็ัญหา
ดั�านการเป็ลี�ยนแป็ลงสิภาพ
ภ้มิอัากาศ 

• ให�ความรว่มมือัและสินับสินุน 
กิจกรรมขอังภาครัฐ 

• การป็ฏิบัติุตุามกฎระเบียบและ 
กฎหมายอัยา่งเครง่ครัดั 

• การชำาระภาษีั ค่าธุรรมเนียม
คำาใบอันุญาตุตุ่างๆ 

• การบริหารจัดัการความเสิี�ยง

• จรรยาบรรณในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ

• นโยบายการกำากับดั้แลกิจการ
ที�ดีั

• การรายงานผลการดัำาเนินงาน
ที�สิำาคัญดั�านการกำากับดั้แล
กิจการ
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ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย ช่่องที่�งกิ�รมิ่ส่่วนร่วมิ ป็ระเดั็นที่่�ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย 
ให�คว�มิส่นใจ หัวข�อกิ�รร�ยง�น

4. กล้่มพีนักงาน

(ผู้้�บุรีหิุ้ารี/
พีนักงาน)

• การเก็บข�อัม้ลในดั�านตุ่างๆ 
และการร�อังเรียนผา่นระบบ
รับเรื�อังร�อังเรียนขอังบริษััทฯ 
ทางชอ่ังทางตุ่างๆ 

• การจัดัการป็ระชุมใหญข่อัง 
บริษััทฯ เพื�อัให�ผ้�บริหารมี
โอักาสิพ้ดัคุยกับพนักงาน 
(CEO Town Hall) 

• การสิื�อัสิารภายใน (Internal 
Communication) ผา่น 
ชอ่ังทางตุ่างๆ 

• การสิำารวจมุมมอังและ
สิัมภาษัณ์ผ้�แทนกลุ่มพนักงาน 

• การสินับสินุนการพัฒนา
ศักยภาพขอังพนักงานให�
สิอัดัคล�อังกับทิศทางกลยุทธุ์
ขอังบริษััทฯ 

• การดั้แลคุณภาพชีวิตุขอัง
พนักงาน รวมถึืงสิุขภาวะ
และความป็ลอัดัภัย ในสิภาพ
แวดัล�อัมการทำางาน 

• ค่าตุอับแทนและสิวัสิดิัการที�ดีั  
โอักาสิและความก�าวหน�าใน 
สิายอัาชีพ 

• ระบบการป็ระเมินผลงานที�
เป็็นธุรรม 

• ความมั�นคงขอังรายไดั� 

• การป็ฏิบัติุที�เท่าเทียมกัน 

• การพัฒนาความเป็็นผ้�นำา

• การรักษัาพนักงานที�มี
ศักยภาพขอังอังค์กร (Talent 
Retention)

• จรรยาบรรณในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ

• นโยบายการกำากับดั้แลกิจการ
ที�ดีั

• การรายงานผลการดัำาเนินงาน
ที�สิำาคัญดั�านการกำากับดั้แล
กิจการ

• การกำากับดั้แลกิจการ

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 061
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03
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ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย ช่่องที่�งกิ�รมิ่ส่่วนร่วมิ ป็ระเดั็นที่่�ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย 
ให�คว�มิส่นใจ หัวข�อกิ�รร�ยง�น

5. กล้่มค้่ค�าและ
ผู้้�รีบัุเหุ้มา

(ผู้้�รีบัุเหุ้มา/ 
ผู้้�สง่มอบุ)

• กิจกรรมสิัมมนาค้่ค�า 
(Supplier Day) ป็ระจำาป็ี 

• การสิำารวจมุมมอังและ
สิัมภาษัณ์ผ้� แทนกลุ่มค้่ค�าและ
ผ้�รับเหมา 

• การตุรวจป็ระเมินค้่ค�า 
ป็ระจำาป็ี โดัยมีการแจ�งผล 
และให�ข�อัแนะนำากับค้่ค�า 

• ชอ่ังทางการรับเรื�อังร�อังเรียน
และ ชอ่ังทางสิื�อัสิารระหว่าง 
บริษััทฯ และ ค้่ค�าและ 
ผ้�รับเหมา เชน่ เว็บไซึ่ต์ุ 
จดัหมายอิัเล็กทรอันิกสิ์ 
โทรศัพท์ จดัหมาย และอืั�นๆ 

• การแขง่ขันที�เป็็นธุรรมไมเ่ลือัก 
ป็ฏิบัติุ 

• ความสิัมพันธุ์และ 
ความรว่มมือั เติุบโตุไป็ดั�วยกัน 

• ระบบการจัดัซึ่ื�อัจัดัจ�างที�มี 
ป็ระสิิทธุิภาพ โป็รง่ใสิ และ
ตุรวจสิอับไดั� 

• การพัฒนาค้่ค�า (ผ้�รับเหมา/
ผ้�สิง่มอับ) ให�มีแนป็ฏิบัติุที�ดีั 
และเติุบโตุอัยา่งยั�งยืน 
ไป็ดั�วยกัน 

• มีนโยบายการจัดัซึ่ื�อัจัดัจ�าง  
อัยา่งเป็็นธุรรม ชัดัเจน 
โป็รง่ใสิ และตุรวจสิอับไดั� 

• ป็ฏิบติัุตุามข�อัตุกลงที�กำาหนดัไว� 
และไมเ่อัาเป็รียบค้่ค�า 

• ข�อักำาหนดัการจัดัซึ่ื�อัไม ่
ซึ่ับซึ่�อัน

• การบริหารจัดัการความเสิี�ยง

• จรรยาบรรณในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ

• นโยบายการกำากับดั้แลกิจการ
ที�ดีั

• การกำากับดั้แลกิจการ

6. กล้่มหุ้้�นสว่น 
ท่างธ้รีกิจุ

• ชอ่ังทางในการสิื�อัสิารผา่น 
สิื�อัตุ่างๆ ไดั�แก่ การป็ระชุม  
การเจรจาธุุรกิจ การค�า  
เว็บไซึ่ต์ุ จดัหมาย
อิัเล็กทรอันิกสิ์ โทรศัพท์  
และอืั�นๆ 

• การสิำารวจมุมมอังและ
สิัมภาษัณ์ผ้�แทนกลุ่มหุ�นสิว่น 

• บันทึกความเข�าใจ 
(Memorandum of 
Understanding) ทางธุุรกิจ 
รว่มกัน 

• เชิญกลุ่มหุ�นสิว่นเข�ารว่ม
กิจกรรม ตุ่างๆ ขอังบริษััทฯ  
ที�มีความ เกี�ยวข�อังกับหุ�นสิว่น
กลุ่มนั�นๆ 

• รว่มจัดักิจกรรมตุ่างๆ กับกลุ่ม 
หุ�นสิว่นขอังบริษััทฯ

• คุุณค่าจากความรว่มมือักัน
ขอังหุ�นสิว่น ในหว่งโซึ่คุุ่ณค่า 
(Value Chain) การสิร�าง 
ความไว�วางใจ ความสิัมพันธุ์ 
และความรว่มมือัที�ดีัเพื�่อั
พัฒนาศักยภาพ และ
ป็ระสิิทธุิภาพ ในการดัำาเนิน
ธุุรกิจรว่มกันในระยะยาว 

• สิร�างความไดั�เป็รียบในการ
แขง่ขัน และม้ลค่าเพิ�มทาง
ธุุรกิจ อัยา่งยั�งยืนรว่มกัน 

• การดัำาเนินธุุรกิจรว่มกันโดัย
พื�นฐาน ขอังความเป็็นธุรรม 

• รว่มสิร�างนวัตุกรรมและ 
ร้ป็แบบธุุรกิจที�สิร�างคุณค่า 
เพื�อัโอักาสิทางธุุรกิจใหม่
ตุลอัดัจนการพัฒนา 

• การบริหารจัดัการความเสิี�ยง

• นโยบายการกำากับดั้แลกิจการ
ที�ดีั
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ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย ช่่องที่�งกิ�รมิ่ส่่วนร่วมิ ป็ระเดั็นที่่�ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย 
ให�คว�มิส่นใจ หัวข�อกิ�รร�ยง�น

7. กล้่มลก้ค�า

(ลก้ค�าสญั่ญ่า
รีะยะยาว/ลก้ค�า
สญั่ญ่ารีะยะสั�น)

• การสิำารวจความพึงพอัใจขอัง
ล้กค�าป็ระจำาป็ี 

• การป็ระชุมรายเดืัอัน หรือั
ไตุรมาสิ เพื�อัติุดัตุาม และ
รายงานเกี�ยวกับแผนงาน
ความตุ�อังการใช�แผนการ
เตุรียมความพร�อัม และการ
ติุดัตุามการแก�ป็ัญหาตุ่างๆ 

• ชอ่ังทางการรับเรื�อังร�อังเรียน
และ สิื�อัสิารระหว่างบริษััทฯ 
กับกลุ่มล้กค�า เชน่ เว็บไซึ่ต์ุ 
จดัหมายอิัเล็กทรอันิกสิ์ 
โทรศัพท์ จดัหมาย และอืั�นๆ 

• ผ้�บริหารเข�าพบล้กค�าในบาง
โอักาสิ เชน่ การรับป็ระทาน
รว่มกัน เป็็นตุ�น 

• การสิำารวจมุมมอังและ
สิัมภาษัณ์ ผ้�แทนกลุ่มล้กค�า

• กิจกรรมเพื�อักระชับความ
สิัมพันธุ์กับล้กค�า ป็ระจำาป็ี

• การสิง่มอับผลิตุภัณฑ์์และ
บริการ ที�มีคุณภาพเป็็นไป็ตุาม
เงื�อันไขในสิัญญาดั�วยราคาที�
เป็็นธุรรมตุามข�อักำาหนดัขอัง
หนว่ยงานกำากับดั้แล 

• มีความสิามารถืในการสิง่ 
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว  
ตุามเงื�อันไขขอังสิัญญา 

• การตุอับสินอังตุ่อัความ
ตุ�อังการขอังล้กค�าไดั�อัยา่ง
รวดัเร็วทันตุ่อัเหตุุการณ์ โดัย
มีทีมงานที�มีความร้�ความ
สิามารถืแก�ป็ัญหาไดั� ทันท่วงที 

• การป็ฏิบัติุตุ่อัล้กค�าทุกกลุ่ม
อัยา่งเท่าเทียมกัน ภายใตุ�
กฎหมายที�เกี�ยวข�อัง 

• ชอ่ังทางการติุดัตุ่อักับล้กค�า
ที�สิะดัวก รวดัเร็ว เข�าถึืงง่าย
ตุลอัดั 24 ชั�วโมง

• การพัฒนาเทคโนโลยีเพื�อัลดั 
ผลกระทบตุ่อัสิิ�งแวดัล�อัม 

• การมอังหาโอักาสิทางธุุรกิจ
ใหม่ๆ  รว่มกัน

• จรรยาบรรณในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ

• นโยบายการกำากับดั้แลกิจการ
ที�ดีั

• การกำากับดั้แลกิจการ
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ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย ช่่องที่�งกิ�รมิ่ส่่วนร่วมิ ป็ระเดั็นที่่�ผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย 
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8. กล้่มช้มชน 
และ สงัคม

(ช้มชนรีอบุพีื�นท่ี� 
โครีงการี/ 

หุ้น่วยงานบุรีหิุ้ารี
สว่นท่�องถิื�น/
สมาคมสว่น 

ท่�องถิื�น/
สื�อมวลชน  

(ทั่�งสว่นกลางและ
สว่นท่�องถิื�น)

• จัดักิจกรรมชุมชนสิัมพันธุ์
ตุ่างๆ/การลงพื�นที�พบป็ะ 
ผ้�แทนชุมชน และบุคคลที�
อัาจไดั�รับผลกระทบ ทางตุรง
และทางอั�อัมอัยา่งตุ่อัเนื�อัง 
สิมำาเสิมอั รวมถึืงการสิง่เสิริม
และ สินับสินุนป็ัจจัยทั�งที�เป็็น
ตัุวเงินและไมใ่ชตัุ่วเงิน

• การจัดัป็ระชาคมรับฟังความ
คิดัเห็นขอังป็ระชาชนใน
กระบวนการจัดัทำารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิิ�งแวดัล�อัม (EIA), 

• มีชอ่ังทางการสิื�อัสิารสิำาหรับ 
การป็ระชาสิัมพันธุ์และรับ
เรื�อังร�อังเรียนจากชุมชน  
เชน่ เว็บไซึ่ต์ุ  
จดัหมายอิัเล็กทรอักนิกสิ์ 
โทรศัพท์ จดัหมาย รวมถึืง 
สิื�อัท�อังถิื�น อืั�นๆ 

• การบริหารจัดัการลดั 
ผลกระทบ ดั�านสิังคมและ 
สิิ�งแวดัล�อัมที�อัาจ เกิดัขึ�นจาก
การดัำาเนินงานขอัง บริษััทฯ 

• การดัำาเนินธุุรกิจดั�วยความ 
ป็ลอัดัภัยใสิใ่จสิิ�งแวดัล�อัม 

• การสิร�างความเข�าใจการ
ดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ  
ตุ่อัชุมชน 

• การสินับสินุนกิจกรรมรว่มกับ
ชุมชนอัยา่งสิมำาเสิมอั 

• การมอับโอักาสิให�คนในชุมชน 
เข�ารว่มทำางานกับบริษััทฯ 

• ใช�ความร้�ทักษัะ ความชำานาญ 
ขอังบริษััทฯ มาพัฒนาชุมชน
รอับคลังและโรงบรรจุก๊าซึ่ 

• การใช�ทรัพยากรอัยา่งคุ�มค่า 

• การพัฒนาธุุรกิจไป็พร�อัมกับ
ชุมชน สิังคม เศรษัฐกิจและ 
สิิ�งแวดัล�อัม ให�เติุบโตุ 
อัยา่งยั�งยืน ทั�งทางตุรง และ
ทางอั�อัม

• จรรยาบรรณในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ

• นโยบายการกำากับดั้แลกิจการ
ที�ดีั

• การกำากับดั้แลกิจการ

• การรายงานผลการดัำาเนินงาน
ที�สิำาคัญดั�านการกำากับดั้แล
กิจการ
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การุ่ปรุ่ะเมินปรุ่ะเดำ็นที่้�สำาคัญ (Materiality)
บริษััทไดั�ป็ระเมินและจัดัลำาดัับป็ระเด็ันที�สิำาคัญดั�านความยั�งยืนโดัยบ้รณาการการบริหารจัดัการความเสิี�ยงดั�านความยั�งยืน 
(Sustainability Risk and Materiality Analysis) ตัุ�งแตุ่การกำาหนดัพันธุกิจและกลยุทธุ์อังค์กร รวมถึืงพิจารณาปั็จจัยอืั�นใดั 
และความคาดัหวังขอังผ้�มีสิ่วนไดั�เสิียทั�งภายในและภายนอักอังค์กร ครอับคลุมในทุกดั�าน เพื�อัสิร�างความเชื�อัมั�นให�กับ 
ผ้�มีสิ่วนไดั�สิ่วนเสีิยที�สิำาคัญ และเพื�อักำาหนดัพันธุกิจและกลยุทธุ์ในการตุอับสินอังป็ระเด็ันสิำาคัญดั�านความยั�งยืนขอังอังค์กร  
โดัยมีกระบวนการดัำาเนินงาน ดัังนี�

ระบุป็ระเด็ันความยั�งยืน
โดัยนำาป็ระเด็ันที�มีผ้�สิ่วนไดั�สิ่วนเสีิยคาดัหวังหรือัให�ความสินใจจากกระบวนการการมีสิ่วนร่วมขอังผ้�มีสิ่วนไดั�
สิว่นเสิยีมาวิเคราะห์เทียบกับป็ระเด็ันแมบ่ท (master list) ที�ไดั�จากการพิจารณาข�อักำาหนดักฎหมายที�เกี�ยวข�อัง 
ป็ระเด็ันที�สิำาคัญขอังบริษััทในกลุ่มอุัตุสิาหกรรมใกล�เคียง ป็ระเด็ันที�กำาหนดัอัย้่ในมาตุรฐานและแบบป็ระเมิน
ดั�านความยั�งยืนสิากล และป็ระเด็ันที�เป็็นข�อักังวลในระดัับนานาชาติุ

1

ระบุผลกระทบตุ่อับริษััท
ป็ระเมนิระดัับขอังผลกระทบโดัยพจิารณาจากเกณฑ์์ดั�านการเงิน การดัำาเนนิงาน กลยุทธุ ์ชื�อัเสิยีง และกฎหมาย
รว่มกับโอักาสิในการเกิดัเหตุุการณ์ขอังป็ระเด็ันความยั�งยืนแตุ่ละป็ระเด็ัน

2

ระบุผลกระทบตุ่อัผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิีย
ป็ระเมนิระดัับขอังผลกระทบรว่มกับระดัับอิัทธิุพลขอังผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสีิยที�มต่ีุอับรษัิัทฯ ในป็ระเด็ันความยั�งยนื
แตุ่ละป็ระเด็ัน

3

จัดัลำาดัับความสิำาคัญขอังป็ระเด็ัน
โดัยแบง่ป็ระเด็ันความยั�งยืนเป็็น 3 ระดัับ ตุามความสิำาคัญที�มีตุ่อัผลกระทบขอังบริษััท และผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิีย 
ไดั�แก่ ป็ระเด็ันที�มีความสิำาคัญมาก ป็านกลาง ไป็จนถึืงป็ระเด็ันที�มีความสิำาคัญน�อัย

4
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ผลปีระเมินิปีระเดำ็นิสำาคััญดำ้านิคัวามยั�งย่นิของบัริษััที่
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ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการที่ส่งมอบ

ปีระเดำ็นิที่่�ม่คัวามสำาคััญมากต่อองคั์กร

ป็ระเดั็น คำ�อธุิบ�ยป็ระเดั็น ตัวช่่�วัดัขององค์กิร

ดั�านเศรษัฐกิจ การป็ฏิบัติุตุามกฎหมายและข�อักำาหนดั สิัดัสิว่นความครอับคลุมขอังการตุรวจสิอับภายใน
และการกำากับดั้แลการป็ฏิบัติุงานตุามกฎหมาย

การรับผิดัชอับตุ่อัสิินค�าและบริการที�สิง่มอับ • ความพึงพอัใจขอังล้กค�า

• จำานวนข�อัร�อังเรียนจากล้กค�า

ดั�านสิังคม อัาชีวอันามัยและความป็ลอัดัภัยในการทำางาน • จำานวนคนเสิียชีวิตุจากการทำางาน

• อััตุราความถีื�ขอังการบาดัเจ็บถึืงขั�นหยุดังาน

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564066

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



การดำำาเนิินิงานิดำ้านิคัวามยั�งย่นิในิปีี 2564
1.	ดั��นเศรษฐกิิจ
1.1 การปีฏิิบััติตามกฎหุ้มายและข้อกำาหุ้นิดำ

ตัวชี�วัดั กลย้ท่ธ์

สิดััสิว่นความครอับคลมุขอังการตุรวจสิอับ 
ภายในและการกำากับดั้แลการป็ฏิบัติุงาน
ตุามกฎหมาย

มกีารบรหิารจัดัการผา่นคณะทำางานกำากับดัแ้ลข�อักฎหมาย และระเบียบข�อับงัคับ 
และการกำากับดั้แลกิจการที�ดีัขอังบริษััท เพื�อัยกระดัับขั�นตุอันการตุรวจสิอับการ
ป็ฏิบติัุงานให�ครอับคลุมข�อักฎหมายและข�อักำาหนดั ทกุดั�านที�เกี�ยวข�อัง และสืิ�อัสิาร
ให�แก่ผ้�เกี�ยวข�อังรับทราบเพื�อัป็ฏิบัติุตุามอัยา่งทั�วถึืง

เป�าหุ้มาย ผู้ลการีดัำาเนินการี

มีการตุรวจสิอับภายในและกำากับดั้แล 
การป็ฏิบัติุงานครบถื�วนในทุกแผนก

มีการตุรวจสิอับภายในครบถื�วนทุกแผนก

แนวท่างการีบุรีหิุ้ารีจัุดัการี

บรษัิัทฯ มกีารบ้รณาการ Governance Risk management and compliance และยกระดัับขั�นตุอันการตุรวจสิอับการป็ฏิบติัุงาน 
ให�ครอับคลุมข�อักฎหมายและข�อักำาหนดั ทุกดั�านที�เกี�ยวข�อัง และสิื�อัสิารให�ผ้�ที�เกี�ยวข�อังทราบและป็ฏิบัติุอัยา่งทั�วกัน เพื�อัแสิดัง
ให�เห็นว่าบริษััทมีความโป็ร่งใสิในการทำางานสิร�างความเชื�อัมั�นและตุอับสินอังความคาดัหวังให�กับผ้�มีสิ่วนไดั�สิ่วนเสิียทุกกลุ่ม 
ผา่นแผนงาน 

1.2 คัวามรับัผิดำชอบัต่อสินิคั้าและบัริการที่่�ส่งมอบั

ตัวชี�วัดั กลย้ท่ธ์

ความพึงพอัใจขอังทุกกลุ่มล้กค�า บริษััทฯ มีความเพียบพร�อัมดั�วยระบบการจัดัการเพื�อัตุอับสินอังความตุ�อังการ
ขอังล้กค�าอัย่างรวดัเร็ว แม่นยำา ในการรับคำาสิั�งซึ่ื�อัตุลอัดั 24 ชั�วโมง พร�อัมทั�ง 
มกีารบริการหลังการขาย สินบัสินุนงานดั�านเทคนิคตุ่างๆ แก่ลก้ค�า อัยา่งครบวงจร
โดัยทีมวิศวกรผ้�เชี�ยวชาญซึ่ึ�งครอับคลมุในทกุกระบวนการ รวมถึืงบริการชว่ยเหลือั
ฉุกเฉินดั�วยมาตุราฐานความป็ลอัดัภัยสิ้งสิุดั

ล้กค�าขอังบริษััทฯ แบง่อัอักเป็็น 5 กลุ่มหลัก คือั กลุ่มร�านค�าแก๊สิ กลุ่มโรงบรรจุ
ก๊าซึ่ ภาคพาณิชยกรรม สิถืานีบริการแก๊สิ ภาคอุัตุสิาหกรรม โดัยมีแผนงานดั้แล
บริหารความสิัมพันธุ์ทั�งในเชิงรุกและเชิงรับกับล้กค�ากลุ่มตุ่างๆ ตุาม กลยุทธ์ุ 
ในการพัฒนาธุุรกิจการตุลาดัที�มุ่งเน�นการตุอับสินอังตุ่อัความตุ�อังการขอังล้กค�า
และล้กค�าเป็็นศ้นย์กลาง (Customer Centric) 

เป�าหุ้มาย ผู้ลการีดัำาเนินการี

คะแนเฉลี�ยความพึงพอัใจขอังล้กค�า 
ทุกกลุ่มล้กค�าไมน่�อัยกว่าหรือัเท่ากับ 
ร�อัยละ 86% 

ลก้ค�ามคีวามพึงพอัใจตุ่อัการใช�ผลิตุภัณฑ์์และบริการโดัยรวม อัย้ใ่นระดัับพึงพอัใจ
มาก โดัยมีคะแนนเฉลี�ยร�อัยะ 88.55% เป็็นไป็ตุามเป็้าหมายและวัตุถืุป็ระสิงค์

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 067

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



แนวท่างการีบุรีหิุ้ารีจัุดัการี

บริษััทฯ ไดั�ยกระดัับนวัตุกรรมการบริการและการให�บริการที�ครบวงจรสิะดัวกสิบายตุอับโจทย์ความตุ�อังการขอังล้กค�าอัย่าง
รวดัเร็ว ควบค้่กับการนำาเทคโนโลยีมาใช�เพิ�มป็ระสิิทธุิภาพในการบริหาร และป็ฏิบัติุงานให�มีความรวดัเร็วมีคุณภาพ เพื�อัสิร�าง
โซึ่ล้ชั�น สิำาหรับธุุรกิจตุ่างๆ เพื�อัให�มั�นใจไดั�ว่า บริการจะชว่ยตุอับโจทย์ขอังล้กค�าไดั�อัยา่งมีป็ระสิิทธุิภาพ

2.	ดั��นสั่งคมิ
2.1 อาช่วอนิามัยและคัวามปีลอดำภัยในิการที่ำางานิ

บรษัิัทฯ ให�ความสิำาคัญกับความป็ลอัดัภัยในการทำางาน เพราะตุระหนักดีัว่าผ้�ที�เข�าไป็ป็ฏิบติัุงานในพื�นที�ดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ  
มีความเสิี�ยงดั�านอัาชีวอันามัยและความป็ลอัดัภัย ดั�วยเหตุุนี� บริษััทฯ จึงมุ่งมั�นป็้อังกันความเสิี�ยงดั�านอัาชีวอันามัยและ
ความป็ลอัดัภัย โดัยให�ความสิำาคัญเป็็นอัย่างยิ�งในการดัำาเนินการตุามกฎหมายที�เกี�ยวข�อัง รวมทั�งการป็ล้กฝ่ังวัฒนธุรรมดั�าน 
อัาชีวอันามัยและความป็ลอัดัภัยตัุ�งแตุ่ผ้�บริหารระดัับสิ้งจนถึืงพนักงานทุกระดัับผ่านนโยบายอัาชีวอันามัยและความป็ลอัดัภัย 
ดั�วยเป็้าหมายคือั จำานวนคนเสิียชีวิตุจากการทำางานเป็็นศ้นย์ และอััตุราความถีื�ขอังการบาดัเจ็บถึืงขั�นหยุดังานเป็็นศ้นย์

ตัวชี�วัดั กลย้ท่ธ์

จำานวนคนเสิียชีวิตุจากการทำางาน

อััตุราความถีื�ขอังการบาดัเจ็บถึืงขั�นหยุดังาน

ป็ระเมินความเสิี�ยงและกำาหนดัมาตุรการลดัและควบคุมความเสิี�ยง
ดั�านอัาชีวอันามัยและความป็ลอัดัภัยในทุกกิจกรรม รวมถึืงมีการนำา
หลักการสิร�างวัฒนธุรรมความป็ลอัดัภัยมาใช�ในการบริหารจัดัการ

เป�าหุ้มาย ผู้ลการีดัำาเนินการี

จำานวนคนเสิียชีวิตุจากการทำางานเป็็นศ้นย์

อััตุราความถีื�ขอังการบาดัเจ็บถึืงขั�นหยุดังานเป็น็ศน้ย์

จำานวนคนเสิียชีวิตุจากการทำางานเป็็นศ้นย์

อััตุราความถีื�ขอังการบาดัเจ็บถึืงขั�นหยุดังานเป็็นศ้นย์

แนวท่างการีบุรีหิุ้ารีจัุดัการี

บริษััทฯ นำาระบบการจัดัการดั�านอัาชีวอันามัยและความ
ป็ลอัดัภัย ISO 45001 : 2018 มาใช�ในการดัำาเนินงานดั�าน
ความป็ลอัดัภัยและสินับสินุนการดัำาเนินงานในทุกหน่วย
กิจกรรมให�บรรลุเป็้าหมายทางดั�าน อัาชีวอันามัยและ
ความป็ลอัดัภัยที�ตัุ�งไว� ผ่านทางนโยบาย มาตุรฐานการ
บริหารจัดัการ ค้่มือั และระเบียบป็ฏิบัติุ รวมถึืงข�อักำาหนดั
และกฎหมายที�เกี�ยวข�อัง ตุลอัดัจนการตุรวจป็ระเมินและ
วิเคราะห์ป็ระสิิทธิุผลการดัำาเนินงานดั�านอัาชีวอันามัยและ
ความป็ลอัดัภัย โดัยในแตุ่ละป็ีจะมีการทบทวนนโยบาย 
กลยุทธุ์ และแนวทางบริหารจัดัการดั�านอัาชีวอันามัยและ
ความป็ลอัดัภัยในการป็ระชุมทบทวนฝ่่ายบริหาร ซึึ่�งมี
ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารเป็็นป็ระธุาน และถืือัเป็็นอังค์
ป็ระชุมสิง้สุิดัที�กำากับดัแ้ลการบริหารจัดัการดั�านอัาชีวอันามัย
และความป็ลอัดัภัย

(1.) การรับผิดัชอับตุ่อัหน�าที�ดั�านอัาชีวอันามัยอัยา่งเต็ุมที�

บรษัิัทฯ ไดั�กำาหนดัเป้็าหมายดั�านอัาชีวอันามัยและความ
ป็ลอัดัภัยให�เป็็นหนึ�งในตัุวชี�วัดัผลการป็ฏิบัติุงานขอัง 
ทกุแผนก ภายใตุ�หลักการรับผิดัชอับที�ว่า ความป็ลอัดัภัย
เป็็นหน�าที�รับผิดัชอับขอังทุกคน

(2.) การป็ฏิบัติุตุามกฎหมายดั�านอัาชีวอันามัยและความ
ป็ลอัดัภัย

บริ ษััทฯ มุ่ ง เน�นในการป็ฏิบั ติุตุามกฎหมายดั�าน 
อัาชวีอันามยัและความป็ลอัดัภัยเป็น็พื�นฐาน ภายใตุ�การ
ติุดัตุามความสิอัดัคล�อังขอังการป็ฏิบติัุงานตุามกฎหมาย
เป็็นป็ระจำาทุกไตุรมาสิ ดั�วยเป็้าหมายว่า ทุกแผนก 
จะตุ�อังป็ฏิบัติุสิอัดัคล�อังกับกฎหมายดั�านอัาชีวอันามัย
และความป็ลอัดัภัย
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(3.) การสิร�างวัฒนธุรรมความป็ลอัดัภัยในการทำางาน

วัฒนธุรรมความป็ลอัดัภัย คือั สิิ�งที�พนักงานในอังค์กร
รับร้� ยึดัถืือัและเชื�อัมั�น จนนำาไป็สิ้่ป็ฏิบัติุอัย่างตุ่อัเนื�อัง
ในดั�านความป็ลอัดัภัย สิำาหรับบริษััทฯ วัฒนธุรรม
ความป็ลอัดัภัยเป็็นสิิ�งที�พนักงานทุกคนยึดัมั�น ดั�วย
เป็้าหมายลดัอุับัติุเหตุุให�เป็็นศ้นย์ ในการดัำาเนินการ 
บริษััทฯ กำาหนดัมาตุรฐานระดัับขอังวัฒนธุรรมความ
ป็ลอัดัภัย 5 ระดัับ และสิร�างวัฒนธุรรมความป็ลอัดัภัย
โดัยการผสิานปั็จจัย 2 ป็ระการ คือั ระบบการบริหาร
จัดัการดั�านอัาชีวอันามัยและความป็ลอัดัภัย (Safety 
Management System) การมีจิตุสิำานึก การแสิดังอัอัก 
และพฤติุกรรมดั�านอัาชีวอันามัยและความป็ลอัดัภัย 
(Safety Behavior) ภายใตุ�แผนงาน 4 ขั�นตุอัน

Assess 
Status of 

Safety Culture
Maturity Level

Measure and
continuously

improve

Review
and Develop

Safety Culture
Strategy

Set up
improvement

plan and
implementation

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 069

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



ปรุ่ะเดำ็นควัามสำาคัญอ่�นๆ 

การพัฒนิาที่รัพยากรบัุคัคัล 

ตัวชี�วัดั กลย้ท่ธ์

การอับรมเพิ�มทักษัะให�พนักงาน บริษััทสิ่งเสิริมให�พนักงานไดั�รับการอับรมเพิ�มพ้นศักยภาพ ทั�งดั�านที�เกี�ยวข�อัง
กับทักษัะที�จำาเป็็นอืั�นๆ โดัยไดั�มีการจัดัทำาแบบสิำารวจความตุ�อังการทางดั�าน
การอับรม เพื�อันำาไป็ทำา Training roadmap (แผนการพัฒนาบุคลากร) เพื�อัให�
สิอัดัคล�อังกับเป็้าหมายความเติุบโตุขอังอังค์กร และยังมีการนำาระบบเทคโนโลยี
สิารสินเทศมาชว่ยในการจัดัเก็บข�อัมล้การอับรมพฒันาพนักงานอัยา่งเป็น็ระบบ
และสิามารถืนำาข�อัมล้มาใช�ในการวางแผนการพฒันารายบุคคล เพื�อัตุ่อัยอัดัและ
สินับสินุนการเติุบโตุในสิายอัาชีพขอังพนักงาน

เป�าหุ้มาย ผู้ลการีดัำาเนินการี

สิง่พนักงานเข�ารับการอับรม 50% เนื�อังจากสิถืานการณ์การแพร่ระบาดัขอังไวรัสิโคโรน่า (Covid 19) สิ่งผลให� 
ในป็ี 2564 บริษััทฯ สิ่งพนักงานเข�ารับการอับรมไดั�เพียง 29.4% ขอังจำานวน
พนักงานทั�งหมดั

แนวท่างการีบุรีหิุ้ารีจัุดัการี

บริษััทฯ มีการกำาหนดัเป็้าหมาย ขั�นตุอันการอับรมและมาตุรฐานการป็ระเมินผลอัยา่งชัดัเจน จัดัทำาเอักสิาร ซึ่ึ�งอัาจจะเป็็นค้่มือั
ที�ระบุรายละเอีัยดัทั�งหมดัและสิื�อัสิารให�ผ้�ที�เกี�ยวข�อังรับทราบทั�วกัน โดัยกำาหนดัช่วงเวลาและงบป็ระมาณที�ใช� เลือักบุคคลที� 
เหมาะสิมในอังค์กรเป็็นผ้�ถ่ืายทอัดัความร้� โดัยหลังจากการฝ่ึกอับรมอังค์กรมีการสิื�อัสิารและจัดัเก็บ Know-how ขอังทุกคน
เพื�อัเป็็นสิินทรัพย์ขอังอังค์กรที�สิามารถืนำามาสิง่ตุ่อัให�รุน่ตุ่อัไป็ไดั� และมีการฝ่ึกอับรมข�ามสิายงาน (Cross training) เพื�อัสิร�าง 
Multiple skill ให�พนักงาน เพื�อัสิำารอังไว�ในเวลาที�ขาดัแคลนบุคคลากรในอันาคตุ

ดำ้านิการม่ส่วนิร่วมในิการพัฒนิา
ชุมชนิและสังคัม
กิ�รดัำ�เนินง�นดั��นกิ�รพัฒน�ชุ่มิช่น
เนื�อังจากป็ี 2563-2564 เป็็นป็ีที�ทั�วโลกตุ�อังเผชิญกับวิกฤตุ
เชื�อัไวรัสิโคโรนา 2019 ระบาดัหนักรุนแรง สิ่งผลกระทบ 
ทั�งในดั�านสุิขภาพ และเศรษัฐกิจ บริษััทฯ ไดั�ขยายผล
กิจกรรมไป็สิ้ก่ารดัแ้ลพนักงาน ลก้ค�า ชุมชน และผ้�มสีิว่นรว่ม 
ไดั�เสิียตุ่างๆ ให�ป็ลอัดัภัยจากผลกระทบขอังวิกฤตุไวรัสิ
โคโรนา 2019 โดัยบริษััทฯ ไดั�ดัำาเนินงานและกิจกรรมทาง
ธุุรกิจ เพื�อัป้็อังกันและลดัผลกระทบในชว่งก่อันและหลังจาก 
แพรร่ะบาดัขอังไวรัสิโคโรนา 2019 รวมถึืงในชว่งการฟ้� นตัุว
จากสิถืานการณ์ไวรัสิโคโรนา สิำาหรับการดัำาเนินงานบริษััทฯ 
ในชว่งสิถืานการณ์ไวรัสิโคโรนา 2019 ในดั�านตุ่างๆ มีดัังนี�

การวางแผนิงานิที่างธุุรกิจ

• จัดัตัุ�งคณะทำางานระดัมความคิดัจากพนักงานในการ
ตุ่อัยอัดัธุุรกิจเดิัมหรือัสิรรหาแนวทางการทำาธุุรกิจ
ใหม่ๆ เพื�อัเป็็นการหารายไดั�ทดัแทนและรอังรับการ
เป็ลี�ยนแป็ลงขอังภม้ทัิศน์ทางธุุรกิจที�จะเป็ลี�ยนแป็ลงไป็ 
หลังจากวิกฤตุไวรัสิโคโรนา 2019

• พฒันาระบบชำาระค่าบรกิารในร้ป็แบบ Digital Payment  
เพื�อัรอังรบัวิถีืชวิีตุ New Normal ที�สิถืานบีริการบางจาก
เพื�อัเพิ�มความสิะดัวก รวดัเร็วและป็ลอัดัภัยให�ผ้�บริโภค 
ตุอับรับยุค Digital & Cashless ลดัการสิัมผัสิเงินสิดั
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การดำูแลพนิักงานิและบัุคัลากร

• บรษัิัท มแีผนงาน Business Continuity Management 
(BCM) ซึึ่�งครอับคลุมถึืงการบริหารภาวะวิกฤตุใน
สิถืานการณโ์รคระบาดั (Epidemic – Crisis Management  
Plan) โดัยให�ความสิำาคัญอัย่างยิ�งในเรื�อังขอังความ
ป็ลอัดัภัยและสิขุภาพขอังพนกังาน ลก้ค�าและผ้�เกี�ยวข�อัง  
มกีารป็ระชุมและป็รับแผนให�สิอัดัคล�อังกับสิถืานการณ์
ป็จัจุบนั รวมถึืงมกีารสิื�อัสิารกับพนกังานและผ้�เกี�ยวข�อัง
อัยา่งสิมำาเสิมอั

• กำาหนดัให�พนักงานสิามารถืขอัอันุมัติุป็ฏิบัติุงานจาก 
ที�บ�าน (Work from Home: WFH) โดัยอัย้่ในดัุลพินิจ
ขอังผ้�บังคับบัญชา

• กำาหนดัให�พนกังานเข�างานและเลิกงาน โดัยเหลื�อัมเวลา
ตุามความเหมาะสิม โดัยเฉพาะพนักงานที�ตุ�อังเดิันทาง
โดัยรถืสิาธุารณะ โดัยการเข�าป็ฏิบัติุงานพนักงานตุ�อัง
ดัำาเนินการตุามมาตุรการและแนวป็ฏิบัติุเพื�อัป็้อังกัน
การแพร่ระบาดัขอังโวรัสิโคโรนา 2019 ทั�งมาตุรการ
สิาธุารณสิุขและการเพิ�มระยะห่างทางสิังคม (Social 
Distancing)

• สินับสินุนให�พนักงานใช�การป็ระชุมแบบ Telecon-
ference หรือั VDO Conference

• ป็รับเวลาป็ฏิบัติุงานขอังพนักงานที�ทำางานเป็็นกะ เพื�อั
ให�สิอัดัคล�อังกับมาตุรการเคอัร์ฟิว อีักทั�งไดั�เตุรียมจัดั
พื�นที�ภายในคลังเก็บก๊าซึ่ เป็น็ที�พกัสิำารอังกรณีที�พบการ
ระบาดัเป็็นวงกว�าง

• แจกแอัลกอัฮอัล์เจลและหน�ากากอันามยัให�แก่พนักงาน
ทุกคน รวมถึืงตัุ�งจุดัวางแอัลกอัฮอัล์เจลไว�ตุามจุดัตุ่างๆ 
ขอังอัาคารสิำานักงาน และพื�นที�ป็ฏิบัติุงาน

• กำาหนดัมาตุรการอัาคารสิำานักงาน สิำาหรับพนักงาน  
ผ้�รับเหมา และ Visitors เพื� อัเพิ�มความป็ลอัดัภัย
และป็้อังกันการแพร่ระบาดัขอังไวรัสิโคโรนา 2019 
ครอับคลุมเพิ�มที�ป็ฏิบัติุงานขอังบริษััทฯ

• จัดัเตุรยีมมาตุรการการดัแ้ลความสิะอัาดัอัยา่งเครง่ครัดั
ในจุดัสิัมผัสิตุ่างๆ ในโรงบรรจุก๊าซึ่ เช่น กำาหนดัให�
พนักงานบริการหน�าลานและเจ�าหน�าที�ภายในสิถืานี
บรกิารทุกคนตุ�อังสิวมหน�ากากอันามัยตุลอัดัเวลา มกีาร 
สิอับถืามและเฝ้่าสัิงเกตุอัาการ พร�อัมวัดัอุัณหภมิ้รา่งกาย 

ขอังพนักงานอัย่างสิมำาเสิมอั จัดัให�มีเจลแอัลกอัฮอัล์
สิำาหรับล�างมือัป็ระจำาตุ้�แคชเชียร์และบริเวณหน�าลาน 
เพื�อัเพิ�มความมั�นใจให�กับล้กค�าในการเข�ามาใช�บริการ

• เพิ�มช่อังทางการสิื�อัสิารระหว่างผ้�บริหารและพนักงาน
ในหลายร้ป็แบบ เพื�อัสิื�อัสิารมาตุรการในการบรหิารงาน 
การควบคุมงบป็ระมาณ การบริหารงานบุคคล และ
มาตุรการอืั�นๆ ที�จะกระทบตุ่อัรายไดั�ขอังพนกังานอัยา่ง 
ตุรงไป็ตุรงมา รวมถึืงในบางป็ระเด็ันที�อ่ัอันไหวจะจัดั
ป็ระชุมร่วมผ้�บริหารกับคณะกรรมการล้กจ�างและ
สิหภาพแรงงานอัย่างใกล�ชิดั เพื�อัการสิื�อัสิารที�สิร�าง
ความมั�นใจในอัาชีพให�กับพนักงาน

การดำูแลคัู่คั้าและผู้รับัจ้าง

• บรษัิัทฯ ดัำาเนินการชำาระเงินให�กับค่้ค�าและผ้�รบัจ�างอัยา่ง 
ตุรงเวลาตุามที�ไดั�ตุกลงตุามป็กติุ โดัยมีการสืิ�อัสิาร
แนวทางการติุดัตุ่อัธุุรกิจกับ Supplier และ Buyers  
แม�จะเป็น็ช่วงเวลาที�บริษััทฯ อันญุาตุให�พนักงานป็ฏิบติัุ
งานที�บ�าน

ผู้ลักิ�รดัำ�เนินง�นดั��นสั่งคมิ
(1) ดำ้านิสิที่ธุิมนิุษัยชนิ

ในปี 2564 บุรีษัิัท่ฯ มกีารีดัำาเนินงานดั�านสทิ่ธิมน้ษัยชนท่ี�
สำาคัญ่ดัังนี�

บริษััทฯ ไดั�ตุรวจสิอับป็ระเด็ันดั�านสิิทธุิมนุษัยชนอัย่าง 
รอับดั�าน ในการดัำาเนนิธุุรกิจขอังบรษัิัทฯ ครอับคลมุความเสิี�ยง
หลัก 8 ดั�าน ไดั�แก่ ความเสีิ�ยงดั�านการก่อัสิร�างสิถืานป็ระกอับ
การและการขยายสิถืานป็ระกอับการ ลก้จ�าง ผ้�รบัเหมา ชุมชุน 
และสิงัคมโดัยรอับพื�นที�ป็ฏิบติัุการ ลก้ค�าและผ้�บรโิภค อังค์กร
อืั�นที�มีความสิัมพันธุ์ทางธุุรกิจ การใช�แรงงานข�ามชาติุ และ
ล้กจ�างชั�วคราว

จากการตุรวจสิอับป็ระเด็ันดั�านสิทิธิุมนษุัยชนอัยา่งรอับดั�าน 
พบว่า ป็ระเด็ันดั�านความป็ลอัดัภัย ดั�านสิขุภาพอันามยั (จาก
กรณีการเกิดัวิกฤตุไวรัสิโคโรนา 2019) และการคุ�มครอัง
ข�อัม้ลสิ่วนบุคคล แม�จะไม่มีการระบุว่าป็ระเด็ันความเสิี�ยง
ดั�านสิทิธิุมนุษัยชนเพราะไม่เคยเกิดัเหตุกุารณ์ที�สิง่ผลกระทบ 
อัย่างมีนัยสิำาคัญ แตุ่บริษััทฯ ยังให�ความสิำาคัญจึงมีการ
ดัำาเนินงานเพื�อัป็้อังกันและลดัผลกระทบที�อัาจเกิดัขึ�นจาก
การดัำาเนินธุุรกิจ ดัังนี�
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• ดั�านการคุ�มครอังข�อัมล้สิว่นบุคคล เริ�มดัำาเนินการกำาหนดั 
นโยบาย หรือัมาตุรการกำากับดั้แล พร�อัมป็รับป็รุง
กระบวนการทำางานเพื�อัรอังรับการป็ฏิบัติุตุามพระราช
บญัญติัุคุ�มครอังข�อัม้ลสิว่นบุคคล พ.ศ. 2562 บรษัิัทฯ มี
การกำาหนดัวิธุกีารเพื�อัให�แนใ่จว่าไดั�ป็ฏิบติัุตุามกฎหมาย 
ข�อับังคับที�เกี�ยวข�อัง และจะมีการจัดัอับรมสิัมมนาให�
ความร้�และสิร�างความตุระหนักให�กับพนักงานเพื�อั
เตุรียมความพร�อัมการป็ฏิบัติุตุามพระราชบัญญัติุ 
วิเคราะห์กระบวนการป็ฏิบัติุงานที�สิำาคัญ เพื�อัวางแนว
ป็ฏิบติัุและป็รับป็รุงกระบวนการทำางานให�มปี็ระสิทิธุผิล
โดัยคำานึงถึืงจุดัควบคุมและมาตุรการการควบคุมเพื�อั
ลดัความเสิี�ยง รวมทั�งพัฒนาระบบเทคโนโลยี ที�ใช�ใน
การป็ฏิบัติุงานเพื�อัให�เกิดัการควบคุมภายในที�ดีัยิ�งขึ�น 

• ดั�านอัาชีวอันามัย บริษััทฯ มีการดัำาเนินการดั�านการ 
บริหารจัดัการดั�านสิิทธุิมนุษัยชนครอับคลุมโรคระบาดั
อุับัติุใหม่ โดัยเฉพาะในกรณีที�เกิดัวิกฤตุไวรัสิโคโรนา 
2019 บริษััทฯ จัดัให�มีอุัป็กรณ์ที�จำาเป็็นในการป้็อังกัน 
ไดั�แก่ หน�ากากอันามัย เจลแอัลกอัฮอัล์ การป็รับเวลา
ทำางานให�เหมาะสิม ให�พนกังาน ผ้�รบัเหมา ชุมชน ลก้ค�า
ป็ระชาชน รวมถึืงหนว่ยงานราชการ

(2) ดำ้านิการดำูแลพนิักงานิ

ในการดั้แลพนักงาน บริษััทฯ มีการวางแผนกลยุทธุ์และ
ติุดัตุามป็ระเด็ันดั�านพนักงาน เพื�อัรวบรวมผลความคิดัเห็น 
ขอังพนกังาน จากการสิำารวจความผก้พันพนักงานตุ่อัอังค์กร  
(Employee Engagement Survey) เพื�อัขอัอันุมติัุดัำาเนนิการ 
ป็รับป็รุงและพัฒนา พร�อัมติุดัตุามดั้แลบุคลากรไดั�ใกล�ชิดั
และมีป็ระสิิทธุิภาพมากขึ�น เช่น ป็ระเด็ันดั�านการบริหาร 
อััตุรากำาลังให�เหมาะสิมกับแผนการเติุบโตุทางธุุรกิจ การ
พฒันาพนกังาน (Learning and Development) การสินบัสินนุ 
การโยกย�าย เพื�อัการพฒันา (Job Rotation for Development)  
และการสิง่เสิริมดั�านการเรียนร้�เพื�อัตุ่อัยอัดัทางธุุรกิจ

บริษััทฯ มีระบบดั�านการบริหารงานบุคคล (Smart ME) ที� 
ทันสิมัยเพื�อัให�พร�อัมรับตุ่อัการเป็ลี�ยนแป็ลงในยุคดิัจิทัล 
(Digital Transformation) เพื� อัเพิ�มป็ระสิิทธิุภาพใน
กระบวนการสิรรหา การสิืบทอัดัตุำาแหน่งงาน คัดัเลือัก
บุคลากรและวางแผนอััตุรากำาลัง โดัยเฉพาะตุำาแหนง่งานหลัก  
(Key Positions) เพื�อัพฒันาแผนการเรยีนร้�รายบุคคล และให�
สิอัดัคล�อังกับเสิ�นทางความก�าวหน�าตุามสิายอัาชีพ (Career 
Path Development) ขอังพนักงาน 

หุ้ลักสต้รีการีพีัฒนาพีนักงาน (Employee Development 
Programs) แบุง่เป็น

• Leadership Development: การพัฒนาผ้�นำา/ผ้�บริหาร 
ทุกระดัับให�มี Leadership เพื�อัเป็็นการเสิริมสิร�าง
วัฒนธุรรมอังค์กรให� เ กิดัการทำางานที� ให�ผลการ 
ดัำาเนินการที�ดีั

• Career Development Guideline: แผนพัฒนาความ
ก�าวหน�าทางอัาชีพ เพื� อัเพิ�มขีดัความสิามารถืตุาม
มาตุรฐานตุำาแหน่งงาน และบริหารความก�าวหน�าทาง
อัาชีพ

• Talent Development & Succession Plan: แผนพฒันา 
พนักงานที�มีศักยภาพ และผ้�สิืบทอัดัตุำาแหน่งตุาม 
เสิ�นทางในสิายอัาชีพ โดัยบริษััทฯ จะพิจารณาผล
การป็ฏิบัติุงานควบค้่กับศักยภาพในการเติุบโตุ ความ
สิามารถืในการวางแผนกลยุทธุ์ และภาวะผ้�นำา

(3.) ดำ้านิการสร้างคัวามผูกพันิองคั์กร

• บรษัิัทไดั�จัดักิจกรรม Town Hall การสิื�อัสิารทิศทางการ
ดัำาเนินธุุรกิจ ความเคลื�อันไหวในอังค์กร และข่าวสิาร
ตุ่างๆ ให�พนักงานทราบโดัยตุรงจากป็ระธุานเจ�าหน�าที�
บริหารและกรรมการผ้�จัดัการใหญ่ และรอังกรรมการ 
ผ้�จัดัการใหญ ่โดัยในครึ�งป็ีแรก ใช�การถ่ืายทอัดัสิดัผา่น  
Live Streaming พนักงานสิามารถืรับฟงัผา่นคอัมพวิเตุอัร์ 
ขอังตุนเอัง รวมถึืงช่อังทางอืั�นๆ อัย่างตุ่อัเนื�อัง เช่น  
เสิียงตุามสิาย บทความผา่น Email 

• การดั้แลพนักงานในสิถืานการณ์การระบาดัขอังเชื�อั
ไวรัสิโคโรนา 2019 บริษััทฯ ตุระหนักถึืงสิุขภาพขอัง
พนักงานเป็็นสิำาคัญจึงไดั�อัอักมาตุรการและแนวป็ฏิบัติุ
เพื�อัป็้อังกัน โดัยจัดัให�มีการคัดักรอังเบื�อังตุ�นผ่านการ 
วัดัอุัณหภมิ้ก่อันเข�าพื�นที�ป็ฏิบติัุงาน จัดัหาเจลแอัลกอัฮอัล์ 
บรกิารตุามจุดัตุ่างๆ ทั�วทกุสิำานกังาน รณรงค์ให�พนักงาน 
ดัแ้ลตุนเอังโดัยใสิห่น�ากากอันามยั ล�างมอืัสิมำาเสิมอั และ 
อัอักนโยบาย WFH เพื�อัเป็็นการลดัความเสิี�ยงในการ
ติุดัเชื�อัให�กับพนักงาน รวมถึืงการสิื�อัสิารสิถืานการณ์
ป็ัจจุบัน ผ่านสิื� อัป็ระชาสัิมพันธ์ุแก่พนักงานอัย่าง 
ตุ่อัเนื� อัง เพื� อัให�พนักงานไดั�รับร้�ข่าวสิารอัย่างทัน
เหตุกุารณแ์ละตุระหนกัถึืงการดัแ้ลสิขุภาพ พร�อัมสิำารวจ
การเดิันทางขอังพนักงานที�ไป็พื�นที�เสิี�ยง เพื�อัป็้อังกัน 
การแพรร่ะบาดัขอังเชื�อัไวรสัิในสิำานกังานอัยา่งเครง่ครดัั
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การุ่วัิเครุ่าะห์และ
คำาอธุิบายั่ของฝ่่ายั่จัดำการุ่ (MD&A)

บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) เป็็นผ้�ผลิตุและจัดัจำาหน่ายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว (LPG) สิำาหรับ 
ภาคครัวเรือัน ภาคยานยนต์ุ และภาคอุัตุสิาหกรรม ภายใตุ�แบรนด์ั “เวิลด์ัแก๊สิ” ซึ่ึ�ง ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 
บริษััทฯ มีสิว่นแบง่ทางการตุลาดัอัย้ที่�ร�อัยละ 17.64

ในป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทมีรายไดั�รวม 11,737 ล�านบาท โดัยมาจากการขาย LPG จำานวน 11,509 ล�านบาท ซึ่ึ�ง 
รายไดั�รวมนั�นลดัลงร�อัยละ 2.77 จากป็ีที�ผา่นมา อัันเป็็นผลมาจากป็ริมาณการขายรวมขอังก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 
ที�ลดัลง จากจำานวน 724,825 ตัุน เป็็น 696,157 ตัุน (ลดัลง 28,668 ตัุน หรือัร�อัยละ 3.96%) ในขณะที�ราคาขาย
เฉลี�ยตุ่อักิโลกรัมเพิ�มขึ�นจาก 16.35 บาทตุ่อักิโลกรัมในป็ี พ.ศ. 2563 เป็็น 16.53 บาทตุ่อักิโลกรัมในป็ี พ.ศ. 2564
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รายไดั�ขอังบริษััท มาจาก 5 กลุ่มล้กค�าหลัก คือั โรงบรรจุก๊าซึ่   
สิถืานีบริการก๊าซึ่ โรงงานอุัตุสิาหกรรม ล้กค�าพาณิชย์ และ
ร�านค�าก๊าซึ่ โดัยรายไดั�สิ่วนใหญ่กว่าร�อัยละ 50 มาจาก 
โรงบรรจุก๊าซึ่ หากพจิารณาในเรื�อังป็รมิาณการขาย จะพบว่า
เป็็นไป็ในทิศทางเดีัยวกับรายไดั� ซึ่ึ�งมากกว่าร�อัยละ 50 ขอัง
ป็ริมาณการขายมาจากโรงบรรจุก๊าซึ่เชน่กัน 

ป็จัจุบนัผ้�ป็ระกอับธุุรกิจค�าก๊าซึ่ LPG ในป็ระเทศไทยส่ิวนใหญ่
จะใช�วัตุถืดิุับภายในป็ระเทศซึ่ึ�งมคีณุภาพอัย้ใ่นระดัับเดีัยวกัน 
ถัืงบรรจุก๊าซึ่ที�ใช�บรรจุก๊าซึ่ไดั�รับการผลิตุมาจากโรงงาน
ซึ่ึ�งมีอัย้่เพียงไม่กี�แห่งในป็ระเทศไทยจึงสิามารถืสิรุป็ไดั�ว่า 

ผลิตุภัณฑ์์ขอังผ้�ค�ามาตุรา 7 ทุกรายแทบไมม่ีความแตุกตุ่าง 
กันมากนัก อัย่างไรก็ตุามอุัตุสิาหกรรมนี�มุ่งเน�นไป็ยังการ
แขง่ขันทางดั�านกลยุทธุ์ทางการตุลาดัและการบริการ

บริษััทฯ ให�ความสิำาคัญกับล้กค�าทุกกลุ่ม ตัุ� งแตุ่ล้กค�า 
ขนาดัเล็กถึืงขนาดักลางซึ่ึ�งเป็น็กลุ่มลก้ค�าที�สิามารถืเข�าถึืงไดั�
ง่าย ควบค้่ไป็กับการขยายตุลาดัในส่ิวนขอังล้กค�าพาณิชย์
และโรงงานอุัตุสิาหกรรมที�มีความตุ�อังการใช� LPG ใน
ป็รมิาณสิง้ โดัยมจุีดัมุง่หมายเพื�อัจะสิร�างโครงขา่ยล้กค�าขอัง 
บรษัิัทฯ ให�มคีวามมั�นคงและสิามารถืสิร�างรายไดั�ในระยะยาว

ผลการุ่ดำำาเนินงานและฐานะที่างการุ่เงิน
การวิเคราะหแ์ละคำาอัธุบิายผลการดัำาเนนิงานและฐานะทางการเงินขอังบรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัย สิำาหรบัป็ ีพ.ศ. 2564 มรีายละเอีัยดั
โดัยสิรุป็ดัังนี�

1. ผลการดำำาเนิินิงานิ
กลุ่มบริษััทมีกำาไรสิุทธุิสิำาหรับป็ี พ.ศ. 2564 อัย้ที่� 88 ล�านบาท ลดัลง 78 ล�านบาท หรือัลดัลงร�อัยละ 46.94 เมื�อัเป็รียบเทียบกับป็ี  
พ.ศ. 2563 โดัยมีรายไดั�รวมอัย้ที่� 11,737 ล�านบาท ลดัลง 335 ล�านบาท หรอืัลดัลงร�อัยละ 2.77 จากปี็ พ.ศ. 2563 และมี EBITDA 
อัย้ที่� 521 ล�านบาท ลดัลง 36 ล�านบาท หรือัลดัลงร�อัยละ 6.45

ตารีาง 1 : ผู้ลการีดัำาเนินงาน

(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่)	
2564 2563 เพิ�มิ	(ลัดั)

ลั��นบ�ที่ ลั��นบ�ที่ จำ�นวน ร�อยลัะ

รายไดั�รวม 11,737 12,072 (335)  (2.77%) 

รายไดั�จากการขายและการให�บริการ 11,540 11,878 (337)  (2.84%) 

กำาไรสิุทธุิ 88 167 (78)  (46.94%) 

อััตุรากำาไรสิุทธุิ (%) 0.75% 1.38% (0.63) PP   

EBITDA 521 557 (36)  (6.45%) 

2. รายไดำ้
บริษััทและบริษััทย่อัยมีรายไดั�หลักมาจากการขายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวให�แก่ล้กค�าป็ระเภทตุ่างๆ และมีรายไดั�ค่าบริการขนสิ่ง
และรายไดั�อืั�น โดัยในป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีโครงสิร�างรายไดั�และสิัดัสิว่นขอังรายไดั�แยกตุามป็ระเภทดัังตุ่อัไป็นี�
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ตารีาง 2 : โครีงสรี�างรีายไดั�ของบุรีษัิัท่และบุรีษัิัท่ยอ่ยแยกตามปรีะเภท่ของรีายไดั�

(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่)
2564 2563 เพิ�มิ	(ลัดั)

ลั��นบ�ที่ % ลั��นบ�ที่ % จำ�นวน ร�อยลัะ

รายไดั�จากการขายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 11,509 98.06% 11,854 98.19% (345)  (2.91%) 

รายไดั�จากการขายอืั�นๆ 12 0.11% 2 0.02% 10  471.97% 

รายไดั�ค่าบริการขนสิง่ 19 0.16% 21 0.18% (2)  (11.62%) 

รายไดั�อืั�น 197 1.67% 194 1.61% 2  1.27% 

รีวมรีายไดั� 11,737 100.00% 12,072 100.00% (335)  (2.77%) 

1. รายไดำ้จากการขายก๊าซปีิโตรเล่ยมเหุ้ลว

ในป็ี พ.ศ.2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีรายไดั�จากการขาย ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 11,509 ล�านบาท ลดัลง 345 ล�านบาท หรือั
คิดัเป็็นร�อัยละ 2.91 จากปี็ พ.ศ. 2563 ซึึ่�งมีรายไดั�อัย้่ที� 11,854 ล�านบาท อัันมีสิาเหตุุหลักคือั ป็ริมาณการขายรวมขอังก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลวที�ลดัลง จากจำานวน 724,825 ตัุน เป็็น 696,157 ตัุน โดัยป็ริมาณการขายที�ลดัลงมาจากความตุ�อังการที�ลดัลง 
ซึ่ึ�งเป็็นผลกระทบจากสิถืานการณ์ COVID-19 โดัยเฉพาะกลุ่มล้กค�าสิถืานีบริการก๊าซึ่ ซึ่ึ�งเป็็นไป็ตุามภาวะตุลาดัรวมในป็ระเทศ

2. รายไดำ้จากการขายอ่�นิๆ

ในป็ี พ.ศ.2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีรายไดั�จากการขายอืั�นๆ 12 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 10 ล�านบาท หรือัคิดัเป็็นร�อัยละ 471.97 
จากป็ี พ.ศ. 2563 จากธุุรกิจอัาหาร

3. รายไดำ้คั่าบัริการขนิส่ง

ในป็ ีพ.ศ. 2564 บรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยมรีายไดั�จากค่าบรกิารขนสิง่ เป็น็จำานวน 19 ล�านบาท ลดัลงร�อัยละ 11.62 จากป็ ีพ.ศ. 2563  
โดัยมีสิาเหตุุหลักเนื�อังมาจากการขายให�ล้กค�าสิถืานีบริการลดัลง

4. รายไดำ้อ่�นิ

ในป็ี พ.ศ.2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีรายไดั�อืั�นๆ เป็็นจำานวนเงินเท่ากับ 197 ล�านบาท เพิ�มขึ�นร�อันละ 1.27 จากป็ี พ.ศ. 2563 
ซึ่ึ�งมีรายละเอีัยดั ดัังนี�

ตารีาง 3 : รีายไดั�อื�นๆ 

(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่)	
2564 2563 เพิ�มิ	(ลัดั)

ลั��นบ�ที่ % ลั��นบ�ที่ % จำ�นวน ร�อยลัะ

รายไดั�ค่าขนสิง่ 83 42.36% 94 48.37% (11)  (11.32%) 

ดัอักเบี�ยรับ 3 1.44% 6 3.27% (4)  (55.34%) 

รายไดั�ค่าเชา่ 20 10.37% 15 7.71% 5  36.17% 

กำาไรจากการจำาหนา่ยสิินทรัพย์ 25 12.85% 14 7.24% 11  79.76% 

รายไดั�ค่าซึ่อ่ัมถัืง 23 11.87% 31 15.78% (7)  (23.78%) 

รายไดั�อืั�นๆ 42 21.10% 34 17.63% 7  21.22% 

รีวมรีายไดั�อื�น 197 100.00% 194 100.00% 2  1.27% 

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 075
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3. คั่าใช้จ่าย
ค่าใช�จ่ายหลักขอังบรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยป็ระกอับดั�วยตุ�นทนุขาย LPG ตุ�นทนุการให�บริการขนสิง่ ค่าใช�จ่ายในการขาย ค่าใช�จ่าย
ในการบรหิาร และตุ�นทนุทางการเงิน โดัยในป็ ีพ.ศ. 2564 บรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยมโีครงสิร�างค่าใช�จ่ายและสิดััสิว่นขอังค่าใช�จ่าย
แยกตุามป็ระเภทดัังตุ่อัไป็นี�

ตารีาง 4 : โครีงสรี�างค่าใช�จุ่ายของบุรีษัิัท่และบุรีษัิัท่ยอ่ย

(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่)	
2564 2563 เพิ�มิ	(ลัดั)

ลั��นบ�ที่ % ลั��นบ�ที่ % จำ�นวน ร�อยลัะ

ตุ�นทุนขายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 10,969 94.41% 11,227 94.67% (257)  (2.29%) 

ตุ�นทุนการให�บริการขนสิง่ 10 0.09% 10 0.09% (0.2)  (1.86%) 

ค่าใช�จ่ายในการขาย 254 2.19% 251 2.11% 3  1.38% 

ค่าใช�จ่ายในการบริหาร 359 3.09% 351 2.96% 9  2.42% 

ตุ�นทุนทางการเงิน 26 0.23% 21 0.17% 6  27.03% 

รีวมค่าใช�จุ่าย 11,619 100.00% 11,859 100.00% (240)  (2.02%) 

1. ต้นิทีุ่นิขายก๊าซปีิโตรเล่ยมเหุ้ลว

ในป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีตุ�นทุนขายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว เป็็นจำานวน 10,969 ล�านบาท ลดัลงร�อัยละ 2.29 จาก 
ป็ ีพ.ศ. 2563 ซึึ่�งเป็็นผลมาจากป็ริมาณการขายก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลวลดัลงจากจำานวน 724,825 ตัุน เป็น็ 696,157 ตัุน จากผลกระทบ 
ขอังสิถืานการณ์ COVID -19 และการลดัลงขอังป็ริมาณการขายนี�สิง่ผลให�รายไดั�จากการขาย LPG ลดัลงเชน่กัน โดัยตุ�นทุนขาย
ลดัลงเป็็นสิัดัสิว่นน�อัยกว่าการลดัลงขอังรายไดั� ซึ่ึ�งเป็็นผลมาจากค่าเสิื�อัมราคาที�เพิ�มขึ�นและตุ�นทุนที�เพิ�มขึ�นบางสิว่นจากป็ัจจัย
ความผันผวนขอังราคานำามันในตุลาดัโลก เป็น็ผลให�อััตุรากำาไรขั�นตุ�นป็รับตัุวลดัลงจากร�อัยละ 5.29 ในปี็ พ.ศ. 2563 เป็น็ร�อัยละ  
4.69 ในป็ี พ.ศ. 2564

ตารีาง 5 : ต�นท่น้ขายก๊าซปิโตรีเลยีมเหุ้ลว

(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่)	
2564 2563 เพิ�มิ	(ลัดั)

ลั��นบ�ที่ ลั��นบ�ที่ จำ�นวน ร�อยลัะ

ตุ�นทุนขาย LPG 10,969 11,227 (257)  (2.29%) 

รายไดั�จากการขาย LPG 11,509 11,854 (345)  (2.91%) 

สิัดัสิว่นขอังตุ�นทุนขาย LPG เทียบรายไดั�จากการขาย LPG 95.31% 94.71% 0.52 PP   

อััตุรากำาไรขั�นตุ�นจากการขาย LPG 4.69% 5.29% (0.52) PP   

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564076

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



2. ต้นิทีุ่นิการใหุ้้บัริการขนิส่ง

ในป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมีตุ�นทุนการให�บริการขนสิ่ง เป็็นจำานวน 10 ล�านบาท ลดัลงร�อัยละ 1.86 จากป็ี  
พ.ศ. 2563 อัันเป็็นผลมาจากป็ริมาณการขนสิ่งให�ล้กค�ากลุ่มสิถืานีบริการลดัลง ป็ระกอับกับความผันผวนขอังราคา
นำามันในตุลาดัโลก สิ่งผลให�บริษััทและบริษััทย่อัยมีอััตุรากำาไรขั�นตุ�นจากการให�บริการขนส่ิงลดัลงจากร�อัยละ 52.95 ในปี็  
พ.ศ. 2563 เป็็นร�อัยละ 47.75 ในป็ี พ.ศ. 2564

ตารีาง 6 : ต�นท่น้การีใหุ้�บุรีกิารีขนสง่

(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่)	
2564 2563 เพิ�มิ	(ลัดั)

ลั��นบ�ที่ ลั��นบ�ที่ จำ�นวน ร�อยลัะ

ตุ�นทุนการให�บริการขนสิง่ 10 10 (0.2)  (1.86%) 

รายไดั�ค่าบริการขนสิง่ 19  21 (2)  (11.62%) 

สิัดัสิว่นขอังตุ�นทุนการให�บริการขนสิง่เทียบรายไดั�ค่าบริการขนสิง่ 52.25% 47.05% 5.20 PP    

อััตุรากำาไรขั�นตุ�นการให�บริการขนสิง่ 47.75% 52.95% (5.20) PP    

3. คั่าใช้จ่ายในิการขาย

ค่าใช�จ่ายในการขายในปี็ พ.ศ. 2564 อัย้่ที� 254 ล�านบาท  
คิดัเป็น็ร�อัยละ 2.20 ขอังรายไดั�จากการขายและการให�บรกิาร 
เพิ�มขึ�น 3 ล�านบาท หรือัร�อัยละ 1.38 เมื�อัเทียบกับป็ ีพ.ศ. 2563 
เนื�อังจากในป็ี พ.ศ. 2564 มีการป็รับขึ�นขอังนำามันเชื�อัเพลิง 
และค่าระวางเรือั สิ่งผลให�ตุ�นทุนในการขนสิ่งเพิ�มขึ�น  
นอักจากนี�บริ ษััทฯ ยังมีค่าใช� จ่ายดั�านการตุลาดัและ 
ค่าโฆษัณาเพื�อัโป็รโมทแบรนด์ั “เวิลด์ัแก๊สิ” อัย่างตุ่อัเนื�อัง 
เพื�อัสิร�างแบรนด์ัให�เป็็นที�ร้�จักในวงกว�างผ่านหลายช่อังทาง 
ซึ่ึ�งไดั�รับผลตุอับรับเป็็นอัยา่งดีั

4. คั่าใช้จ่ายในิการบัริหุ้าร

ในป็ี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษััทมีค่าใช�จ่ายในการบริหารเป็็น
จำานวน 359 ล�านบาท หรือัคิดัเป็็นร�อัยละ 3.11 ขอังรายไดั�
จากการขายและให�บรกิาร เพิ�มขึ�นจากป็ก่ีอันหน�า 9 ล�านบาท  
หรือัเพิ�มขึ�นร�อัยละ 2.42 เนื�อังจากค่าเสิื�อัมราคาจากจุดั
กระจายสินิค�า ที�กลุ่มบรษัิัทเข�าไป็ลงทนุเพิ�มขึ�น และจากการ
ตัุ�งค่าเผื�อัการดั�อัยค่าจากเงินลงทุนในบริษััทยอ่ัย

5. ต้นิทีุ่นิที่างการเงินิ

ในป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมีตุ�นทุนทางการเงิน
จำานวน 26 ล�านบาท หรือัคิดัเป็็นป็ระมาณร�อัยละ 0.23 ขอัง
รายไดั�รวม (ไมร่วมรายไดั�อืั�น) เพิ�มขึ�นร�อัยละ 27.03 จากชว่ง
เวลาเดีัยวกันขอังป็ก่ีอัน เนื�อังจากในป็ ีพ.ศ. 2563 ตุ�นทนุการ
ก้�ยืมเพื�อัใช�ในการก่อัสิร�างคลังบางป็ระกง เฟสิ 3  ถื้กบันทึก
เป็็นราคาทุนขอังสิินทรัพย์ ซึ่ึ�งก่อัสิร�างแล�วเสิร็จช่วงสิิ�นป็ี 
พ.ศ. 2563 การรวมตุ�นทนุการก้�ยมืเป็น็ราคาทนุขอังสิินทรพัย์
ดัังกล่าวจึงสิิ�นสิุดัลง

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 077
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ตารีาง 7 : กำาไรีและอัตรีากำาไรีของบุรีษัิัท่และบุรีษัิัท่ยอ่ย

	(หน่วย	:	ลั��นบ�ที่)	
2564 2563 เพิ�มิ	(ลัดั)

ลั��นบ�ที่ ลั��นบ�ที่ จำ�นวน ร�อยลัะ

กำาไรขั�นตุ�น (ไมร่วมรายไดั�อืั�น)  561  641 (80)  (12.46%) 

อััตุรากำาไรขั�นตุ�น (ไมร่วมรายไดั�อืั�น) (%) 4.86% 5.40% (0.54) PP  (9.90%) 

กำาไรสิุทธุิ  88 167 (78)  (46.94%) 

อััตุรากำาไรสิุทธุิ (%) 0.75% 1.38% (0.63) PP   

กำาไร
ในปี็ พ.ศ. 2564 กลุม่บริษััทมีกำาไรขั�นตุ�น 561 ล�านบาท คิดัเป็น็ 
อััตุรากำาไรขั�นตุ�นร�อัยละ 4.86 และกำาไรสิุทธุิ 88 ล�านบาท  
คิดัเป็น็อััตุรากำาไรสุิทธิุร�อัยละ 0.75 โดัยกำาไรขั�นตุ�น และกำาไร
สิุทธุิลดัลง 80 ล�านบาท หรือัร�อัยละ 12.46 และ 78 ล�านบาท 
หรือัลดัลงร�อัยละ 46.94 จากป็ี พ.ศ. 2563 ตุามลำาดัับ  
นอักจากนี�กลุ่มบริษััทมี EBITDA อัย้ที่� 521 ล�านบาท ลดัลง
ร�อัยละ 6.45

โดัยภาพรวมในป็ ีพ.ศ. 2564 กลุม่บรษัิัทมีกำาไรสิทุธุลิดัลงเมื�อั
เทียบกับป็ี พ.ศ. 2563 เนื�อังจากยอัดัขายที�ลดัลง และตุ�นทุน
ที�เพิ�มขึ�นบางสิ่วน จากค่าเสิื�อัมราคาที�เพิ�มขึ�นจากสิินทรัพย์
คลังเก็บก๊าซึ่บางป็ะกง เฟสิ 3 จำานวนป็ระมาณ 40 ล�านบาท 
รวมถึืงการตัุ�งเผื�อัการดั�อัยค่าจากเงินลงทุนในบริษััทย่อัยอีัก
ป็ระมาณ 18 ล�านบาท เป็็นสิาเหตุุหลักที�สิง่ผลให�กำาไรสุิทธิุ
ลดัลง อัยา่งไรก็ตุามกลุ่มบรษัิัทมี EBITDA ลดัลงเล็กน�อัยจาก
ยอัดัขายที�ลดัลง

สินิที่รัพย์
ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมีสิินทรัพย์รวม
จำานวน 6,426 ล�านบาท เพิ�มขึ�นร�อัยละ 2.46 จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 
2563 โดัยรายละเอีัยดัการวิเคราะหส์ินิทรพัยข์อังบรษัิัทและ
บริษััทยอ่ัยสิามารถืสิรุป็ไดั�ดัังตุ่อัไป็นี�

สิ่นที่รัพย์หมิุนเว่ยน
1. เงินิสดำและรายการเที่่ยบัเที่่าเงินิสดำ

ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมีเงินสิดัและ
รายการเทียบเท่าเงินสิดัทั�งสิิ�นจำานวน 623 ล�านบาท ลดัลง 
ร�อัยละ 4.03 จากสิิ�นป็ ีพ.ศ. 2563 อัันเป็น็ผลมาจากในระหว่าง
ป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยไดั�นำาเงินไป็จ่ายปั็นผล  
และบางสิว่นนำาไป็ลงทุนในกิจการที�เกี�ยวข�อัง

2. สินิที่รัพย์ที่างการเงินิที่่�วัดำมูลคั่าดำ้วยมูลคั่ายุติธุรรม
ผ่านิกำาไรหุ้ร่อขาดำทีุ่นิ

ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยไดั�มีสิินทรัพย์ทาง 
การเงินที�วัดัม้ลค่าดั�วยม้ลค่ายุติุธุรรมผ่านกำาไรหรือัขาดัทุน  
จำานวน 91 ล�านบาท ลดัลงจากปี็ พ.ศ. 2564 เนื�อังจาก 
ในระหว่างปี็มีการขายตุราสิารทุนซึึ่�งจัดัเป็็นสิินทรัพย์
ป็ระเภทดัังกล่าว เป็็นจำานวนรวมทั�งสิิ�น 119 ล�านบาท 
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3. ลูกหุ้นิ่�การคั้าและลูกหุ้นิ่�อ่�นิ

ณ สิิ�นป็ ีพ.ศ. 2564 บรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยมลีก้หนี�การค�าและลก้หนี�อืั�น-สิทุธิุ จำานวน 936 ล�านบาท เพิ�มขึ�นร�อัยละ 7.23 จากสิิ�นป็ี  
พ.ศ. 2563 โดัยแยกรายละเอีัยดัไดั�ดัังนี�

ตารีาง 8 : ลก้หุ้นี�การีค�าและลก้หุ้นี�อื�น

งบกิ�รเงินรวมิ

2564 2563

ลั��นบ�ที่ (%) ลั��นบ�ที่ (%)

ล้กหนี�การค�า – สิุทธุิ 877 93.69 806 92.39

ล้กหนี�อืั�น – สิุทธุิ 59 6.31 66 7.61

รีวมลก้หุ้นี�การีค�าและลก้หุ้นี�อื�น – สท้่ธิ 936 100.00 872 100.00

โดัยรีายละเอยีดัการีวิเครีาะหุ้อ์าย้ลก้หุ้นี�การีค�ามดัีังนี�

ตารีาง 9 : วิเครีาะหุ้อ์าย้ลก้หุ้นี�การีค�า 

 งบกิ�รเงินรวมิ

2564 2563

ลั��นบ�ที่ (%) ลั��นบ�ที่ (%)

ค�างชำาระไมเ่กิน 3 เดืัอัน 850 89.72 796 90.61

เกินกว่า 3 เดืัอัน แตุ่ไมเ่กิน 6 เดืัอัน 19 1.96 1 0.10

เกินกว่า 6 เดืัอัน แตุ่ไมเ่กิน 12 เดืัอัน 6 0.65 8 0.94

เกินกว่า 12 เดืัอัน 73 7.67 73 8.35

รีวมลก้หุ้นี�การีค�า 948 100.00 878 100.00

หัก ค่าเผื�อัหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ (71) N/A (72) N/A

ลก้หุ้นี�การีค�า – สท้่ธิ 877 N/A 806 N/A

ณ สิิ�นป็ ีพ.ศ. 2564 ลก้หนี�การค�าขอังบรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยป็ระกอับดั�วยลก้หนี�ค�างชำาระไมเ่กิน 3 เดืัอันร�อัยละ 89.72 สิว่นที�เหลือั 
เป็็นล้กหนี�เกินกำาหนดัชำาระ อัยา่งไรก็ตุาม บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีนโยบายในการตัุ�งค่าเผื�อัหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ และไดั�พิจารณาตัุ�ง 
ค่าเผื�อัหนี�สิงสิัยจะสิ้ญจำานวนทั�งสิิ�น 71 ล�านบาท ซึ่ึ�งคาดัว่าเพียงพอัตุามจำานวนหนี�ที�คาดัว่าจะเรียกเก็บเงินจากล้กหนี�ไมไ่ดั�

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 079

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



4. สินิคั้าคังเหุ้ล่อ

สินิค�าคงเหลือัขอังบรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยไดั�แก่ ก๊าซึ่ป็โิตุรเลียม
เหลวในร้ป็ขอังสิินค�าสิำาเร็จร้ป็ โดัยบริษััทและบริษััทย่อัย 
มีสิินค�าคงเหลือั ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 จำานวน 304 ล�านบาท 
เพิ�มขึ�นร�อัยละ 0.16 จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 2563 โดัยสิาเหตุุหลัก 
เนื� อังมาจากบริษััทและบริษััทย่อัยไดั�มีการเก็บสิำารอัง 
ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลวเพิ�มขึ�นสิำาหรับคลังก๊าซึ่แหง่ใหม่

สิ่นที่รัพย์ไมิ่หมิุนเว่ยน
1. เงินิฝากธุนิาคัารที่่�ติดำภาระคัำ�าปีระกันิ

บรษัิัทและบริษััทยอ่ัยมีเงินฝ่ากธุนาคารที�ติุดัภาระคำาป็ระกัน 
ณ สิิ�นปี็ พ.ศ. 2564 จำานวน 477 ล�านบาท เพิ�มขึ�นร�อัยละ 
50.98 จากจำานวน 316 ล�านบาท ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2563 โดัย 
สิ่วนใหญ่เป็็นเงินสิดัสิำาหรับคำาป็ระกันการอัอักหนังสิือั 
คำาป็ระกันให�กับค้่ค�าในป็ระเทศ และตุ่างป็ระเทศ 

2. อสังหุ้าริมที่รัพย์เพ่�อการลงทีุ่นิ

ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีอัสิังหาริมทรัพย์
เพื�อัการลงทุนจำานวน 179 ล�านบาท เพิ�มขึ�นร�อัยละ 95.35 
เนื�อังจากมีการเข�าซึ่ื�อัโรงบรรจุแก๊สิระหว่างปี็ และมีการนำา
อัสิังหาริมทรัพย์ดัังกล่าวไป็ป็ล่อัยเชา่

3. ที่่�ดำินิ อาคัาร และอุปีกรณ์ 

ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีที�ดิัน อัาคาร และ
อุัป็กรณ์ – สิุทธุิ จำานวน 2,932 ล�านบาท เพิ�มขึ�นร�อัยละ 0.22 
จากสิิ�นปี็ พ.ศ. 2563 เนื�อังจากมีการเพิ�มขึ�นขอังสิินทรัพย์
ตุามสิัญญาเชา่ดัำาเนินงาน

4. คั่าคัวามนิิยม 

ณ สิิ�นปี็ พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัย มีค่าความนิยม
จำานวน 143 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 23 ล�านบาท หรอืัร�อัยละ 19.10 
การเป็ลี�ยนแป็ลงขอังค่าความนิยมเกิดัจากค่าความนิยม 
ที�ไดั�มาจากการซึ่ื�อักิจการโดัยการลงทุนในหุ�นขอังบริษััท ไทย
แก๊สิไซึ่ลินเดัอัร์ จำากัดั จำานวน 27 ล�านบาท โดัยค่าความนยิม
เกิดัจากผลตุ่างระหว่างราคาตุามบญัชสีิทุธุกัิบม้ลค่ายุติุธุรรม 
และการดั�อัยค่าสิถืานีบริการก๊าซึ่ LPG ที�วังมะนาว จำานวน 4 
ล�านบาท

5. สินิที่รัพย์ไม่ม่ตัวตนิ

ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมีสิินทรัพย์ไม่มี 
ตัุวตุน – สิุทธุิ จำานวน 267 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 8 ล�านบาท หรือั
ร�อัยละ 3.10 จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 2563

 

สิ่นที่รัพย์ไมิ่หมิุนเว่ยนอ่�น
ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมีสิินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียนอืั�น จำานวน 61 ล�านบาท ลดัลง 10 ล�านบาท  
จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 2563 โดัยสิินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักขอัง
บรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยไดั�แก่ เงินมดััจำาค่าเชา่อัาคารสิำานกังาน 
เงินมัดัจำาค่าเชา่ที�ดิัน เงินมัดัจำาค่าสิาธุารณ้ป็โภค เป็็นตุ�น

หุ้นิ่�สินิ
ณ สิิ�นป็ ีพ.ศ. 2564 บรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยมหีนี�สินิรวมจำานวน 
5,098 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 121 ล�านบาท จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 2563  
โดัยรายละเอีัยดัการวิเคราะห์หนี�สิินขอังบริ ษััทและ 
บริษััทยอ่ัยสิามารถืสิรุป็ไดั�ดัังตุ่อัไป็นี�

หน่�สิ่นหมิุนเว่ยน
1. เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจากสถัาบัันิการเงินิ

ณ สิิ�นปี็ พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมีเงินก้�ยืมระยะ
สิั�นจากสิถืาบันการเงินจำานวน 20 ล�านบาท ซึ่ึ�งเป็็นเงินก้�เพื�อั 
ใช�ในการดัำาเนนิธุุรกิจขอังบรษัิัท ไทยแก๊สิ คอัรป์็อัเรชั�น จำากัดั

2. เจ้าหุ้นิ่�การคั้าและเจ้าหุ้นิ่�อ่�นิ

ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมีเจ�าหนี�การค�า
และเจ�าหนี�อืั�นจำานวน 809 ล�านบาท เพิ�มขึ�นร�อัยละ 8.49 
จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 2563 โดัยรายละเอีัยดัขอังเจ�าหนี�การค�าและ
เจ�าหนี�อืั�นมีดัังนี� 
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ตารีาง 10 : เจุ�าหุ้นี�การีค�าและเจุ�าหุ้นี�อื�น

งบกิ�รเงินรวมิ

2564 2563

ลั��นบ�ที่ (%) ลั��นบ�ที่ (%)

เจ�าหนี�การค�า – บุคคลภายนอัก 599 73.96 549 73.61

เจ�าหนี�อืั�น 121 15.02 124 16.61

ค่าใช�จ่ายค�างจ่าย 59 7.30 47 6.23

เงินรับล่วงหน�า 30 3.72 26 3.55

รีวมเจุ�าหุ้นี�การีค�าและเจุ�าหุ้นี�อื�น 809 100.00 746 100.00

เจ�าหนี�การค�าขอังบริษััทและบริษััทย่อัยสิ่วนใหญ่เป็็นเจ�าหนี�ค่าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ซึ่ึ�งเจ�าหนี�การค�า ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564  
มีจำานวน 599 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 49.45 ล�านบาท หรือัร�อัยละ 9.00 จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 2563 เนื�อังจากมีการสิั�งซึ่ื�อัสิินค�าสิำาเร็จร้ป็ 
เพิ�มขึ�น สิำาหรับการสิง่อัอักและการเก็บสิำารอังเพิ�มขึ�น

หน่�สิ่นไมิ่หมิุนเว่ยน
1. เงินิกู้ย่มระยะยาวจากสถัาบัันิการเงินิ

ณ สิิ�นปี็ พ.ศ. 2564 บรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยมเีงินก้�ยมืระยะยาว
จากสิถืาบันการเงินจำานวน 42 ล�านบาท ลดัลงร�อัยละ 53.28 
จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 2563 เนื�อังจากระหว่างป็ี พ.ศ. 2564 บริษััท
และบริษััทยอ่ัยไดั�มีการจ่ายคืนเงินก้�ยืมไป็บางสิว่น

2. เงินิมัดำจำารับั

ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีเงินมัดัจำารับเป็็น
จำานวน 3,642 ล�านบาท เพิ�มขึ�นร�อัยละ 4.28 จากสิิ�นป็ี พ.ศ. 
2563 โดัยเงินมดััจำารบัขอังบริษััทและบริษััทยอ่ัยสิว่นหลักคือั  
เงินมัดัจำารับค่าถัืงบรรจุก๊าซึ่ขนาดัเล็ก ซึ่ึ�งการเพิ�มขึ�นขอัง 
เงินมดััจำารับมสีิาเหตุหุลักมาจากการที�ลก้ค�าไดั�ซึ่ื�อัถัืงบรรจุก๊าซึ่ 
ขนาดัเล็กเพื�อัใช�อััดับรรจุสิำาหรับการขายก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียม
เหลวในร้ป็แบบถัืงมากขึ�น

ส่วนิของผู้ถั่อหุุ้้นิ
ณ สิิ�นป็ี พ.ศ. 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีสิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น 
รวมจำานวน 1,327 ล�านบาท ป็ระกอับดั�วยหุ�นสิามัญที�
อัอักและชำาระแล�วจำานวน 518,500,000 หุ�น ซึึ่�งมีม้ลค่าที� 
ตุราไว�หุ�นละ 1 บาท สิว่นเกินทนุจากราคาขายก๊าซึ่ป็โิตุรเลียม
เหลวจำานวน 532 ล�านบาท และมีกำาไรสิะสิมรวมทั�งสิิ�น 
262 ล�านบาท 
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หุ้นิ่�สินิที่่�อาจเกิดำข้�นิ
หนังส่่อคำ��ป็ระกิัน
ณ วันที� 31 ธุันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษััทมีหนังสิือัคำาป็ระกันที�อัอักโดัยธุนาคารเพื�อัคำาป็ระกันการซึ่ื�อัแก๊สิและการใช�ไฟฟ้า
จำานวน 1,639 ล�านบาท (พ.ศ. 2563 : จำานวน 1,749 ล�านบาท) โดัยใช�เงินฝ่ากธุนาคารเป็็นหลักป็ระกันจำานวน 450 ล�านบาท 
(พ.ศ. 2563 : 289 ล�านบาท) และบริษััทไดั�นำาที�ดิันและเครื�อังจักรใช�เป็็นหลักป็ระกันจำานวน 194 ล�านบาท และ 130 ล�านบาท 
ตุามลำาดัับ 

ณ วันที� 31 ธุันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษััทมีหนังสิือัคำาป็ระกันที�อัอักโดัยธุนาคารเพื�อัเป็็นหลักป็ระกันการป็ฏิบัติุงานอืั�นๆ ตุาม
ป็กติุธุุรกิจ จำานวน 2 ล�านบาท (พ.ศ. 2563 : 2 ล�านบาท) โดัยใช�เงินฝ่ากธุนาคารเป็น็หลักป็ระกันจำานวน 2 ล�านบาท (พ.ศ. 2563 :  
2 ล�านบาท)

ณ วันที� 31 ธุนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษัิัทมเีงินฝ่ากธุนาคารเพื�อัเป็น็หลักป็ระกันการก้�ยมืจากสิถืาบนัการเงินจำานวน 26 ล�านบาท  
(พ.ศ. 2563 : 26 ล�านบาท)
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สรุปีอัตราส่วนิที่างการเงินิที่่�สำาคััญ
ตารีาง 11 : อัตรีาสว่นท่างการีเงินท่ี�สำาคัญ่ของบุรีษัิัท่และบุรีษัิัท่ยอ่ย

 2564 2563 2562

อัตรีาสว่นสภาพีคล่อง (Liquidity Ratio) 

อััตุราสิว่นสิภาพคล่อัง เท่า 1.95 2.14 1.93

อััตุราสิว่นสิภาพคล่อังหมุนเร็ว เท่า 1.63 1.81 1.74

อััตุราสิว่นหมุนเวียนล้กหนี�การค�า เท่า 12.76 13.11 13.83

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 28.20 27.46 26.03

อััตุราสิว่นหมุนเวียนสิินค�าคงเหลือั เท่า 36.11 44.48 73.87

ระยะเวลาขายสิินค�าเฉลี�ย วัน 9.97 8.09 4.87

อััตุราสิว่นหมุนเวียนเจ�าหนี� เท่า 19.13 17.41 17.62

ระยะเวลาชำาระหนี� วัน 18.82 20.68 20.44

วงจรเงินสิดั วัน 19.36 14.88 10.46

อัตรีาสว่นแสดังความสามารีถืในการีหุ้ากำาไรี (Profitability Ratio)

อััตุรากำาไรขั�นตุ�น ร�อัยละ 4.86% 5.40% 5.18%

อััตุรากำาไรสิุทธุิ ร�อัยละ 0.75% 1.38% 2.00%

อััตุรากำาไรสิุทธุ1ิ ร�อัยละ 0.40% 1.38% 1.28%

อััตุราสิว่นผลตุอับแทนผ้�ถืือัหุ�น ร�อัยละ 6.85% 13.09% 25.27%

อััตุราสิว่นผลตุอับแทนผ้�ถืือัหุ�น1 ร�อัยละ 3.63% 13.09% 16.23%

อัตรีาสว่นแสดังปรีะสทิ่ธิภาพีในการีดัำาเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อััตุราสิว่นผลตุอับแทนจากสิินทรัพย์ ร�อัยละ 2.28% 3.80% 6.14%

อััตุราสิว่นผลตุอับแทนจากสิินทรัพย1์ ร�อัยละ 1.62% 3.80% 4.38%

อััตุราหมุนขอังสิินทรัพย์ เท่า 1.85 0.49 2.46

อัตรีาสว่นวิเครีาะหุ้น์โยบุายท่างการีเงิน (Financial Policy Ratio) 

อััตุราสิว่นหนี�สิินตุ่อัสิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น เท่า 3.84 3.85 3.67

อััตุราสิว่นหนี�สิินที�มีภาระดัอักเบี�ยตุ่อัสิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น เท่า 0.37 0.44 0.14

อััตุราสิว่นความสิามารถืในการชำาระดัอักเบี�ย (EBITDA) เท่า 20.54 20.27 51.70

อััตุราสิว่นความสิามารถืในการชำาระดัอักเบี�ย เท่า 25.33 29.14 48.49

อััตุราสิว่นความสิามารถืในการชำาระภาระผ้กพัน (Cash basis) เท่า 0.63 0.61 0.53

1  คำานวณจากกำาไรสิุทธุิซึ่ึ�งไมร่วมรายไดั�ที�ไมไ่ดั�เกิดัจากการป็ระกอับธุุรกิจหลัก
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ตารีาง 12 : การีวิเครีาะหุ้อั์ตรีาสว่นท่างการีเงินท่ี�สำาคัญ่

อัตร�ส่่วนที่�งกิ�รเงิน	 ป็ี	2564 ป็ี	2563 ป็ี	2562 คำ�อธุิบ�ย

อัตรีาสว่นแสดังความสามารีถืในการีหุ้ากำาไรี (Profitability Ratio)  

อััตุรากำาไรขั�นตุ�น % 4.86% 5.40% 5.18% อัตรีากำาไรีขั�นต�น

บริษััทและบริษััทย่อัยมีอััตุรากำาไรสุิทธิุลดัลงจากร�อัยละ 5.40 เป็็น 
ร�อัยละ 4.86 สิำาหรบัป็สีิิ�นสิดุัวันที� 31 ธุนัวาคม 2564 เนื�อังจากยอัดัขาย 
ที�ลดัลง และตุ�นทุนที�เพิ�มขึ�น 

อััตุรากำาไรสิุทธุิ % 0.75% 1.38% 2.00% อัตรีากำาไรีสท้่ธิ

สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีกำาไร
สิุทธุิลดัลงเมื�อัเทียบกับป็ี พ.ศ. 2563 เนื�อังจากยอัดัขายที�ลดัลง และ
ตุ�นทุนที�เพิ�มขึ�นบางสิ่วนจากค่าเสิื�อัมราคาที�เพิ�มขึ�นจากสิินทรัพย์ 
คลังเก็บก๊าซึ่บางป็ะกง เฟสิ 3 จำานวนป็ระมาณ 40 ล�านบาท รวมถึืง
การตัุ�งเผื�อัการดั�อัยค่าจากเงินลงทุนในบริษััทย่อัยอีักป็ระมาณ 18 
ล�านบาท เป็น็สิาเหตุหุลักที�สิง่ผลให�กำาไรสิทุธุลิดัลง อัยา่งไรก็ตุามกลุ่ม
บริษััทมี EBITDA ลดัลงเล็กน�อัยจากยอัดัขายที�ลดัลง

อััตุราสิว่นผลตุอับแทน
ผ้�ถืือัหุ�น

% 6.85% 13.09% 25.27% อัตรีาผู้ลตอบุแท่นผู้้�ถืือหุ้้�น

สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีอััตุรา
ผลตุอับแทนผ้�ถืือัหุ�น เท่ากับร�อัยละ 6.85 ลดัลงจาก ร�อัยละ 13.09 เมื�อั
เทียบกับอััตุราผลตุอับแทนผ้�ถืือัหุ�น สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที� 31 ธุันวาคม 
2563 สิาเหตุุหลักมากจากกำาไรสิุทธุิที�ลดัลง และสิ่วนขอังผ้�ถืือัหุ�นที�
เพิ�มขึ�นจากกำาไรสิะสิมที�จัดัสิรรแล�ว และยังไมไ่ดั�จัดัสิรร

อัตรีาสว่นแสดังปรีะสทิ่ธิภาพีในการีดัำาเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อััตุราสิว่นผลตุอับแทน
จากสิินทรัพย์ 

% 2.28% 3.80% 6.14% อัตรีาผู้ลตอบุแท่นจุากสนิท่รีพัีย์

สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีอััตุรา
ผลตุอับแทนจากสินิทรัพย์ เท่ากับร�อัยละ 2.28 ลดัลงจาก ร�อัยละ 3.80 
เมื�อัเทียบกับอััตุราผลตุอับแทนจากสิินทรัพย์ สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที�  
31 ธุันวาคม 2563 สิาเหตุุหลักเนื�อังจากกำาไรที�ลดัลงและสิินทรัพย์
เฉลี�ยที�เพิ�มขึ�นขอังบริษััทและบริษััทยอ่ัย 
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อัตรีาสว่นวิเครีาะหุ้น์โยบุายท่างการีเงิน (Financial Policy Ratio)

อััตุราสิว่นหนี�สิิน 
ตุ่อัสิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น

เท่า 3.84 3.85 3.67 อัตรีาสว่นหุ้นี�สนิต่อสว่นของผู้้�ถืือหุ้้�น

สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมี
อััตุราสิ่วนหนี�สิินตุ่อัสิ่วนขอังผ้�ถืือัหุ�น เท่ากับ 3.84 เท่า ลดัลงเล็ก
น�อัยจาก 3.85 เท่า เมื�อัเทียบกับอััตุราสิว่นหนี�สิินตุ่อัสิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น 
สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที� 31 ธุันวาคม 2563

ถึืงแม�ว่าอััตุราสิ่วนหนี�สิินตุ่อัสิ่วนขอังผ้�ถืือัหุ�นจะค่อันข�างสิ้ง แตุ่ 
หนี�สิินสิ่วนมากขอังบริษััทคือั เงินมัดัจำารับค่าถัืงบรรจุแก๊สิขนาดัเล็ก  
เพื�อัให�เป็็นไป็ตุามป็ระกาศคณะกรรมการคุ�มครอังผ้�บริโภคว่าดั�วย
สิัญญาเรื�อังให�ธุุรกิจขายก๊าซึ่หุงตุ�มที�เรียกเงินป็ระกันถัืงก๊าซึ่หุงตุ�ม
เป็็นธุุรกิจที�ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินลงวันที� 7 ธุันวาคม 
พ.ศ. 2542 ที�กำาหนดัให�ผ้�ป็ระกอับธุุรกิจตุ�อังอัอักใบรับเงินและ 
คืนเงินป็ระกันเมื�อัผ้�บริโภคนำาถัืงก๊าซึ่มาคืนให�แก่ผ้�ป็ระกอับธุุรกิจ  
ดัังนั�น จึงสิรุป็ไดั�ว่า อััตุราสิว่นหนี�สินิตุ่อัสิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�นดัังกล่าวไมไ่ดั�
กระทบตุ่อัความสิามารถืในการหาเงินก้�ขอังบริษััทโดัยตุรง เนื�อังจาก
อััตุราสิ่วนหนี�สิินที�มีภาระดัอักเบี�ยตุ่อัสิ่วนขอังผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััท 
จัดัอัย้ใ่นเกณฑ์์ที�ค่อันข�างตุำา

อััตุราสิว่นหนี�สิินที�มี
ภาระดัอักเบี�ยตุ่อั 
สิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น

เท่า 0.37 0.44 0.14 อัตรีาสว่นหุ้นี�สนิท่ี�มภีารีะดัอกเบุี�ยต่อสว่นของผู้้�ถืือหุ้้�น

สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษััทและบริษััทย่อัยมี
อััตุราสิ่วนหนี�สิินที�มีภาระดัอักเบี�ยตุ่อัสิ่วนขอังผ้�ถืือัหุ�น เท่ากับ 0.37 
เท่า ลดัลงจาก 0.44 เมื�อัเทียบกับอััตุราสิว่นหนี�สินิที�มภีาระดัอักเบี�ยตุ่อั
สิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น สิำาหรับป็ีสิิ�นสิุดัวันที� 31 ธุันวาคม 2563 สิาเหตุุหลัก
เนื�อังมาจากการชำาระคืนเงินก้�บางส่ิวน และส่ิวนขอังผ้�ถืือัหุ�นที�เพิ�มขึ�น 
สิรุป็ไดั�ว่า อััตุราสิว่นหนี�สิินที�มีภาระดัอักเบี�ยตุ่อัสิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�นขอัง
บริษััทจัดัอัย้่ในเกณฑ์์ที�ค่อันข�างตุำา ดัังนั�นบริษััทจึงสิามารถืหาเงินก้�
ไดั�เพิ�มในอันาคตุ หากมีความจำาเป็็นในการใช�เงิน

อััตุราสิว่นความสิามารถื
ในการชำาระดัอักเบี�ย

เท่า 20.54 20.27 51.70 อัตรีาสว่นความสามารีถืในการีชำารีะดัอกเบุี�ย

ในป็ ีพ.ศ. บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีอััตุราสิว่นความสิามารถืในการชำาระ
ดัอักเบี�ย เท่ากับ 20.54 เท่า เพิ�มขึ�นจาก 20.27 เท่า เมื�อัเทียบกับป็ี 
พ.ศ. 2563 เนื�อังจากกระแสิเงินสิดัจากการดัำาเนินงานดีัขึ�น จากการ
เพิ�มขึ�นขอังเงินมัดัจำาถัืง ซึึ่�งมากขึ�นตุามป็ริมาณถัืงที�ขายอัอักสิ้่ตุลาดั 
ป็ระกอับกับดัอักเบี�ยที�ลดัลง

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 085
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อัตร�ส่่วนที่�งกิ�รเงิน	 ป็ี	2564 ป็ี	2563 ป็ี	2562 คำ�อธุิบ�ย

อััตุราสิว่นความสิามารถื
ในการชำาระภาระผ้กพัน 
(Cash basis) 

เท่า 0.63 0.61 0.53 อัตรีาสว่นความสามารีถืในการีชำารีะภารีะผู้ก้พีัน (Cash basis)

ในป็ ีพ.ศ. 2564 บรษัิัทและบรษัิัทยอ่ัยมอัีัตุราสิว่นความสิามารถืในการ
ชำาระภาระผ้กพัน (Cash basis) เท่ากับ 0.63 เท่า เพิ�มขึ�นจาก 0.32 
เท่า เมื�อัเทียบกับอััตุราสิ่วนความสิามารถืในการชำาระภาระผ้กพัน 
(Cash basis) ป็ี 2563 เนื�อังจากบริษััทและบริษััทย่อัยมีเงินสิดัสุิทธุิ 
ไดั�มาจากกิจกรรมดัำาเนนิงานเพิ�มขึ�น สิรุป็ไดั�ว่าบรษัิัทมคีวามสิามารถื
ในการชำาระภาระผ้กพันเพียงพอั

ตารีาง 13 : ความหุ้มายและสต้รีในการีคำานวณอัตรีาสว่นท่างการีเงิน

อัตร�ส่่วนที่�งกิ�รเงิน หน่วย ส้่ตรในกิ�รคำ�นวณอัตร�ส่่วนที่�งกิ�รเงิน

อััตุราสิว่นสิภาพคล่อัง เท่า = สิินทรัพย์หมุนเวียน/หนี�สิินหมุนเวียน

อััตุราสิว่นสิภาพคล่อังหมุนเร็ว เท่า = (เงินสิดัและเงินฝ่ากธุนาคาร + หลักทรัพย์ในความตุ�อังการขอังตุลาดั +  
ล้กหนี�การค�า)/หนี�สิินหมุนเวียน

อััตุราสิว่นหมุนเวียนล้กหนี�การค�า เท่า = ขายสิุทธุิ/(ล้กหนี�การค�าก่อันหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ + ตัุ�วเงินรับการค�า) (เฉลี�ย)

อััตุราสิว่นหมุนเวียนสิินค�าคงเหลือั เท่า = ตุ�นทุนขาย/สิินค�าคงเหลือั (เฉลี�ย)

อััตุราสิว่นหมุนเวียนเจ�าหนี� เท่า = ซึ่ื�อัหรือัตุ�นทุนขาย/(เจ�าหนี�การค�า + ตัุ�วเงินจ่ายการค�า) (เฉลี�ย)

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน = 360/อััตุราสิว่นหมุนเวียนล้กหนี�การค�า

ระยะเวลาขายสิินค�าเฉลี�ย วัน = 360/อััตุราสิว่นหมุนเวียนสิินค�าคงเหลือั

ระยะเวลาชำาระหนี� วัน = 360/อััตุราสิว่นหมุนเวียนเจ�าหนี�

Cash Cycle วัน = ระยะเวลาเก็บหนี� + ระยะเวลาขายสิินค�า – ระยะเวลาชำาระหนี�

อััตุรากำาไรขั�นตุ�น % = กำาไรขั�นตุ�น/ขายสิุทธุิ

อััตุรากำาไรอืั�น % = กำาไรที�ไมไ่ดั�จากการดัำาเนินงาน/รายไดั�รวม

อััตุรากำาไรสิุทธุิ % = กำาไรสิุทธุิ/รายไดั�รวม

อััตุราผลตุอับแทนผ้�ถืือัหุ�น % = กำาไรสิุทธุิ/สิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น (เฉลี�ย)

อััตุราผลตุอับแทนจากสิินทรัพย์ % = กำาไรก่อันตุ�นทนุทางการเงินและค่าใช�จ่ายภาษีัเงินไดั�/สินิทรพัยร์วม (เฉลี�ย)

อััตุราการหมุนขอังสิินทรัพย์ เท่า = รายไดั�รวม/สิินทรัพย์รวม (เฉลี�ย)

อััตุราสิว่นหนี�สิินตุ่อัสิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น เท่า = หนี�สิินรวม/สิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น

อััตุราสิว่นหนี�สิินที�มีภาระดัอักเบี�ยตุ่อั
สิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น

เท่า = หนี�สิินที�มีภาระดัอักเบี�ย/สิว่นขอังผ้�ถืือัหุ�น

อััตุราสิว่นความสิามารถืใน 
การชำาระดัอักเบี�ย

เท่า = กระแสิเงินสิดัจากการดัำาเนินงาน + ดัอักเบี�ยจ่ายจากการดัำาเนินงาน + ภาษีั/
ดัอักเบี�ยจ่ายจากการดัำาเนินงานและการลงทุน

อััตุราสิว่นความสิามารถืใน 
การชำาระดัอักเบี�ย (EBITDA)

เท่า = EBITDA/ดัอักเบี�ยจ่ายจากการดัำาเนินงานและการลงทุน

อััตุราสิว่นความสิามารถืใน 
การชำาระภาระผ้กพัน (Cash basis)

เท่า = กระแสิเงินสิดัจากการดัำาเนินงาน/การจ่ายชำาระหนี�สิิน + รายจ่ายลงทุน +  
ซึ่ื�อัสิินทรัพย์ + เงินป็ันผล

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564086
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ควัามสามารุ่ถในการุ่ชื่ำารุ่ะหน้�และการุ่ปฏิิบัติตามเง่�อนไข 
การุ่กู้ยั่่มเงินที่้�สำาคัญ 
อััตุราสิว่นทางการเงินที�บริษััทตุ�อังรักษัาอััตุราสิว่นตุามที�สิถืาบันการเงินกำาหนดัไว� มี 2 อััตุราสิว่น โดัยมีรายละเอีัยดั ดัังนี� 

ตารีาง 14 : Debt Service Coverage Ratio และ Interest Bearing Debt to EBITDA

อัตร�ส่่วนส่ำ�หรับป็ี	2564 ส่ถึ�นภู�พ

1. Debt Service Coverage Ratio
Not lower than 1.20:1

= EBITDA
4.17 ผา่น

Debt Service

2. Interest Bearing Debt to EBITDA
Not higher than 3:1

= Interest Bearing Debt
0.94 ผา่น

EBITDA

EBITDA :  มาจากงบกระแสิเงินสิดัรวม โดัยใช�กำาไรก่อันค่าใช�จ่ายภาษีัเงินไดั�ขอังงบการเงินรวม หลังรายการ
ป็รับป็รุงค่าใชจ่่าย 

Debt Service :  ดัอักเบี�ยจ่ายในงบการเงินรวม (ขอังป็ีป็ัจจุบัน) บวก สิ่วนขอังเงินก้�ยืมระยะยาวที�ถึืงกำาหนดัชำาระ
ภายในหนึ�งป็ีในงบการเงินรวม (ขอังป็ีก่อันหน�า) บวก หนี�สิินตุามสัิญญาเช่าการเงินที�ถึืงกำาหนดั
ชำาระภายในหนึ�งป็ีในงบการเงินรวม (ขอังป็ีก่อันหน�า) 

Interest Bearing Debt : หนี�สิินตุามสิัญญาเช่าการเงินที�ถึืงกำาหนดัชำาระภายในหนึ�งป็ีในงบการเงินรวม (ขอังป็ีป็ัจจุบัน)  
บวก หนี�สินิตุามสิญัญาเชา่การเงินในงบการเงินรวม (ขอังป็ปัี็จจุบนั) บวก สิว่นขอังเงินก้�ยมืระยะยาว
ที�ถึืงกำาหนดัชำาระภายในหนึ�งป็ใีนงบการเงินรวม (ขอังปี็ป็จัจุบนั) บวก เงินก้�ยมืระยะยาวจากสิถืาบัน
การเงินในงบการเงินรวม (ขอังป็ีป็ัจจุบัน) 

จากข�อัมล้ข�างตุ�น สิรุป็ไดั�ว่าบรษัิัทฯ มคีวามสิามารถืในการชำาระหนี�สินิเพยีงพอั และสิามารถืป็ฏิบติัุตุามเงื�อันไขขอังสิถืาบนัการเงิน 
ไดั�ครบถื�วน

สภาพื่คล�องและแหล�งที่้�มาของเงินที่่น
ในชว่งป็ี พ.ศ. 2564 ที�ผา่นมา บริษััทและบริษััทยอ่ัยมีสิภาพคล่อังที�ดีั โดัยแหล่งเงินทุนหลักขอังบริษััทฯ คือั กระแสิเงินสิดัจาก
กิจกรรมดัำาเนินงานปี็ละ 500 - 600 ล�านบาท ซึึ่�งมีเพียงพอัตุ่อัการดัำาเนินงานป็กติุและการลงทุนตุามแผนงานในอันาคตุ อัยา่งไร
ก็ตุาม บริษััทมีการทบทวนและป็ระเมินความตุ�อังการเงินทุนอัย่างสิมำาเสิมอั  โดัยพิจารณาจากผลป็ระกอับการระยะสิั�นและ 
ระยะยาว เพื�อัพิจารณากระแสิเงินสิดัที�จะไดั�มา พร�อัมทั�งวิเคราะห์สิภาพตุลาดัเงิน ตุลาดัทุนอัยา่งสิมำาเสิมอั เพื�อัที�จะสิามารถื
บรหิารตุ�นทนุทางการเงินไดั�อัยา่งเหมาะสิม ทั�งนี�หากบริษััท ไมส่ิามารถืสิร�างกระแสิเงินสิดัที�ไดั�จากการดัำาเนินงานอัย่างเพียงพอั 
ในการลงทุน หรือัมีทางเลือักในการระดัมทุมที�น่าสินใจ และมีตุ�นทุนทางการเงินตุำา บริษััท อัาจพิจารณาทางเลือักตุ่างๆ  
ในการจัดัหาเงินทุน เพื�อัขยายธุุรกิจให�ไดั�ผลตุอับแทนที�ดีัที�สิุดั เช่น การอัอักหุ�นก้� การก้�ยืมเงินทุนระยะสิั�น ระยะยาวจาก 
สิถืาบันการเงินเพิ�มเติุม
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ข้อมูลที่ั�วัไปและ 
ข้อมูลสำาคัญอ่�น
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ข้อมูลที่ั�วไปี

ชื�อบุรีษัิัท่ บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน)

ชื�อยอ่หุ้ลักท่รีพัีย์ WP

เว็บุไซต์ www.wp-energy.co.th

เลขท่ะเบุยีนบุรีษัิัท่ 0107557000403

ท่น้จุดัท่ะเบุยีน 518,500,000 บาท

วันท่ี�ก่อตั�ง 24 พฤศจิกายน 2557

ธ้รีกิจุหุ้ลัก จำาหนา่ยก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว (LPG)

จุำานวนพีนักงานรีวม 360 คน

ท่ี�ตั�งสำานักงานใหุ้ญ่่ เลขที� 1 อัาคารอีัสิท์ วอัเตุอัร์ ชั�น 15 ซึ่อัยวิภาวดีัรังสิิตุ 5 ถืนนวิภาวดีัรังสิิตุ  
แขวงจอัมพล เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข�อม้ลติดัต่อ

แผู้นกนักลงท่น้ 
สมัพีันธ์

โทร: 02 272 3322 ตุ่อั 1410 

E-mail : ir@wp-energy.co.th

แผู้นกเลขาน้การี 
บุรีษัิัท่

โทร: 02 272 3322 ตุ่อั 2103

E-mail : info@wp-energy.co.th

ท่ี�ตั�งสาขา

สาขาท่ี� ปรีะเภท่ ท่ี�อย้่

สิาขาที� 1 คลังป็ิโตุรเลียมเหลว เลขที� 115 หม้ที่� 16 ตุ.บางป็ะกง อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สิาขาที� 2 โรงบรรจุ เลขที� 458/12 หม้ที่� 4 ตุ.นาเกลือั อั.บางละมุง จ.ชลบุรี

สิาขาที� 3 โรงบรรจุ เลขที� 55 หม้ที่� 3 ถื.พหลโยธุิน ตุ.คลอังหนึ�ง อั.คลอังหลวง จ.ป็ทุมธุานี

สิาขาที� 4 โรงบรรจุ เลขที� 3/2 หม้ที� 2 ซึ่อัยหลังวัดัจร้ญราษัฎร์ ถื.เลี�ยงเมือัง (บายพาสิ)  
ตุ.ห�วยกะป็ิ อั.เมือังชลบุรี จ.ชลบุรี

สิาขาที� 5 โรงบรรจุ เลขที� 11 ซึ่.บางนา-ตุราดั 26 แขวง/เขตุ บางนา กรุงเทพฯ
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ท่ี�ตั�งสาขา

สาขาท่ี� ปรีะเภท่ ท่ี�อย้่

สิาขาที� 6 โรงบรรจุ เลขที� 85 หม้ที่� 4 ตุ.ลาดัหลุมแก�ว อั.ลาดัหลุมแก�ว จ.ป็ทุมธุานี

สิาขาที� 7 โรงบรรจุ เลขที� 500 ถื.บางแค แขวง/เขตุ บางแค กรุงเทพฯ

สิาขาที� 8 สิถืานีบริการ เลขที� 10/2 หม้ที่� 1 ตุ.บางแก�ว อั.บางพลี จ.สิมุทรป็ราการ

สิาขาที� 9 คลังป็ิโตุรเลียมเหลว/
โรงบรรจุ

เลขที� 226 หม้ที่� 17 ตุ.ท่าพระ อั.เมือังขอันแก่น จ.ขอันแก่น

สิาขาที� 10 คลังป็ิโตุรเลียมเหลว เลขที� 286 หม้ที่� 1 ตุ.บางจะเกร็ง อั.เมือังสิมุทรสิงคราม จ.สิมุทรสิงคราม

สิาขาที� 11 คลังป็ิโตุรเลียมเหลว เลขที� 73/1 หม้ที่� 10 ตุ.เวียงตุาล อั.ห�างฉัตุร จ.ลำาป็าง

สิาขาที� 12 สิถืานีบริการ เลขที� 111 หม้ที่�1 ตุ.วังมะนาว อั.ป็ากท่อั จ.ราชบุรี

สิาขาที� 13 คลังป็ิโตุรเลียมเหลว เลขที� 101 หม้ที่� 10 ตุ.บ�านแฮดั อั.บ�านแฮดั จ.ขอันแก่น

สิาขาที� 14 คลังป็ิโตุรเลียมเหลว เลขที� 115/1 หม้ที่� 16 ตุ.บางป็ะกง อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สิาขาที� 15 โรงบรรจุ เลขที� 19/2 หม้ที่� 4 ตุ.หนอังหนาม อั.เมือังลำาพ้น จ.ลำาพ้น

สิาขาที� 16 โรงบรรจุ เลขที� 1 หม้ที่� 4 ตุ.ดัอันแก�ว อั.แมร่ิม จ.เชียงใหม ่

บุ้คคลอ�างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษััท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ (ป็ระเทศไทย) จำากัดั 

ผ้�สิอับบัญชี

 

บุรีษัิัท่ ไพีรี�ซวอเตอรีเ์ฮาสค์เ้ปอรีส์ เอบุเีอเอส จุำากัดั

1. นางสิาวธุิติุนันท์ แว่นแก�ว ผ้�สิอับบัญชีรับอันุญาตุเลขที� 9432 และ/หรือั 

2. นายพิสิิฐ ทางธุนกุล ผ้�สิอับบัญชีรับอันุญาตุเลขที� 4095 และ/หรือั 

3. นางสิาวนันทิกา ลิ�มวิริยะเลิศ ผ้�สิอับบัญชีรับอันุญาตุเลขที� 7358

ที�ป็รึกษัากฎหมาย บริษััท เอัสิอัาร์พีพี จำากัดั 

ที�ป็รึกษัาทางดั�านการเงิน บริษััท หลักทรัพย์ ฟินันซึ่า่ จำากัดั
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ข้อพิื่พื่าที่ที่างกฎหมายั่

คดั่เดัิมิของบริษัที่	เวิลัดั์แกิ๊ส่	
(ป็ระเที่ศไที่ย)	จำ�กิัดั
•  ในป็ี พ.ศ. 2553 WG เป็็นจำาเลย เนื�อังจากเป็็นผ้�จำานอัง

ที�ดิันเพื�อัคำาป็ระกันสิินเชื�อัให�กับบุคคลอืั�นที�มีตุ่อับริษััท
หลักทรัพย์แหง่หนึ�ง จำานวนตุามม้ลฟ้อังเป็็นเงิน 27.02 
ล�านบาท พร�อัมดัอักเบี�ยร�อัยละ 7 ตุ่อัป็ี ซึ่ึ�งศาลมีคำาสิั�ง 
ให�จำาหน่ายคดีัชั�วคราวเพื� อัรอัคำาพิพากษัาคดีัขอัง 
หนี�ป็ระธุาน ตุ่อัมาศาลมีคำาสิั�งนัดัใกล่เกลี�ยคดีั เมื�อั 
เดืัอันธุนัวาคม 2563 ทั�งสิอังฝ่่ายสิามารถืตุกลงยอัมความ 
กันไดั�จึงไดั�ทำาสิัญญาป็ระนีป็ระนอัมยอัมความกันตุ่อั
ศาลพระโขนง โดัยบริษััทฯ ชำาระหนี�ให�แก่โจทก์เป็็น
เงินสิดัจำานวน 18,000,000 บาท (สิบิแป็ดัล�านบาทถื�วน) 
บรษัิัทจึงไดั�บันทึกรายการดัังกล่าวเป็น็ค่าใช�จ่ายในการ
บรหิาร ในงบกำาไรขาดัทนุเบด็ัเสิรจ็สิำาหรบั ป็สีิิ�นสิดุัวันที�  
31 ธุนัวาคม 2563 และเมื�อัวันที� 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
บริษััทไดั�ชำาระหนี�แก่โจทก์คดีันี�จึงเป็็นอัันสิิ�นสิุดัลง

คดั่ของบริษัที่	ดัับบลัิวพ่	เอ็นเนอร์ย่�	
จำ�กิัดั	(มิห�ช่น)	
• บริ ษััทฯ เป็็นโจทก์ฟ้อังคดีัอัาญาหมายเลขดัำาที� 

5173/2559 ตุ่อักรรมการชุดัเดิัมขอัง WGT กับพวกรวม  
4 คน ในข�อัหาร่วมกันลักทรัพย์นายจ�าง พระราช
บญัญติัุกำาหนดัความผดิัเกี�ยวกับห�างหุ�นสิว่นจดัทะเบยีน  
ห�างหุ�นสิว่นจำากัดั บริษััทจำากัดั สิมาคม และม้ลนิธุิ พ.ศ. 
2499 โดัยในปี็ 2551 กรรมการขอัง ในขณะนั�นไดั�รว่มกัน 
อันุมัติุการลงทุนในบริษััทแห่งหนึ�ง และไดั�สิั�งจ่ายเช็ค
จำานวนเงิน 20,000,000 บาทให�กับบริษััทหลักทรัพย์  
เคทีบ ีจำากัดั โดัยอั�างเหตุุผลว่าจะนำาไป็ซึ่ื�อัหุ�นขอังบรษัิัท
ดัังกล่าว แตุ่ข�อัเท็จจริงป็รากฏว่าเงินจำานวนดัังกล่าว
ไป็ชำาระหนี�บุคคลภายนอักที�เป็็นหนี�ค่าหุ�นกับบริษััท
ดัังกล่าวแทน บริษััทจึงไดั�ฟ้อังคดีัอัาญากับกรรมการ 
ชุดัเดิัมขอัง WGT กับพวกรวม 4 คน เป็็นจำาเลย ศาลมี 
คำาสิั�งให�ป็ระทับฟ้อังโจทก์สิำาหรับจำาเลยที� 1 และ 2 ใน
ข�อัหาความผิดัตุามฟ้อัง และให�ยกฟ้อังจำาเลยที� 3-5 
บรษัิัทจึงไดั�ยื�นอุัทธุรณ์คำาสิั�ง ตุ่อัมาศาลพิพากษัายกฟ้อัง
จำาเลยทั�ง 5 โจทก์จึงดัำาเนินการยื�นฎีกา ศาลฎีกามีคำาสิั�ง
รบัฟ้อังจำาเลยที� 1 และ 2 ศาลชั�นตุ�นนัดัสืิบพยาน เมื�อัเดืัอัน

มีนาคม 2563 ศาลชั�นตุ�นไดั�มีคำาพิพากษัาให�จำาเลยที�  
1, 2 มีความผิดัตุาม พ.ร.บ.ห�างหุ�นสิว่น ตัุดัสิินให�จำาคุก 
2 ป็ี และมีความผิดัรว่มกันลักทรัพย์นายจ�าง ตัุดัสิินให� 
จำาคุก 5 ป็ี รวมจำาคุก 7 ป็ี โดัยจำาเลยไดั�ยื�นอุัทธุรณ์ 
คำาพิพากษัา ศาลอุัทธุรณ์มีคำาพิพากษัาแก�โทษัจำาคุก
จำาเลย จาก 7 ป็ี เป็็น 3 ป็ี 4 เดืัอัน ไมร่อัลงอัาญา จำาเลย
ไดั�ยื�นฎีกาคำาพิพาษัาศาลอุัทธุรณ์ คดีัอัย้่ระหว่างการ
พิจารณาขอังศาลฎีกา

•  ในป็ ีพ.ศ. 2561 บรษัิัทถืก้ฟอ้ังและเรยีกร�อังค่าเสิยีหาย
กรณีผดิัสัิญญาตัุวแทนค�าตุ่าง เรียกร�อังค่าอััดับรรจุก๊าซึ่ 
และค่าขนสิ่งก๊าซึ่ รวมถึืงสิ่วนลดัทางการค�าจากโจทก์
ที�เป็็นล้กค�าขอังบริษััท ในจำานวนเงิน 46.50 ล�านบาท 
ศาลชั�นตุ�นมีคำาพิพากษัาให�บริษััทชำาระค่าสิ่วนลดั
ทางการค�า เป็็นจำานวน 607,008.70 บาท พร�อัม
ดัอักเบี�ยอััตุราร�อัยละ 7.5 ตุ่อัป็ ีนบัแตุ่วันฟ้อังค่าเสีิยหาย
สิว่นอืั�นยกฟ้อัง ตุ่อัมาบริษััทและโจทก์ไดั�ยื�นอุัทธุรณ์ตุ่อั
ศาลอุัทธุรณ์ คดีัดัังกล่าวเมื�อัเดืัอันกันยายน 2563 ศาล
อุัทธุรณ์มคีำาพพิากษัายืนตุามศาลชั�นตุ�น คือั จำาเลยชำาระ
เงินค่าสิว่นลดัทางการค�า เป็น็จำานวน 607,008.70 บาท 
พร�อัมดัอักเบี�ยอััตุราร�อัยละ 7.5 ตุ่อัป็ ีค่าเสีิยหายส่ิวนอืั�น
ยกฟอ้ัง บรษัิัทไดั�ยื�นฎีกาคำาพพิากษัาศาล คดีัอัย้ร่ะหว่าง
การพิจารณาขอังศาลฎีกา

• ในป็ี พ.ศ. 2563 บริษััทถื้กฟ้อังในคดีัแรงงาน โดัย 
เรียกร�อังค่าเสีิยหายในความผิดัตุามกฎหมายแรงงาน 
และข�อัตุกลงเกี�ยวกับสิภาพการจ�าง โดัยโจทก์ที�เป็็น
กรรมการชุดัเดิัมขอังบริษััท เวิลด์ัแก๊สิ (ป็ระเทศไทย) 
จำากัดั ในจำานวนเงิน 211.5 ล�านบาท ตุ่อัมาในเดืัอัน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศาลชั�นตุ�นมคีำาพพิากษัายกฟ้อัง
โจทก์ ทำาให�บริษััทไม่ตุ�อังชำาระค่าเสิียหายแตุ่อัย่างใดั  
ตุ่อัมาโจทก์ไดั�ทำาการยื�นอุัทธุรณ์ตุ่อัศาลอุัทธุรณ์ใน
เดืัอันมีนาคม พ.ศ. 2564 บริษััทยื�นแก�อุัทธุรณ์ ในเดืัอัน 
สิิงหาคม 2564 ศาลอุัทธุรณ์พิพากษัาให�บริษััทฯ จำาเลย
จ่ายค่าชดัเชยการเลิกจ�าง จำานวน 4,181,488 บาท ทั�งนี�
บริษััทไดั�ยื�นฎีกา ขณะนี�คดีัอัย้่ในระหว่างการพิจารณา
ขอังศาลฎีกา

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 091
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การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

094
น์โยบายกิารกิำากิับดำูแลกิิจกิาร

101
โคุรงสัร้างกิารกิำากิับดำูแลกิิจกิาร และข้อมููลสัำาคุัญ
เกิ่�ยวิกิับคุณะกิรรมูกิาร คุณะกิรรมูกิารชุุดำย่อย ผู้บริหาร 
พัน์ักิงาน์ และอ่�น์ๆ

120
รายงาน์ผลกิารดำำาเน์ิน์งาน์สัำาคุัญดำ้าน์กิารกิำากิับดำูแลกิิจกิาร
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กิารคุวิบคุุมูภายใน์และรายกิารระหวิ่างกิัน์





นโยั่บายั่การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

นโยั่บายั่และแนวัปฏิิบัติการุ่กำากับดำูแลกิจการุ่
บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) และบริษััทยอ่ัย (“บริษััทฯ”) ตุระหนักถึืงความสิำาคัญในการป็ฏิบัติุ 
ตุามหลักบรรษััทภิบาลในการดัำาเนินธุุรกิจ เพื�อัให�อังค์กรมีระบบการบริหารจัดัการที�มคีณุธุรรม โป็ร่งใสิ ตุรวจสิอับไดั�  
ซึ่ึ�งชว่ยสิร�างความเชื�อัมั�นตุ่อัผ้�ถืือัหุ�น ผ้�ลงทุน ผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิีย และผ้�ที�มีสิว่นเกี�ยวข�อังทุกกลุ่ม 
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ดัังนั�นคณะกรรมการบริษััทจึงไดั�กำาหนดันโยบายและ 
แนวป็ฏิบัติุ ที�มีความสิอัดัคล�อังกับหลักการกำากับกิจการที�ดีั 
สิำาหรบับรษัิัทจดัทะเบยีน ป็ ี2560 (Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017) เพื�อัให�เป็็นร้ป็แบบ 
การดัำาเนินธุุรกิจขอังคณะกรรมการผ้�บริหาร และพนักงาน 
ขอังบริษััทฯ บริษััทยอ่ัย บริษััทรว่ม และบริษััทอืั�นที�มีอัำานาจ 
ในการควบคุมไดั�รับทราบและนำาไป็ป็ฏิบั ติุเพื� อัสิร�าง
ป็ระโยชน์สิ้งสิุดัแก่ผ้�ถืือัหุ�น ตุลอัดัจนผ้�มีสิ่วนไดั�เสิียรวมทั�ง
คำานึงถึืงความรับผิดัชอับตุ่อัสิังคมและสิิ�งแวดัล�อัมโดัยรวม 

ภาพรวมของนิโยบัายและแนิวปีฏิิบััติ
การกำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่ 
(1)	นโยบ�ยแลัะเนวป็ฏิิบัติกิ�รกิำ�กิับดั้แลั 
	 กิจิกิ�รที่่�ด่ัที่่�เกิ่�ยวกิบัคณะกิรรมิกิ�รบรษิทัี่
เพื�อัแสิดังถึืงเจตุนารมณใ์นการดัำาเนนิธุุรกิจขอังบรษัิัทฯ อัยา่ง 
โป็ร่งใสิมีคุณธุรรม มีความรับผิดัชอับตุ่อัผ้�มีสิ่วนไดั�เสิีย 
(Stakeholders) และมีความเป็็นมอืัอัาชีพ บริษััทฯ จึงกำาหนดั
แนวป็ฏิบัติุที�ดีัขอังคณะกรรมการบริษััทฯ ทั�ง 9 ป็ระการดัังนี� 

1. คณะกรรมการมีการกำาหนดัและทบทวนโครงสิร�าง 
คณะกรรมการทั�งในเรื�อังขนาดัอังค์ป็ระกอับและสิดััสิว่น
ขอังกรรมการอิัสิระที�เหมาะสิมกับอังค์กร

2. คณะกรรมการเลือักบุคคลที�เหมาะสิมเป็็นป็ระธุาน
กรรมการและด้ัแลให�การดัำาเนนิงานขอังคณะกรรมการ
เอืั�อัเฟ้� อัตุ่อัการใช�ดัลุยพนิจิในการตัุดัสินิใจอัยา่งมอิีัสิระ

3. คณะกรรมการดัแ้ลให�การสิรรหาและคัดัเลือักกรรมการ
มีกระบวนการที� โป็ร่งใสิ และชัดัเจน เพื� อัให�ไดั� 
คณะกรรมการที�มคีณุสิมบติัุสิอัดัคล�อังกับอังค์ป็ระกอับ 
ที�กำาหนดัไว�

4. คณะกรรมการเสินอัให�ผ้�ถืือัหุ�นอันุมัติุค่าตุอับแทน
กรรมการโดัยพจิารณาโครงสิร�าง และอััตุราค่าตุอับแทน
ที�มีความเหมาะสิมกับความรับผิดัชอับและจ้งใจทั�ง
ระยะสิั�นและระยะยาว

5. คณะกรรมการดัแ้ลให�กรรมการทุกคนมีความรับผดิัชอับ
ในการป็ฏิบัติุหน�าที�และจัดัสิรรเวลาอัยา่งเพียงพอั

6. คณะกรรมการดั้แลให�มีกรอับและกลไกในการกำากับ
ดั้แลนโยบายและการดัำาเนินงานขอัง บริษััทย่อัยและ
กิจการอืั�นที�บริษััท Holding ไป็ลงทุนอัย่างมีนัยสิำาคัญ
ในระดัับที�เหมาะสิมและกิจการนั�นๆ มีความเข�าใจ 
ถื้กตุ�อังตุรงกัน

7. คณะกรรมการจัดัให�มีการป็ระเมินผลการป็ฏิบัติุหน�าที� 
ป็ระจำาป็ีขอังคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดัย่อัย 
และกรรมการรายบุคคลโดัยนำาผลป็ระเมินไป็ใช�ในการ
พัฒนาการป็ฏิบัติุหน�าที�ขอังกรรมการตุ่อัไป็

8. คณะกรรมการสิ่งเสิริมให�กรรมการแตุ่ละคนมีความร้�
ความเข�าใจในบทบาทหน�าที�ลักษัณะการป็ระกอับธุุรกิจ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข�อังกับการป็ระกอับธุุรกิจ และไดั�รบั 
การเสิริมสิร�างทักษัะ และความร้�สิำาหรับการป็ฏิบัติุ
หน�าที�กรรมการอัยา่งสิมำาเสิมอั

9. คณะกรรมการดัแ้ลให�การดัำาเนินงานขอังคณะกรรมการ 
เป็น็ไป็ดั�วยความเรียบร�อัย สิามารถืเข�าถึืงข�อัมล้ที�จำาเป็็น 
และมีเลขานุการบริษััทฯ ที�มีความร้�และป็ระสิบการณ์
ที�จำาเป็็นและเหมาะสิมตุ่อัการสินับสินุนการดัำาเนินงาน
ขอังคณะกรรมการ

นอักจากนโนบายดัังกล่าว คณะกรรมการบริษััทฯ ไดั�กำาหนดั
แนวป็ฏิบัติุในเรื�อังอืั�นๆ ตุามหลักการกำากับดั้แลกิจการที�ดีั
ขอังบริษััทฯ 

(2)	แนวป็ฏิิบัตินโยบ�ยแลัะเนวป็ฏิิบัติกิ�ร 
	 กิำ�กิับดั้แลักิิจกิ�รที่่�ดั่ที่่�เกิ่�ยวกิับผู้้�ถึ่อหุ�น
บริษััทฯ ไดั�ให�ความสิำาคัญตุ่อัสิิทธุิขอังผ้�ถืือัหุ�น ในการไดั�รับ
ข�อัม้ลขอังบริษััทฯ อัยา่งถื้กตุ�อังครบถื�วน เพียงพอั ทันเวลา 
และป็ฏิบัติุตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นอัยา่งเท่าเทียมกัน จึงกำาหนดันโยบาย
ในดั�านสิิทธุิขอังผ้�ถืือัหุ�นและการป็ฏิบัติุตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นอัย่าง 
เท่าเทียมดัังนี�

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 095

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



2.1 สิที่ธุิของผู้ถั่อหุุ้้นิ

1. ให�บริษััทฯ จัดัสิ่งหนังสิือัเชิญป็ระชุมพร�อัมทั�งข�อัม้ล
ป็ระกอับการป็ระชุมตุามวาระตุ่างๆ ให�เพยีงพอั โดัยระบุ
วัตุถืุป็ระสิงค์ และเหตุุผล ตุลอัดัจนความเห็นขอังคณะ
กรรมการในทุกวาระเพื�อัเปิ็ดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นไดั�ศึกษัา
ข�อัม้ลอัย่างครบถื�วนล่วงหน�าก่อันวันป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น 
ไมน่�อัยกว่า 14 วัน ในกรณีที�ผ้�ถืือัหุ�นไมส่ิามารถืเข�ารว่ม
ป็ระชุมดั�วยตุนเอังไดั�บริษััทฯ เป็ิดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�น 
สิามารถืมอับฉันทะให�กรรมการอิัสิระหรือับุคคลใดัๆ 
เข�าร่วมป็ระชุมแทนตุนไดั� โดัยใช�หนังสิือัมอับฉันทะที�
บริษััทฯ ไดั�จัดัสิง่ไป็พร�อัมกับหนังสิือัเชิญป็ระชุม

2. อัำานวยความสิะดัวกแก่ผ้�ถืือัหุ�นทกุรายอัยา่งเท่าเทียมกัน 
ในการเข�าร่วมป็ระชุมทั�งในเรื�อังสิถืานที�และเวลาที�
เหมาะสิม มีสิิ�งอัำานวยความสิะดัวกแก่ผ้�พิการ มีการ
รักษัาความป็ลอัดัภัยและพร�อัมรับมือักับเหตุุฉุกเฉิน

3. ในการป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นจะพิจารณาและลงคะแนนเรียง
ตุามวาระที�กำาหนดัโดัยไม่เป็ลี�ยนแป็ลงข�อัม้ลสิำาคัญ 
หรือัเพิ�มวาระการป็ระชุมในการป็ระชุมอัยา่งกะทันหัน 
และเปิ็ดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นมีสิิทธิุเท่าเทียมกันในการ
ตุรวจสิอับการดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ สิอับถืาม แสิดัง
ความคิดัเห็น และข�อัเสินอัแนะตุ่างๆ โดัยกรรมการ
และผ้�บริหารที�เกี�ยวข�อังจะเข�าร่วมป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเพื�อั 
ตุอับคำาถืามในที�ป็ระชุมดั�วย

4. ผ้�ถืือัหุ�นมีสิิทธุิอัอักเสิียงลงคะแนนแยกสิำาหรับแตุ่ละ
ระเบียบวาระที�เสินอั การลงมติุตุ�อังเลือักใช�วิธุีการ
และอุัป็กรณ์ที�โป็ร่งใสิ สิะดัวกและรวดัเร็ว และมี
ป็ระสิทิธิุภาพสิามารถืแสิดังผลการลงมติุไดั�อัยา่งรวดัเร็ว 
และผ้�ถืือัหุ�นมีสิิทธุิทราบผลการลงมติุอัย่างทันท่วงที 
โดัยบริษััทฯ ไดั�จัดัให�มีการใช�ระบบบาร์โค�ดั (Barcode) 
ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสีิยงเพื�อัความ
รวดัเร็ว และบริษััทฯ ไดั�จัดัเตุรียมอัากรแสิตุมป็์ให�แก่ 
ผ้�ถืือัหุ�นในการมอับฉันทะอีักดั�วย

5. ให�เพิ�มช่อังทางในการรับทราบข่าวสิารขอังผ้�ถืือัหุ�น 
ผา่นทาง website ขอังบริษััทฯ โดัยนำาขา่วสิารตุ่างๆ และ 
รายละเอีัยดัไว�ที� website ขอังบรษัิัทฯ โดัยเฉพาะ ในกรณี 
หนังสิือัเชิญป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นให�เผยแพร่ก่อันวันป็ระชุม
ล่วงหน�า เพื� อัให�ผ้�ถืือัหุ�นสิามารถืดัาวน์โหลดัข�อัม้ล
ระเบียบวาระการป็ระชุมไดั�อัยา่งสิะดัวก และครบถื�วน

6. นโยบายให�กรรมการทุกท่านเข�าร่วมป็ระชุมเพื�อัตุอับ 
ข�อัซึ่ักถืามจากผ้�ถืือัหุ�นโดัยพร�อัมเพรียงกัน

7. การจดับันทึกรายงานการป็ระชุมให�บันทึกให�ครบถื�วน 
ถื้กตุ�อัง รวดัเร็ว โป็ร่งใสิ และบันทึกป็ระเด็ันซัึ่กถืาม
และข�อัคิดัเห็นที�สิำาคัญไว�ในรายงานการป็ระชุมเพื�อัให�
ผ้�ถืือัหุ�นสิามารถืตุรวจสิอับไดั� นอักจากนี�บรษัิัทฯ ยงัไดั�มี 
การบันทึกวีดิัทัศน์ภาพการป็ระชุมเพื�อัเก็บรักษัาไว�
อั�างอิังนอักจากนี�ให�บริษััทฯ นำารายงานการป็ระชุม 
ผ้�ถืือัหุ�นเผยแพรใ่นเว็บไซึ่ต์ุขอังบริษััทฯ เพื�อัให�ผ้�ถืือัหุ�น
ไดั�พจิารณา รวมถึืงสิง่รายงานการป็ระชุมดัังกล่าวไป็ยงั
ตุลาดัหลักทรัพยแ์หง่ป็ระเทศไทย ภายใน 14 วัน นบัแตุ่
วันที�มีการป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นนั�น

8. เพิ�มความสิะดัวกให�แก่ผ้�ถืือัหุ�นในการไดั�รับเงินป็ันผล
โดัยการโอันเงินเข�าบัญชีธุนาคาร (ถื�ามีการจ่าย
เงินป็ันผล) เพื�อัอัำานวยความสิะดัวกให�ผ้�ถืือัหุ�นให�ไดั�
รับเงินปั็นผลตุรงเวลา ป็้อังกันปั็ญหาเรื�อังเช็ดัชำารุดั 
สิ้ญหาย หรือัสิง่ถึืงผ้�ถืือัหุ�นล่าช�า 

2.2 การปีฏิิบััติต่อผู้ถั่อหุุ้้นิอย่างเที่่าเที่่ยมกันิ

1. ให�บริษััทฯ จัดัสิ่งหนังสิือันัดัป็ระชุมพร�อัมทั�งข�อัม้ล
ป็ระกอับการป็ระชุมให�ผ้�ถืือัหุ�นทราบล่วงหน�าก่อันการ
ป็ระชุมไม่น�อัยกว่า 14 วัน เพื�อัเปิ็ดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�น
ไดั�ศึกษัาข�อัม้ลอัย่างครบถื�วนก่อันวันป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น 
ผ้�ถืือัหุ�นทุกรายย่อัมมีสิิทธุิรับข�อัม้ลหรือัเอักสิารเป็็น
ภาษัาไทยหรือัภาษัาอัังกฤษัสิำาหรับผ้�ถืือัหุ�นชาวตุ่างชาติุ  
เอักสิารที�สิ่งให�กับผ้�ถืือัหุ�นชาวตุ่างชาติุตุ�อังแป็ลเป็็น
ภาษัาอัังกฤษั

2. ให�ศึกษัาแนวทางเพื�อัเป็ิดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นสิ่วนน�อัย
สิามารถืเสินอัชื�อักรรมการ หรือัเสินอัวาระการป็ระชุม
เพิ�มเติุมไดั�ก่อันการป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น

3. ให�เพิ�มการอัำานวยความสิะดัวกแก่ผ้�ถืือัหุ�นที�ไมส่ิามารถื
เข�าร่วมป็ระชุมไดั�ดั�วยตุนเอัง โดัยให�ผ้�ถืือัหุ�นสิามารถื
มอับฉันทะให�บุคคลใดับุคคลหนึ�ง หรือัให�มีกรรมการ
อิัสิระอัยา่งน�อัย 1 คน เข�ารว่มป็ระชุม และลงมติุแทนไดั� 
และแจ�งรายชื�อักรรมการอิัสิระดัังกล่าวไว�ในหนังสืิอันัดั
ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น ซึ่ึ�งผ้�ถืือัหุ�นมสีิทิธิุไดั�รับป็ระวัติุและข�อัม้ล
การทำางานขอังกรรมการอิัสิระแตุ่ละท่านอัยา่งครบถื�วน
เหมาะสิมในการพิจารณา
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การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน
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ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



4. ให�ป็ฏิบัติุตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นทุกรายอัย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
เป็็นผ้�ถืือัหุ�นรายใหญห่รือัผ้�ถืือัหุ�นสิว่นน�อัยไมว่่าจะเป็็น
ผ้�ถืือัหุ�นชาวไทยหรือัผ้�ถืือัหุ�นตุ่างชาติุ

• กรรมการและผ้�บรหิารตุ�อังรว่มกันรบัผดิัตุ่อับุคคล
ที�ซึ่ื�อัขายหลักทรัพย์ขอังบริษััทฯ ในความเสิียหาย
ใดัๆ อัันเกิดัขึ�นเนื�อังจากการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลตุ่อั 
ผ้�ถืือัหุ�นหรือัป็ระชาชนทั�วไป็โดัยแสิดังข�อัความที�
เป็็นเท็จในสิาระสิำาคัญหรือัป็กปิ็ดัข�อัความจริงที� 
ควรบอักให�ชัดัแจ�งในสิาระสิำาคัญตุามที�กำาหนดัใน
กฎหมายหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ เว�นแตุ่ 
กรรมการ และผ้�บริหารดัังกล่าวจะพิสิ้จน์ไดั�ว่า 
โดัยตุำาแหนง่หน�าที�ตุนไมอ่ัาจล่วงร้�ถึืงความแท�จรงิ
ขอังข�อัม้ลหรือัการขาดัข�อัม้ลที�ควรตุ�อังแจ�งนั�น

5. ให�คำาแนะนำาแก่ผ้�บริหารขอังบริษััทฯ เกี�ยวกับการใช�
ข�อัม้ลขอังบริษััทฯ อัันจะสิง่ผลตุ่อัราคาหุ�นขอังบริษััทฯ 
ทั�งนี� ในชว่ง 1 เดืัอันก่อันที�จะมกีารเป็ดิัเผยงบการเงินขอัง 
บรษัิัทฯ (รวมถึืงงบการเงินรายไตุรมาสิ) บรษัิัทฯ จะห�าม 
พนักงานที�เกี�ยวข�อังเปิ็ดัเผยข�อัม้ลที�สิำาคัญก่อันการ 
เป็ดิัเผยข�อัมล้ตุ่อัตุลาดัหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการ
ขอังบริษััทฯ 

6. ห�ามมิให�กรรมการ ผ้�บริหาร พนักงาน เจ�าหน�าที� รวมถึืง 
ค้ส่ิมรสิและผ้�อัย้ใ่นอุัป็การะขอังบุคคลดัังกล่าว ใช�ข�อัมล้
ขอังบริษััทฯ เพื�อัขาย ซึ่ื�อั โอันหรือัรบัโอันหุ�นขอังบรษัิัทฯ  
ก่อันที�จะมีการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลตุ่อัสิาธุารณชน การใช�
ข�อัม้ลในลักษัณะดัังกล่าวอัาจเป็็นการละเมิดักฎหมาย
ที�ใช�บังคับ และพนกังานที�ละเมิดัอัาจถืก้บรษัิัทฯ ลงโทษั
ทางวินัย

(3)	นโยบ�ยแลัะเนวป็ฏิิบัติกิ�รกิำ�กิับดั้แลั 
	 กิิจกิ�รที่่�ดั่ต่อผู้้�มิ่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย
บริษััทฯ ตุระหนักและรับร้�ถึืงสิิทธุิขอังผ้�มีสิว่นไดั�เสิียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็็นผ้�มีสิ่วนไดั�เสิียภายในไดั�แก่ ผ้�ถืือัหุ�น พนักงาน 
และผ้�มีสิว่นไดั�เสิียภายนอัก ไดั�แก่ ล้กค�า ค้่ค�า เจ�าหนี� ค้่แขง่  
ภาครฐั และหนว่ยงานอืั�นๆ รวมทั�งชุมชนใกล�เคียงที�เกี�ยวข�อัง 
เนื�อังจากบรษัิัทฯ ไดั�รบัการสินบัสินนุจากผ้�มีสิว่นไดั�เสิยีตุ่างๆ  
ซึ่ึ�งสิร�างความสิามารถืในการแข่งขัน และสิร�างกำาไรให�บริษััทฯ  
ซึ่ึ�งถืือัว่าเป็็นการสิร�างคุณค่าในระยะยาวให�กับบริษััทฯ โดัย
การกำาหนดันโยบาย ดัังนี�

3.1 นิโยบัายและแนิวปีฏิิบััติต่อพนิักงานิ

บรษัิัทฯ ตุระหนักว่าพนกังานเป็น็ปั็จจัยแหง่ความสิำาเรจ็ขอัง
การบรรลุเป็า้หมายขอังบริษััทฯ ที�มคุีณค่ายิ�ง จึงเป็น็นโยบาย
ขอังบริษััทฯ ที�จะให�การป็ฏิบติัุตุ่อัพนักงานอัยา่งเป็น็ธุรรมทั�ง
ในดั�านโอักาสิ ผลตุอับแทน การแตุ่งตัุ�ง โยกย�าย ตุลอัดัจนการ
พฒันาศักยภาพ เพื�อัให�เป็น็ไป็ตุามนโยบายดัังกล่าว บรษัิัทฯ 
จึงมีหลักป็ฏิบัติุดัังนี�

• ป็ฏิบติัุตุ่อัพนกังานดั�วยความสิภุาพ และให�ความเคารพ
ตุ่อัความเป็็นป็ัจเจกชน

• ให�ผลตุอับแทนที�เป็็นธุรรมตุ่อัพนักงาน รวมทั�งมีการ 
จัดัตัุ�งกอังทุนสิำารอังเลี�ยงชีพพนักงาน และให�ความ
สิำาคัญในดั�านการดั้แลสิวัสิดิัการขอังพนักงาน

• ดั้แลรักษัาสิภาพแวดัล�อัมในการทำางานให�มีความ
ป็ลอัดัภัยตุ่อัชีวิตุ และทรัพย์สิินขอังพนักงาน

• การแตุ่งตัุ�ง โยกย�าย รวมถึืงการให�รางวัล และการลงโทษั 
พนกังาน กระทำาดั�วยความสิจุรติุใจ และตัุ�งอัย้บ่นพื�นฐาน 
ความร้�  ความสิามารถื และความเหมาะสิมขอัง 
พนักงานนั�น

• ให�ความสิำาคัญตุ่อัการพฒันาความร้� ความสิามารถืขอัง
พนักงาน โดัยให�โอักาสิอัยา่งทั�วถึืง และ สิมำาเสิมอั เพื�อั
พัฒนาความสิามารถืขอังพนักงานให�เกิดัศักยภาพ 
ในการป็ฏิบัติุงานอัยา่งมือัอัาชีพ

• รับฟังข�อัคิดัเห็น และข�อัเสินอัแนะซึึ่�งตัุ�งอัย้่บนพื�นฐาน
ความร้�ทางวิชาชีพขอังพนักงาน

• ป็ฏิบัติุตุามกฎหมาย และข�อับังคับตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อังกับ
พนักงานอัยา่งเครง่ครัดั

3.2 นิโยบัาย และแนิวปีฏิิบััติต่อผู้ถั่อหุุ้้นิ

บริษััทฯ ระลึกอัย้่เสิมอัว่าผ้�ถืือัหุ�นคือัเจ�าขอังกิจการ และ
บรษัิัทฯ มหีน�าที�สิร�างมล้ค่าเพิ�มให�แก่ผ้�ถืือัหุ�นในระยะยาว จึง
กำาหนดัให�กรรมการ ผ้�บริหาร และพนักงานตุ�อังป็ฏิบัติุตุาม
แนวทางดัังตุ่อัไป็นี�

• ป็ฏิบติัุหน�าที�ดั�วยความซึ่ื�อัสิตัุย์สิจุริตุ ตุลอัดัจนตัุดัสินิใจ 
ดัำาเนินการใดัๆ ตุามหลักการขอังวิชาชีพ ดั�วยความ
ระมัดัระวัง รอับคอับ และเป็็นธุรรมตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นทั�ง 
รายใหญ ่และรายยอ่ัย เพื�อัป็ระโยชนส์ิง้สิดุัขอังผ้�ถืือัหุ�น 
โดัยรวม
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• นำาเสินอัรายงานสิถืานภาพขอังบรษัิัทฯ ผลป็ระกอับการ 
ฐานะข�อัมล้ทางการเงิน การบญัช ีและรายงานอืั�นๆ โดัย
สิมำาเสิมอั และครบถื�วนตุามความเป็็นจริง

• แจ�งให�ผ้� ถืือัหุ�นทุกรายทราบอัย่างเท่าเทียมกันถึืง 
แนวโน�มในอันาคตุขอังบริษััทฯ ทั�งในดั�านบวกและ 
ดั�านลบ ซึึ่�งตัุ�งอัย้บ่นพื�นฐานขอังความเป็น็ไป็ไดั� มขี�อัมล้
สินับสินุน และมีเหตุุผลเพียงพอั

• ห�ามไม่ให�แสิวงหาผลป็ระโยชน์ให�ตุนเอัง และผ้�อืั�น
โดัยใช�ข�อัม้ลใดัๆ ขอังบริษััทฯ ซึึ่�งยังมิไดั�เป็ิดัเผยตุ่อั
สิาธุารณะ หรือัดัำาเนินการใดัๆ ในลักษัณะที�อัาจก่อัให�
เกิดัความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์กับบริษััทฯ 

3.3 นิโยบัาย และแนิวปีฏิิบััติต่อลูกคั้า

• บรกิารลก้ค�าดั�วยความสิภุาพ มคีวามกระตืุอัรอืัร�น พร�อัม 
ให�การบรกิาร ตุ�อันรบัดั�วยความจรงิใจ เต็ุมใจ ตัุ�งใจ และ
ใสิ่ใจ ดั้แลผ้�รับบริการดุัจญาติุสินิท บริการดั�วยความ
รวดัเร็ว ถื้กตุ�อัง และนา่เชื�อัถืือั

• รักษัาความลับขอังล้กค�า และไมน่ำาไป็ใช�เพื�อัป็ระโยชน์
ขอังตุนเอัง หรือัผ้�ที�เกี�ยวข�อังโดัยมิชอับ

• ให�ข�อัมล้ขา่วสิารที�ถืก้ตุ�อัง เพยีงพอั และทันตุ่อัเหตุกุารณ์ 
แก่ล้กค�า เพื�อัให�ทราบเกี�ยวกับบริการ โดัยไม่มีการ
โฆษัณาเกินความเป็็นจริง ที�เป็็นเหตุุให�ล้กค�าเข�าใจผิดั
เกี�ยวกับคุณภาพหรือัเงื�อันไขใดัๆ กับการบริการขอัง 
บริษััทฯ 

• ให�คำาแนะนำาเกี�ยวกับวิธุีการให�บริการขอังบริษััทฯ ให�มี
ป็ระสิิทธุิผล และเป็็นป็ระโยชน์กับล้กค�าสิ้งสิุดั

3.4 นิโยบัายและแนิวปีฏิิบััติต่อคัู่คั้า และ/หุ้ร่อ เจ้าหุ้นิ่�

บรษัิัทฯ มนีโยบายให�พนักงานป็ฏิบติัุตุ่อัค้ค่�า และ/หรือัเจ�าหนี� 
ทุกฝ่่ายอัยา่งเป็็นธุรรม ซึ่ื�อัสิัตุย์และไมเ่อัารัดัเอัาเป็รียบค้่ค�า  
โดัยคำานึงถึืงผลป็ระโยชนส์ิง้สิดุัขอังบรษัิัทฯ พื�นฐานขอังการไดั�
รบัผลตุอับแทนที�เป็น็ธุรรมทั�งสิอังฝ่่าย หลีกเลี�ยงสิถืานการณ์
ที�ก่อัให�เกิดัความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์ การเจรจาแก�ปั็ญหา 
ตัุ�งอัย้่บนพื�นฐานขอังความสิัมพันธุ์ทางธุุรกิจ โดัยมีแนว
ป็ฏิบัติุดัังนี�

• ไมเ่รียกหรือัรับ หรือัจ่ายผลป็ระโยชน์ใดัๆ ที�ไมส่ิุจริตุใน
การค�ากับค้่ค�า และ/หรือัเจ�าหนี�

• กรณีที�มีข�อัม้ลว่ามีการเรียกหรือัรับ หรือัการจ่ายผล 
ป็ระโยชน์ใดัๆ ที�ไมส่ิจุริตุเกิดัขึ�นตุ�อังเปิ็ดัเผยรายละเอีัยดั
ตุ่อัค้่ค�า และ/หรือั เจ�าหนี� และรว่มกันแก�ไขป็ัญหาโดัย
ยุติุธุรรมและรวดัเร็ว

• ป็ฏิบัติุตุามเงื�อันไขตุ่างๆ ที�ตุกลงกันไว�อัย่างเคร่งครัดั 
กรณีที�ไม่สิามารถืป็ฏิบัติุตุามเงื�อันไขข�อัใดัไดั� ตุ�อังรีบ
แจ�งให�เจ�าหนี�ทราบล่วงหน�า เพื�อัร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก�ไขป็ัญหา

3.5 นิโยบัายและแนิวปีฏิิบััติต่อคัู่แข่งขันิ

บริษััทฯ มีนโยบายที�จะป็ฏิบัติุตุ่อัค้่แข่งทางการค�า โดัยไม่
ละเมิดัความลับหรือัล่วงร้�ความลับทางการค�าขอังค้่แข่งขัน
ดั�วยวิธุีฉ�อัฉล จึงกำาหนดัหลักนโยบายดัังนี�

• ป็ระพฤติุป็ฏิบัติุภายใตุ�กรอับกติุกาขอังการแขง่ขันที�ดีั

• ไม่แสิวงหาข�อัม้ลที�เป็็นความลับขอังค้่แข่งทางการค�า
ดั�วยวิธุีการที�ไมส่ิุจริตุหรือัไมเ่หมาะสิม

• ไมท่ำาลายชื�อัเสิยีงขอังค้แ่ขง่ทางการค�าดั�วยการกล่าวหา 
ในทางร�าย

3.6 นิโยบัายและแนิวปีฏิิบััติต่อสังคัม/ชุมชนิ

บริษััทฯ มีนโยบายที�จะดัำาเนินธุุรกิจที�เป็็นป็ระโยชน์ตุ่อั
เศรษัฐกิจ และสิังคม และยึดัมั�นการป็ฏิบัติุตุนเป็็นพลเมือัง
ที�ดีั และป็ฏิบัติุตุามกฎหมายและข�อับังคับที�เกี�ยวข�อังอัย่าง 
ครบถื�วน บรษัิัทฯ จะมุง่มั�นในการพฒันาสิง่เสิรมิ และยกระดัับ 
คุณภาพชีวิตุขอังสิังคม และชุมชนอัันเป็็นที�ที�บริษััทฯ ตัุ�งอัย้่
ให�มีคุณภาพดีัขึ�นพร�อัมๆ กับการเติุบโตุขอังบริษััทฯ 

3.7 นิโยบัายเก่�ยวกับัสิ�งแวดำล้อม

บริษััทฯ มีนโยบายที�ให�การสินับสินุนกิจกรรมตุ่างๆ ที� 
เสิริมสิร�างคุณภาพอัาชีวอันามัยและสิิ�งแวดัล�อัม ตุลอัดัจน
รักษัาสิภาพแวดัล�อัมในการทำางานให�มีความป็ลอัดัภัยตุ่อั
ชีวิตุ และทรัพย์สิินขอังพนักงานอัย้เ่สิมอั

(4)	นโยบ�ยแลัะเนวป็ฏิิบัติกิ�รกิำ�กิับดั้แลั 
	 กิิจกิ�รที่่�ดั่เกิ่�ยวกิับกิ�รเป็ิดัเผู้ยข�อมิ้ลั	 
	 แลัะคว�มิโป็ร่งใส่
คณะกรรมการบริษััทฯ มีนโยบายที�จะเป็ิดัเผยข�อัม้ล
สิารสินเทศทางการเงินและอืั� นๆ ที�เกี�ยวกับธุุรกิจ และ 
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ผลป็ระกอับการขอังบริษััทฯ ที�ตุรงตุ่อัความเป็น็จริง ครบถื�วน  
เพียงพอั สิมำาเสิมอั ทันเวลา แสิดังให�เห็นถึืงสิถืานภาพ
ทางการเงิน และการป็ระกอับการที�แท�จริงขอังบริษััทฯ  
รวมทั�งอันาคตุขอังธุุรกิจขอังบริษััทฯ 

คณะกรรมการบริษััทฯ มุ่งมั�นที�จะดั้แลให�มีการป็ฏิบัติุ
ตุามกฎหมาย ข�อับังคับ และระเบียบที�เกี�ยวข�อังเกี�ยวกับ 
การเป็ิดัเผยข�อัม้ล และความโป็ร่งใสิอัย่างเคร่งครัดั จัดัให�
มีการเผยแพร่ข�อัม้ลในเว็บไซึ่ต์ุขอังบริษััทฯ ทั�งภาษัาไทย
และภาษัาอัังกฤษั ผ่านช่อังทางเผยแพร่ทางสิื�อัมวลชน สิื�อั
ขอังตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทยเพื�อัให�ผ้�ถืือัหุ�น และ
ผ้�ที�เกี�ยวข�อังอืั�นๆ ไดั�รับทราบข�อัม้ลขอังบริษััทฯ ไดั�อัย่าง
ทั�วถึืง และจะทำาการป็รับป็รุงเป็ลี�ยนแป็ลงให�สิอัดัคล�อังกับ
แนวทางที�ตุลาดัหลักทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย และสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ฯ ที�
ป็ระกาศบังคับใช�

บริษััทฯ จัดัให�มีเจ�าหน�าที�ฝ่่ายนักลงทุนสิัมพันธุ์ (Investor 
Relations) เพื�อัทำาหน�าที�ติุดัตุ่อัสืิ�อัสิารกับนักลงทุนหรือั 
ผ้�ถืือัหุ�น รวมถึืงนกัลงทุนสิถืาบันและผ้�ถืือัหุ�นรายยอ่ัย บริษััทฯ 
จะจัดัให�มีการป็ระชุมเพื�อัวิเคราะห์ผลการดัำาเนินงานเป็็น
ป็ระจำา รวมทั�งจะเผยแพร่ข�อัม้ลขอังอังค์กร ทั�งข�อัม้ล
ทางการเงินและข�อัม้ลทั�วไป็ให�แก่ผ้�ถืือัหุ�นนักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ บริษััทจัดัอัันดัับความน่าเชื�อัถืือั และหน่วยงานรัฐ
ที�เกี�ยวข�อัง ผ่านทางช่อังทางตุ่างๆ ไดั�แก่การรายงานตุ่อั
ตุลาดัหลักทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์และเว็บไซึ่ต์ุขอังบริ
ษััทฯ นอักจากนี� บริษััทยังฯ ให�ความสิำาคัญในการเปิ็ดัเผย
ข�อัมล้อัยา่งสิมำาเสิมอั ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอัังกฤษั เพื�อัให�
ผ้�ถืือัหุ�นไดั�รับข่าวสิารเป็็นป็ระจำา โดัยผ่านช่อังทางเว็บไซึ่ต์ุ
ขอังบริษััทฯ ข�อัม้ลที�อัย้่บนเว็บไซึ่ต์ุจะมีการป็รับป็รุงให�ทัน
สิมัยอัย้เ่สิมอั ไมว่่าจะเป็็นวิสิัยทัศน์ พันธุกิจ งบการเงิน ขา่ว
ป็ระชาสัิมพันธ์ุ รายงานป็ระจำาป็ี โครงสิร�างบริษััทฯ และ 
ผ้�บริหาร โครงสิร�างการถืือัหุ�น และผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ่

นอักจากนี� บริษััทฯ ให�ความสิำาคัญตุ่อัรายงานทางการเงิน 
เพื�อัให�แสิดังถึืงสิถืานะทางการเงิน และผลการป็ระกอับการ
ที�แท�จริงขอังบริษััทฯ โดัยอัย้บ่นพื�นฐานขอังข�อัม้ลทางบัญชี
ที�ถื้กตุ�อัง ครบถื�วน และเพียงพอัตุามมาตุรฐานการบัญชีซึ่ึ�ง
เป็็นที�ยอัมรับโดัยทั�วไป็ ซึ่ึ�งบริษััทฯ ไดั�เป็ิดัเผยข�อัม้ลเกี�ยวกับ
กรรมการแตุ่ละท่าน ตุลอัดัจนบทบาท และหน�าที�ขอังคณะ

กรรมการบริษััทฯ และคณะกรรมการชุดัย่อัยขอังบริษััทฯ 
และเป็ิดัเผยค่าตุอับแทนกรรมการและผ้�บริหารระดัับสิ้งใน
รายงานป็ระจำาป็ีขอังบริษััทฯ 

การเปีล่�ยนิแปีลงและพัฒนิาการที่่�
สำาคััญของนิโยบัายและแนิวปีฏิิบััติ 
และระบับัการกำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่
(1)	กิ�รนำ�หลัักิกิ�รกิำ�กิับดั้แลักิิจกิ�รที่่�ดั่ 
	 ส่ำ�หรับบริษัที่จดัที่ะเบ่ยนป็ี	2560	 
	 (CG	Code)	ของ	กิ.ลั.ต.	มิ�ป็รับใช่�
คณะกรรมการบริษััทฯ ไดั�พิจารณาและมอับหมายให�ฝ่่าย
จัดัการนำาหลักการกำากับดั้แลกิจการที� ดีั สิำาหรับบริษััท 
จดัทะเบียนป็ี 2560 (CG Code) ขอัง ก.ล.ตุ. ไป็ป็รับใช�ตุาม
บริบททางธุุรจกิจขอังบริษััท โดัยในป็ี 2564 บริษััทฯ ไดั�นำา
หลักป็ฏิบัติุขอัง CG Code ไป็ป็รับใช�ให�สิอัดัคล�อังกับบริบท
ในการป็ระกอับธุุรกิจขอังบริษััท อัยา่งเหมาะสิมแล�ว 

(2)	กิ�รป็ฏิิบัติในเร่�องอ่�นๆ	ต�มิหลัักิกิ�ร 
	 กิำ�กิับดั้แลักิิจกิ�รที่่�ดั่
1. การป็ระเมินการกำากับด้ัแลกิจการที� ดีัขอังบริษััท 

จดัทะเบยีนในไทย (CGR Checklist) โดัยในเดัอืันตุลุาคม  
2564 บริษััทฯ ไดั�สิ่งข�อัม้ลการป็ระเมิน และ CGR 
Checklist 2021 ให�กับสิมาคมส่ิงเสิริมสิถืาบันกรรมการ
ไทย (IOD) โดัยบริษััทฯ ไดั�รับการป็ระเมินจากโครงการ
สิำารวจการกำากับดั้แลกิจการบริษััทจดัทะเบียนไทย 
(CGR)ในชว่ง 80-89 คะแนน ซึ่ึ�งอัย้ใ่นระดัับ ดีัมาก จาก
สิมาคมสิง่เสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย 

2. การป็ระเมนิการจัดัป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น AGM Checklist โดัย
สิมาคมสิ่งเสิริมผ้�ลงทุนไทย เพื�อัให�บริษััทจดัทะเบียน
ในป็ระเทศไทยมีการจัดัป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นให�เทียบเคียง
มาตุรฐานสิากล ผ่านหลักเกณฑ์์ที�ใช�ในการป็ระเมิน
ครอับคลุมขั�นตุอันตุ่างๆ ในการป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�น 
โดัยบริษััทฯๆ ไดั�คะแนน AGM Checklist จำานวน 90 
คะแนน
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จรุ่รุ่ยั่าบรุ่รุ่ณธุ่รุ่กิจ
จรรยาบรรณธุุรกิจขอังบริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั 
(มหาชน) (หรือั ตุ่อัไป็นี�เรียกว่า “บริษััทฯ”) คือั ข�อัป็ระพฤติุ
ป็ฏิบัติุที�ถื้กตุ�อัง ดีังาม เป็็นแนวทางป็ฏิบัติุที�ดีัในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ และใช�เป็็นแนวทางในการป็ฏิบัติุงานอัย่างเหมาะสิม 
ทั�งนี�เพื�อัสิร�างรากฐานให�อังค์กรสิามารถืดัำาเนินกิจการไดั�
อัยา่งมั�นคง โดัยมปี็ณธิุานในการดัำาเนนิธุุรกิจว่า “บรษัิัทฯ จะ
ดัำาเนินธุุรกิจอัยา่งมีจริยธุรรม โดัยชอับดั�วยกฎหมายและตุ�อัง
เป็็นไป็ตุามข�อักำาหนดัตุ่างๆ และเคารพสิิทธุิขอังผ้�ค�า และ
ล้กค�าขอังบริษััท รวมถึืงตุ�อังรับผิดัชอับตุ่อัผ้�มีสิว่นเกี�ยวข�อัง
ทุกฝ่่ายอัยา่งเท่าเทียมกัน”

คณะกรรมการบริษััทฯ จึงไดั�กำาหนดัจรรยาบรรณในการ
ดัำาเนินธุุรกิจขอังบริษััทฯ เพื�อัช่วยให�บุคลากรขอังบริษััท
สิามารถืใช�เป็็นแนวทางการป็ระพฤติุป็ฏิบัติุตุนที�เหมาะสิม 
บนพื�นฐานขอังหลักจริยธุรรมและจรรยาบรรณไดั�อัย่าง 
ถื้กตุ�อัง 12 ป็ระการดัังตุ่อัไป็นี�

1. การป็ฏิบติัุตุามกฎหมาย ระเบียบ ข�อับังคับ ป็ระกาศ และ
คำาสิั�งตุ่างๆ ขอังบริษััทฯ และสิิทธุิมนุษัยชน

2. การทรัพยากรบุคคล

3. การตุ่อัตุ�านการคอัร์รัป็ชั�น

4. การรับ และการให�ขอังกำานัลและการเลี�ยงรับรอัง

5. การดัำาเนินการดั�านการเมือัง

6. การป็ฏิบัติุตุ่อัข�อัม้ลและทรัพย์สิิน

7. ความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์

8. การทำาธุุรกรรมระหว่างกันขอังบริษััทในกลุ่ม

9. การจัดัซึ่ื�อั จัดัหา และการป็ฏิบัติุตุ่อัค้่ค�า

10. การแขง่ขันทางการค�า

11. การป็้อังกันการฟอักเงิน

12. ความมั�นคงป็ลอัดัภัย อัาชีวอันามัยและสิิ�งแวดัล�อัม
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โครุ่งสรุ่้างการุ่กำากับดำูแลกิจการุ่ 
และข้อมูลสำาคัญเก้�ยั่วักับคณะกรุ่รุ่มการุ่ 
คณะกรุ่รุ่มการุ่ชื่่ดำยั่�อยั่ ผู้บรุ่ิหารุ่ พื่นักงาน
และอ่�น ๆ

โครุ่งสรุ่้างการุ่กำากับดำูแลกิจการุ่
เพื�อัเป็็นการผลักดัันอังค์กรให�มีการบริหารงานไดั�อัย่างมีป็ระสิิทธุิภาพและบรรลุผลสิำาเร็จตุามทิศทางที�ไดั�ตัุ�ง 
เป้็าหมายในการดัำาเนนิธุุรกิจในอันาคตุและสิามารถืรอังรับการพัฒนาอังค์กรไดั�เต็ุมที� บริษััทฯ ไดั�ป็รับป็รุงโครงสิร�าง
การบริหารอังค์กรให�มีผลใช�บังคับตัุ�งแตุ่วันที� 21 ตุุลาคม 2564 โดัยป็ระกอับดั�วย คณะกรรมการตุรวจสิอับ  
คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสิี�ยง 
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โครีงสรี�างองค์กรี บุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีเอ็นเนอรีย์ี� จุำากัดั (มหุ้าชน) 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนก Business Process
Improvement

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกทรัพยากรมนุษย์

แผนกจัดซื้อ

แผนกธุรการและ
บริหารงานทั่วไป

แผนกบริหารระบบคุณภาพ
แผนกพัฒนาโครงการ

แผนกบริหารโครงการ

แผนกรัฐกิจสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส. ชนกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานขายและปฏิบัติการ

น.ส. ชนกมล พุ่มพันธุ์ม่วง (รก.)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการเงินและบริหารองค์กร

นายนพวงศ์ โอมาธิกุล

ฝ่ายปฏิบัติการ
นายณธพล เพิ่มผล

ฝ่ายวางแผนและจัดหา
นายสุวิสา พรหมทอง (รก.) ฝ่ายบริหารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ

นายสุทัศน์ นิติกรไชยรัตน์

ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารโครงการ

ฝ่ายขาย
นายชุมพล ลิลิตสุวรรณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมาย

และเลขานุการบริษัท

ฝ่าย Business
Intelligence

แผนกบริหารงานขาย

แผนกบริหารงานขนส่ง

แผนกลูกค้าสัมพันธ์

แผนกบริหารจัดการคลังก๊าซ

แผนกวิศวกรรม

แผนกความปลอดภัย
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

แผนกกลยุทธ์องค์กร

แผนกพัฒนาธุรกิจ

แผนกบริหารจัดการถัง

แผนกการตลาด

แผนกบริหารจัดการโรงบรรจุ

มีผล ณ วันที� 21 ตุุลาคม 2564
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ข้อมูลเก้�ยั่วักับคณะกรุ่รุ่มการุ่
คัณะกรรมการบัริษััที่ฯ 
คณะกรรมการบริษััทที�ดัำารงตุำาแหนง่ ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 มีรายชื�อัดัังนี� 

ช่่�อ ตำ�แหน่ง วันที่่�ดัำ�รงตำ�แหน่ง

1. นายจุลจิตุต์ุ บุณยเกตุุ กรรมการอิัสิระ
ป็ระธุานกรรมการ 

24 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557

2. นางนิศกร ทัดัเทียมรมย์ กรรมการอิัสิระ
ป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ 

24 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557

3. นายกนกศักดิั� ป็ิ� นแสิง กรรมการ 
ป็ระธุานกรรมการบริหาร

24 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557

4. นางสิร�อัยทิพย์ ไตุรสิุทธุิ� กรรมการอิัสิระ
กรรมการตุรวจสิอับ
ป็ระธุานกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน 

27 ตุุลาคม 2558
27 ตุุลาคม 2558
27 ตุุลาคม 2558

5. นายบวร วงศ์สิินอุัดัม กรรมการ 
กรรมการบริหาร

27 ตุุลาคม 2558
27 ตุุลาคม 2558

6. นางสิาวชมกมล พุม่พันธุุ์มว่ง กรรมการ 
กรรมการบริหาร
กรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน
ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร 

24 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557
1 สิิงหาคม 2562

7. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ 
กรรมการบริหาร
ป็ระธุานกรรมการบริหารความเสิี�ยง

24 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557
22 กุมภาพันธุ์ 2561

8. นายสิง่า รัตุนชาติุช้ชัย กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน

24 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557
24 พฤศจิกายน 2557

9. นางลัขณานันท์ ลักษัมีธุนานันต์ุ* กรรมการอิัสิระ
กรรมการตุรวจสิอับ 

1 สิิงหาคม 2559
1 สิิงหาคม 2559

10. นายสิมชาย ค้วิจิตุรสิุวรรณ กรรมการอิัสิระ 
กรรมการบริหารความเสิี�ยง 

20 ตุุลาคม 2559
22 กุมภาพันธุ์ 2561

11. นายรังสิรรค์ ศรีวรศาสิตุร์ กรรมการอิัสิระ
กรรมการบริหารความเสิี�ยง

21 มิถืุนายน 2560
22 กุมภาพันธุ์ 2561

12. นายเกษัมสิิทธุิ� ป็ฐมศักดิั� กรรมการ 11 พฤษัภาคม 2561

13. นายอิัซึ่ซ้ึ่ โอัโอัตุะ กรรมการอิัสิระ 27 พฤษัภาคม 2564

* กรรมการตุรวจสิอับที�มีความร้�และป็ระสิบการณ์เพียงพอัที�จะสิามารถืทำาหน�าที�ในการสิอับทานความนา่เชื�อัถืือั ขอังงบการเงิน

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 103

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิัทมกีารป็ระชุม
ทั�งสิิ�น 12 ครั�ง เพื�อัป็ฏิบัติุหน�าที�ตุามที�ไดั�รับมอับหมาย

กิรรมิกิ�รผู้้�มิ่อำ�น�จลังลั�ยมิ่อช่่�อ 
ผู้้กิพันบริษัที่
กรรมการผ้�มีอัำานาจลงลายมือัชื� อัผ้กพันบริษััท ตุามข�อั
บังคับบริษััท และหนังสิือัรับรอังการจดัทะเบียนนิติุบุคคล
ตุามกฎหมายว่าดั�วยบริษััทมหาชนจำากัดั กรมพัฒนาธุุรกิจ
การค�า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2562 ไดั�แก่  
นายเกษัมสิิทธิุ� ป็ฐมศักดิั� หรือั นายสิง่า รัตุนชาติุช้ชัย หรือั 
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ คนใดัคนหนึ�งลงลายมือัชื�อัรว่มกับ 
นายกนกศักดิั� ป็ิ� นแสิง หรือั นางสิาวชมกมล พุ่มพันธุุ์ม่วง  
คนใดัคนหนึ�งรวมเป็็นสิอังคน

องค์ป็ระกิอบแลัะคุณส่มิบัติของ 
คณะกิรรมิกิ�รบริษัที่	
1) ข�อับังคับบริษััทและกฎบัตุรคณะกรรมการ กำาหนดัให�

คณะกรรมการบริษััท ป็ระกอับดั�วยกรรมการจำานวน
ไมน่�อัยกว่า 5 คน โดัยตุ�อังป็ระกอับดั�วยกรรมการอิัสิระ
อัยา่งน�อัย 1 ใน 3 ขอังจำานวนกรรมการทั�งหมดั แตุ่ตุ�อัง
ไมน่�อัยกว่า 3 คน โดัยกรรมการอิัสิระจะตุ�อังมีความเป็น็
อิัสิระจากการควบคุมขอังผ้�บริหาร ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ่ และ
ตุ�อังไม่มีสิ่วนเกี�ยวข�อังหรือัมีสิ่วนไดั�เสิียในทางการเงิน 
และการบริหารกิจการ อีักทั�งมีคุณสิมบัติุครบถื�วนตุาม
หลักเกณฑ์์คุณสิมบัติุกรรมการอิัสิระตุามที�กำาหนดัใน
ป็ระกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุน และกรรมการ
ไมน่�อัยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ขอังจำานวนกรรมการทั�งหมดั
จะตุ�อังมีถิื�นฐานอัย้ใ่นป็ระเทศไทย

2) กรรมการบริษััทจะเป็็นผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััท หรือัไมก็่ไดั�

3) คณะกรรมการบริษััท ป็ระกอับดั�วยกรรมการตุรวจสิอับ 
ไมน่�อัยกว่า 3 คน โดัยคณะกรรมการตุรวจสิอับนี�ตุ�อังมี 
คุณสิมบัติุครบถื�วนตุามป็ระกาศ ทจ. 28/2551 อีัก
ทั�งมีขอับเขตุหน�าที�และความรับผิดัชอับตุามที�ตุลาดั 
หลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย (“ตุลาดัหลักทรัพย์ฯ”) 
ป็ระกาศกำาหนดั

4) คณะกรรมการจะเลือักตัุ�ง กรรมการคนหนึ�งเป็น็ป็ระธุาน
กรรมการ และอัาจเลือักตัุ�งรอังป็ระธุานกรรมการ และ

ตุำาแหน่งอืั�นตุามที�เห็นสิมควรก็ไดั� โดัยรอังป็ระธุาน
กรรมการมีหน�าที�ตุามข�อับังคับขอังบริษััทฯ และตุามที�
ป็ระธุานกรรมการมอับหมาย

5) อังค์ป็ระกอับและคุณสิมบัติุขอังกรรมการเป็็นไป็ตุาม
กฎบัตุร ข�อับังคับบริษััท และตุามที�กฎหมายกำาหนดั 
ตุลอัดัจนเป็็นผ้�มีความร้� และมีป็ระสิบการณ์ที�เป็็น
ป็ระโยชน์แก่บริษััท ในป็ี 2561 คณะกรรมการบริษััท มี
จำานวนทั�งสิิ�น 12 คน ซึ่ึ�งเป็น็จำานวนที�เหมาะสิมกับขนาดั
และป็ระเภทขอังธุุรกิจ 

1. กรรมการที�ไมเ่ป็็นผ้�บริหาร 11 คน

2. กรรมการที�เป็น็ผ้�บรหิาร 1 คน คือั ป็ระธุานเจ�าหน�าที� 
บริหาร 

3. กรรมการอิัสิระ 6 คน (ซึ่ึ�งมีจำานวนเกินกว่าหนึ�งใน
สิามขอังกรรมการทั�งคณะตุามข�อับงัคับขอังบรษัิัท
ไดั�กำาหนดัไว�)

กิ�รแต่งตั�งแลัะพ�นตำ�แหน่ง 
กิรรมิกิ�รบริษัที่	
ตุามกฎบัตุรคณะกรรมการบริษััท และข�อับังคับบริษััทฯ ไดั�
กำาหนดัการแตุ่งตัุ�ง และการพ�นตุำาแหน่งกรรมการบริษััท
สิรุป็ไดั� ดัังนี� 

การแต่งตั�งกรรมการบัริษััที่ 

1) ผ้�ถืือัหุ�นจะเลือักตัุ�งกรรมการให�เป็็นไป็ตุามข�อับังคับ
บริษััท และกฎหมายที�เกี�ยวข�อัง ทั�งนี�จะตุ�อังมีความ
โป็ร่งใสิและชัดัเจนในการสิรรหากรรมการ โดัยตุ�อัง
พิจารณาป็ระวัติุการศึกษัาและป็ระสิบการณ์การ
ป็ระกอับวิชาชีพขอังบุคคลนั�นๆ รวมถึืงคุณสิมบัติุและ
การไม่มีลักษัณะตุ�อังห�าม โดัยมีรายละเอีัยดัป็ระกอับ
การพิจารณาที�เพียงพอั เพื�อัป็ระโยชน์ในการตัุดัสิินใจ
ขอังคณะกรรมการบริษััทและผ้�ถืือัหุ�น

2) กรณทีี�กรรมการพ�นจากตุำาแหนง่ตุามวาระ ให�ที�ป็ระชุม
ผ้�ถืือัหุ�น พิจารณาแตุ่งตัุ�งกรรมการโดัยมติุการแตุ่งตัุ�ง 
กรรมการตุ�อังไดั�รับคะแนนเสีิยงข�างมากขอังผ้�ถืือัหุ�น
ซึ่ึ�งมาป็ระชุมและอัอักเสิยีงลงคะแนน ถื�ามคีะแนนเสิยีง
เท่ากัน ให�ป็ระธุานในที�ป็ระชุมอัอักเสิียงเพิ�มขึ�นอีัก 
เสิียงหนึ�งเป็็นเสิียงชี�ขาดั
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3) ในการป็ระชุมสิามัญป็ระจำาป็ี ทุกครั�ง ให�กรรมการ
อัอักจากตุำาแหน่งอัย่างน�อัยจำานวนหนึ�งในสิาม (1/3) 
โดัยอััตุรา ถื�าจำานวนกรรมการจะแบ่งอัอักให�ตุรงเป็ ็
นสิามสิว่นไมไ่ดั� ก็ให�อัอักโดัยจำานวนที�ใกล�ที�สิุดักับหนึ�ง
ในสิาม (1/3) กรรมการที�จะตุ�อังอัอักจากตุำาแหน่งใน 
ป็ีแรกและป็ีที�สิอัง ภายหลังจดัทะเบียนบริษััทนั�น ให�
ใช�วิธุีจับสิลากว่าผ้�ใดัจะอัอัก สิ่วนป็ีหลังๆ ตุ่อัไป็ให�
กรรมการคนที�อัย้่ในตุำาแหน่งนานที�สิุดัเป็็นผ้�อัอักจาก
ตุำาแหน่ง และกรรมการที�พ�นจากตุำาแหน่งตุามวาระ 
อัาจถื้กเลือักเข�ามาดัำารงตุำาแหนง่ใหมอี่ักไดั�

4) ในกรณีที�ตุำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุุอืั� น
นอักจากถึืงคราวอัอักตุามวาระ ให�คณะกรรมการเลือัก
บุคคลที�มีคุณสิมบัติุ และไม่มีลักษัณะตุ�อังห�ามตุาม
กฎหมายว่าดั�วยบริษััทมหาชนจำากัดั และกฎหมายว่า
ดั�วยตุลาดัหลักทรัพย์เข�าเป็็นกรรมการในการป็ระชุม
คราวตุ่อัไป็ เว�นแตุ่วาระขอังกรรมการผ้�นั�นจะเหลือั
น�อัยกว่าสิอังเดืัอัน โดัยบุคคลผ้�เข�าเป็็นกรรมการแทน
ดัังกล่าวจะอัย้่ในตุำาแหน่งกรรมการไดั�เพียงเท่าวาระที�
เหลือัอัย้ข่อังกรรมการที�ตุนเข�ามาแทน 

5) นอักจากการพ�นจากตุำาแหน่งตุามวาระแล�วกรรมการ
อัาจพ�นตุำาแหนง่เมื�อั

5.1 ตุาย

5.2 ลาอัอัก

5.3 ขาดัคุณสิมบั ติุ  หรือัมี ลักษัณะตุ�อังห�ามตุาม
กฎหมายว่าดั�วยบริษััทมหาชนจำากัดั กฎหมายว่า
ดั�วยหลักทรัพยแ์ละตุลาดัหลักทรัพยแ์ละกฎหมาย
อืั�นที�เกี�ยวข�อัง

5.4 ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นลงมติุให�อัอัก

5.5 ศาลมีคำาสิั�งให�อัอัก

6) กรรมการคนใดัจะลาอัอักจากตุำาแหน่งให�ยื�นใบลาอัอัก
ตุ่อับริษััท การลาอัอักให�มีผลตัุ�งแตุ่วันที�ใบลาอัอักไป็ถึืง
บรษัิัท กรรมการซึึ่�งลาอัอักจะแจ�งการลาอัอักขอังตุนให�
นายทะเบียนบริษััทมหาชนทราบดั�วยก็ไดั�

7) ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นอัาจลงมติุให�กรรมการคนใดัอัอักจาก
ตุำาแหนง่ก่อันถึืงคราวอัอักตุามวาระไดั�ดั�วยคะแนนเสิยีง
ไม่น�อัยกว่า 3/4 ขอังจำานวนผ้�ถืือัหุ�นซึ่ึ�งมาป็ระชุมและ 

มีสิิทธิุอัอักเสีิยงลงคะแนน และมีหุ�นนับรวมกัน ไดั�ไม่
น�อัยกว่ากึ�งหนึ�งขอังจำานวนหุ�นที�ถืือัโดัยผ้�ถืือัหุ�นที�มา
ป็ระชุมและมีสิิทธุิอัอักเสิียงลงคะแนน

บที่บ�ที่หน��ที่่�แลัะคว�มิรับผู้ิดัช่อบของ
คณะกิรรมิกิ�ร
คณะกรรมการบริษััทมี หน�าที�ป็ฏิบัติุให�เป็็นไป็ตุามกฎหมาย 
วัตุถืุป็ระสิงค์ ข�อับังคับขอังบริษััท และ มติุที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น 
โดัยป็ฏิบัติุหน�าที�ดั�วยความซึ่ื�อัสิัตุย์สิุจริตุ และระมัดัระวัง
รักษัาผลป็ระโยชน์ขอังผ้�ถืือัหุ�นและ ผ้�มีสิ่วนไดั�เสีิย ทั�งใน
ระยะสิั�นและระยะยาว และเพื�อัให�มั�นใจว่าการดัำาเนินงาน
ขอังบริษััท เป็็นไป็ในทิศทางที�ก่อัให�เกิดัป็ระโยชน์สิ้งสุิดัตุ่อั
ผ้�ถืือัหุ�นและผ้�มสีิว่นไดั�เสิยี คณะกรรมการบรษัิัท จะดัแ้ลให�มี
การจัดัทำาวิสิัยทัศน์ พันธุกิจ เป็้าหมาย นโยบาย ทิศทางการ
ดัำาเนินงาน แผนกลยุทธุ์ แผนงาน และงบป็ระมาณป็ระจำาป็ี 
ขอังบริษััท โดัยคณะกรรมการบริษััท จะร่วมแสิดังความคิดั
เห็น เพื�อัให�เกิดัความเข�าใจในภาพรวมขอังธุุรกิจร่วมกัน
ก่อันที�จะพิจารณาอันุมัติุ และติุดัตุามให�มีการบริหารงาน
เพื�อัให�เป็็นไป็ตุามเป็้าหมายที�วางไว� โดัยจะยึดัถืือัแนวทาง
ขอังตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทยและสิำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์สิรุป็ไดั�ดัังนี� 

1) จัดัให�มีการป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเป็น็การป็ระชุมสิามัญป็ระจำา
ป็ี ภายใน 4 เดืัอันนับแตุ่วันสิิ�นสิุดัรอับระยะเวลาบัญชี
ขอังบริษััท โดัยบริษััทควรจัดัสิง่หนังสิือันัดัป็ระชุมคณะ
กรรมการบริษััท และหนังสืิอันัดัป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นรวม
ทั�งวาระการป็ระชุมและเอักสิารป็ระกอับการพิจารณา
เป็็นการล่วงหน�าดั�วยระยะเวลาพอัสิมควร และตุ�อังไม่
น�อัยไป็กว่าระยะเวลาที�กำาหนดัในข�อับังคับขอังบริษััท

2) จัดัให�มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และ
การสิอับบัญชีที�มีความน่าเชื� อัถืือั รวมทั�งดั้แลให�มี
กระบวนการตุรวจสิอับภายในที�มีป็ระสิิทธุิภาพและ
ป็ระสิิทธุิผล

3) พิจารณาถึืงป็ัจจัยเสิี�ยงสิำาคัญที�อัาจเกิดัขึ�นและกำาหนดั
แนวทางการบรหิารจัดัการความเสิี�ยงอัยา่งครบถื�วนและ
ครอับคลุมดั้แลให�ผ้�บริหารมีระบบหรือักระบวนการที�มี
ป็ระสิทิธุภิาพในการบรหิารจัดัการความเสิี�ยง รวมถึืงการ
แสิวงหาโอักาสิทางธุุรกิจที�อัาจจะเกิดัขึ�นจากความเสีิ�ยง 
ดัังกล่าว ตุลอัดัจนจัดัให�มีการควบคุมภายในที�เพียงพอั 
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และมีป็ระสิิทธิุผล และจัดัให�มีกระบวนการในการ
ป็ระเมินความเหมาะสิมขอังการควบคุมภายใน

4) จัดัให�มีการทำางบการเงิน ณ วันสิิ�นสิุดัรอับป็ีบัญชีขอัง
บริษััท และลงลายมือัชื�อัเพื�อัรับรอังงบการเงินดัังกล่าว 
เพื�อันำาเสินอัตุ่อัที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นในการป็ระชุมสิามัญ
ป็ระจำาป็ี เพื�อัพิจารณาอันุมัติุ

5) พจิารณาให�ความเหน็ชอับการคัดัเลือักและเสินอัแตุ่งตัุ�ง 
ผ้�สิอับบัญช ีและพจิารณาค่าตุอับแทนที�เหมาะสิม ตุามที� 
คณะกรรมการตุรวจสิอับนำาเสินอั ก่อันนำาเสินอัตุ่อั
ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นในการป็ระชุมสิามัญป็ระจำาป็ี เพื�อั
พิจารณาอันุมัติุ

6) สิอัดัสิ่อังด้ัแลและจัดัการแก�ไขป็ัญหาความขัดัแย�ง 
ทางผลป็ระโยชน์ที�อัาจจะเกิดัขึ�น รวมถึืงรายการที� 
เกี�ยวโยงกัน ให�ความสิำาคัญในการพจิารณาธุุรกรรมหลัก
ที�มีความสิำาคัญ โดัยมุ่งเน�นให�เกิดัป็ระโยชน์สิ้งสุิดัตุ่อั 
ผ้�ถืือัหุ�น และผ้�มีสิว่นไดั�เสิียโดัยรวม

7) กำาหนดัเป็า้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดัำาเนนิ
ธุุรกิจ และงบป็ระมาณขอังบริษััท ควบคุมกำากับด้ัแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการ
จัดัการขอังฝ่่ายบริหารให�เป็็นไป็ตุามนโยบายแผนงาน 
และงบป็ระมาณที�กำาหนดัไว�อัย่างมีป็ระสิิทธิุภาพและ
ป็ระสิิทธุิผล

8) มีอัำานาจพิจารณาอันุมัติุการเข�าทำาสิัญญา การลงทุน 
และ/หรือั ธุุรกรรมใดัๆ ที�เกี�ยวข�อังกับการดัำาเนินธุุรกิจ
ป็กติุตุลอัดัจนการดัำาเนินงานที�เป็็นรายการสินับสินุน
ธุุรกิจป็กติุขอังบรษัิัท ซึ่ึ�งมเีงื�อันไขทางการค�าทั�วไป็ ตุาม
งบป็ระมาณที�ไดั�รับอันุมัติุจากที�ป็ระชุมคณะกรรมการ
บริษััท หรือัภายใตุ�วงเงินที�กำาหนดัในระเบียบอัำานาจ
อันุมัติุและการดัำาเนินการ

9) มีอัำานาจพิจารณาอันุมัติุการใช�จ่ายเงินเพื�อัการลงทุน 
หรอืัการดัำาเนินงานตุ่างๆ การก้�ยมื หรอืัการขอัสินิเชื�อัใดัๆ  
จากสิถืาบันการเงิน การให�ก้�ยืมเงิน ตุลอัดัจนการเข�า
เป็็นผ้�คำาป็ระกันเพื�อัการทำาธุุรกิจตุามป็กติุขอังบริษััท 
โดัยไมจ่ำากัดัวงเงิน ทั�งนี� ภายใตุ�ระเบียบขอังบริษััท และ
กฎระเบียบ กฎหมายที�เกี�ยวข�อังขอังตุลาดัหลักทรัพย์
แห่งป็ระเทศไทย และสิำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์

10) จัดัให�มรีะบบการคัดัสิรรบุคลากรที�จะเข�ามารบัผิดัชอับ
ในตุำาแหนง่บรหิารที�สิำาคัญทกุระดัับอัยา่งเหมาะสิมและ
มีกระบวนการสิรรหาที�โป็รง่ใสิ เป็็นธุรรม

11) พิจารณากำาหนดัโครงสิร�างการบริหารงาน มีอัำานาจใน
การแตุ่งตัุ�ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผ้�จัดัการ 
และคณะอันุกรรมการอืั�นตุามความเหมาะสิม เช่น  
คณะกรรมการตุรวจสิอับ คณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดัค่าตุอับแทน คณะกรรมการบริหารความเสิี�ยง 
เป็น็ตุ�น รวมถึืงการกำาหนดัขอับเขตุอัำานาจหน�าที� ตุลอัดั
จนค่าตุอับแทนขอังคณะกรรมการบริหาร กรรมการ 
ผ้�จัดัการ และคณะอันุกรรมการชุดัตุ่างๆ ที�แตุ่งตัุ�ง

12) คณะกรรมการบริษััท สิามารถืมอับอัำานาจ และ/หรือั
มอับหมายให�บุคคลอืั�นป็ฏิบัติุงานเฉพาะอัย่างแทนไดั� 
โดัยการมอับอัำานาจ หรือัการมอับอัำานาจช่วงดัังกล่าว
ให�อัย้่ภายในขอับเขตุแห่งการมอับอัำานาจตุามหนังสิือั 
มอับอัำานาจที�ให�ไว� และ/หรือัให�เป็็นไป็ตุามระเบียบ 
ข�อักำาหนดั หรือัคำาสิั�งที�คณะกรรมการบริษััท และ/หรือั
บรษัิัท กำาหนดัไว� ทั�งนี� การมอับหมายอัำานาจหน�าที�และ
ความรับผิดัชอับขอังคณะกรรมการบริษััทนั�น จะไม่มี
ลักษัณะเป็็นการมอับอัำานาจ หรือัมอับอัำานาจช่วงที� 
ทำาให�คณะกรรมการบริษััท หรือัผ้�รับมอับอัำานาจจาก
คณะกรรมการบริษััท สิามารถือันุมัติุรายการที�ตุนหรือั
บุคคลที�อัาจมีความขัดัแย�ง (ตุามที�นิยามไว�ในป็ระกาศ
คณะกรรมการ กลตุ. หรือัป็ระกาศคณะกรรมการกำากับ
ตุลาดัทุน) อัาจมีสิว่นไดั�เสิีย หรือัอัาจไดั�รับป็ระโยชน์ใน
ลักษัณะใดัๆ หรือัอัาจมีความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์
อืั� นใดักับบริษััท หรือับริษััทย่อัยขอังบริษััท ยกเว�น
เป็็นการอันุมัติุรายการที�เป็็นไป็ตุามนโยบาย และหลัก
เกณฑ์์ที�ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นหรือัคณะกรรมการบริษััท
พิจารณาอันุมัติุไว�

13) กรรมการและผ้�บริหารตุ�อังรายงานให�บริษััททราบถึืง 
การมีสิ่วนไดั� เสิียขอังตุนหรือัขอังบุคคลที�มีความ
เกี�ยวข�อัง ซึึ่�งเป็็นส่ิวนไดั�เสิียที�เกี�ยวข�อังกับการบริหาร
จัดัการกิจการขอังบริษััท หรือับริษััทย่อัย ทั�งนี� ตุาม 
หลักเกณฑ์์ เงื�อันไขและวิธุีการที�คณะกรรมการกำากับ
ตุลาดัทุนป็ระกาศกำาหนดั

14) กรรมการและผ้�บริหารตุ�อังร่วมกันรับผิดัตุ่อับุคคลที�
ซึ่ื�อัขายหลักทรัพย์ขอังบริษััทในความเสีิยหายใดัๆ อััน
เกิดัขึ�นเนื� อังจากการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นหรือั
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ป็ระชาชนทั�วไป็โดัยแสิดังข�อัความที�เป็็นเท็จในสิาระ
สิำาคัญหรือัป็กป็ิดัข�อัความจริงที�ควรบอักให�แจ�งใน
สิาระสิำาคัญตุามที�กำาหนดัในกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตุลาดัหลักทรัพย ์เว�นแตุ่กรรมการและผ้�บรหิารดัังกล่าว 
จะพิสิ้จน์ไดั�ว่าโดัยตุำาแหน่งหน�าที�ตุนไม่อัาจล่วงร้�ถึืง
ความแท�จริงขอังข�อัม้ลหรือัการขาดัข�อัม้ลที�ควรตุ�อัง
แจ�งนั�น

15) ให�ความสิำาคัญกับการดัำาเนินธุุรกิจดั�วยความรับผิดัชอับ
ตุ่อัสิังคมและสิิ�งแวดัล�อัม สิ่งเสิริมความเป็็นอัย้่ที�ดีัขึ�น
อัยา่งยั�งยืนขอังสิังคมไทย

16) จัดัให�มีเลขานุการบริษััทฯ เพื�อัช่วยดั้แลกิจกรรมตุ่างๆ 
ขอังคณะกรรมการ และช่วยให�คณะกรรมการและ
บริษััทฯ ป็ฏิบัติุให�เป็็นไป็ตุามกฎหมายและข�อักำาหนดั
ที�เกี�ยวข�อัง

17) จัดัให�มีการทบทวนและแก�ไขกฎบัตุรคณะกรรมการ 
บริษััทฯ ให�สิอัดัคล�อังกับสิภาวะการณ์

นอักจากนี� การดัำาเนินการขอังคณะกรรมการบริษััท ที�ตุ�อัง
ไดั�รับอันุมัติุจากที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นก่อันดัำาเนินการในเรื�อัง
ตุ่างๆ มีดัังตุ่อัไป็นี�

การเข�าทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน และการไดั�มาหรอืัจำาหนา่ย
ไป็ซึ่ึ�งสิินทรัพย์ที�สิำาคัญขอังบริษััท ตุามที�กฎหมาย และคณะ
กรรมการกำากับตุลาดัทุนป็ระกาศกำาหนดั

• การขายหรือัโอันกิจการขอังบริษััท ทั�งหมดัหรือับาง
สิ่วนที�สิำาคัญให�แก่บุคคลอืั�น ตุามที�กฎหมาย และคณะ
กรรมการกำากับตุลาดัทุนป็ระกาศกำาหนดั 

• การซึ่ื�อัหรือัรับโอันกิจการขอังบริษััทอืั�นมาเป็็นขอัง
บริษััท ตุามที�กฎหมาย และคณะกรรมการกำากับตุลาดั
ทุนป็ระกาศกำาหนดั

• การทำา แก�ไข หรือัเลิกสิัญญาเกี�ยวกับการให�เชา่กิจการ
ขอังบริษััท ทั�งหมดัหรือับางสิ่วนที�สิำาคัญ การมอับ
หมายให�บุคคลอืั�นเข�าจัดัการธุุรกิจขอังบริษััท หรือัการ
รวมกิจการกับบุคคลอืั�นโดัยมีวัตุถืุป็ระสิงค์จะแบง่กำาไร
ขาดัทุนกัน

• การเพิ�มเติุม หรือัแก�ไขเป็ลี�ยนแป็ลงหนังสิอืับริคณห์สินธิุ
หรือัข�อับังคับขอังบริษััท

• การเพิ�มทุน/ลดัทุนจดัทะเบียน

• การอัอักหุ�นก้�เพื�อัเสินอัขายตุ่อัป็ระชาชน

• การเลิกบริษััท/การควบเข�ากับบริษััทอืั�น

• การป็ระกาศจ่ายเงินป็ันผลป็ระจำาป็ี

• กิจการอืั�นใดัที�กฎหมาย/ข�อับงัคับบรษัิัท กำาหนดัให�ตุ�อัง
ไดั�รับความเห็นชอับจากที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 107

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



เพื�อัให�เป็น็ตุามหลักการกำากับด้ัแลกิจการที�ดีั คณะกรรมการ
บริษััทไดั�แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการชุดัย่อัย จำานวน 4 ชุดั ไดั�แก่ 
คณะกรรมการตุรวจสิอับ คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดั
ค่าตุอับแทน คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิาร
ความเสิี�ยง ทั�งนี� เพื�อัทำาหน�าที�พจิารณากลั�นกรอังการดัำาเนนิ
งานที�สิำาคัญเป็็นการเฉพาะเรื�อังดั�วยความรอับคอับและมี
ป็ระสิทิธุภิาพ และนำาเสินอัความเหน็ตุ่อัคณะกรรมการบรษัิัท 
โดัยรายชื�อัและบทบาทหน�าที�ขอังคณะกรรมการเฉพาะเรื�อัง
แตุ่ละคณะ ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2562 มีดัังตุ่อัไป็นี�

คัณะกรรมการตรวจสอบั

ชื�อ ตำาแหุ้น่ง

1. นางนิศกร ทัดัเทียมรมย์ ป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ

2. นางสิร�อัยทิพย์ ไตุรสิุทธุิ� กรรมการตุรวจสิอับ

3. นางลัขณานันท์  
ลักษัมีธุนานันต์ุ

กรรมการตุรวจสิอับ

มีความร้�และป็ระสิบการณ์
ดั�านบัญชีและการสิอับทาน
งบการเงิน

องค์ป็ระกิอบของ 
คณะกิรรมิกิ�รตรวจส่อบ	
คณะกรรมการตุรวจสิอับป็ระกอับดั�วยกรรมการอิัสิระอัย่าง
น�อัย 3 คน ซึ่ึ�งกรรมการทั�ง 3 ท่านข�างตุ�นนั�น เป็็นกรรมการ
อิัสิระที�มคีณุสิมบติัุตุามป็ระกาศคณะกรรมการตุลาดัทนุ และ
มีกรรมการตุรวจสิอับอัย่างน�อัย 1 คน ที�มีความร้�ดั�านบัญชี
และการเงิน

นอักจากนี�  คณะกรรมการบริษััท ไดั�ให�ความเห็นชอับ
กฎบัตุรคณะกรรมการตุรวจสิอับ ซึ่ึ�งไดั�กำาหนดัอังค์ป็ระกอับ 
คุณสิมบัติุ วาระการดัำารงตุำาแหนง่ และขอับเขตุหน�าที� โดัย
มีรายละเอีัยดัดัังนี� 

คณะกรรมการตุรวจสิอับ กำาหนดัให�มวีาระการดัำารงตุำาแหนง่
ตุามวาระคราวละ 3 ป็ี โดัย 1 ป็ี หมายถึืงเวลาระหว่างการ

ป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�นขอังปี็ที�ไดั�รับการแตุ่งตัุ�งถึืงการป็ระชุม
สิามัญผ้�ถืือัหุ�นปี็ถัืดัไป็ กรรมการที�พ�นตุำาแหน่งตุามวาระอัาจ
ไดั�รับการแตุ่งตัุ�งให�กลับเข�ารับตุำาแหนง่ไดั�อีัก 

ขอบเขตอำ�น�จหน��ที่่�ของ 
คณะกิรรมิกิ�รตรวจส่อบ	
1) สิอับทานให�บริษััท มีการรายงานทางการเงินอัย่างถ้ืก

ตุ�อังและเพียงพอั

2) สิอับทานให�บรษัิัท มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตุรวจสิอับภายใน (Internal 
Audit) ที�เหมาะสิม มีป็ระสิิทธิุภาพและป็ระสิิทธิุผล 
และพิจารณาความเป็็นอิัสิระขอังหน่วยงานตุรวจสิอับ
ภายใน ตุลอัดัจนให�ความเห็นชอับในการพิจารณา 
แตุ่งตัุ�ง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�างานตุรวจสิอับภายใน 
หรือัหน่วยงานอืั�นใดัที�รับผิดัชอับเกี�ยวกับการตุรวจ
สิอับภายใน

3) สิอับทานให�บริษััท ป็ฏิบติัุตุามกฎหมายว่าดั�วยหลักทรัพย์ 
และตุลาดัหลักทรัพยฯ์ ข�อักำาหนดัขอังตุลาดัหลักทรัพยฯ์ 
หรือักฎหมายที�เกี�ยวข�อังกับธุุรกิจขอังบริษััท

4) พิจารณาคัดัเลือัก เสินอัแตุ่งตัุ�งบุคคลซึ่ึ�งมีความเป็็น
อิัสิระเพื�อัทำาหน�าที�เป็น็ผ้�สิอับบญัชขีอังบรษัิัท และเสินอั
ค่าตุอับแทนขอังบุคคลดัังกล่าว รวมทั�งเข�ารว่มป็ระชุม
กับผ้�สิอับบัญชีโดัยไม่มีฝ่่ายจัดัการเข�าร่วมป็ระชุมดั�วย
อัยา่งน�อัยป็ีละ 1 ครั�ง

5) พิจารณาการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลขอังบริษััท ในกรณีที�เกิดั
รายการที�เกี�ยวโยงกันหรือัรายการที�อัาจมีความขัดัแย�ง
ทางผลป็ระโยชนใ์ห�เป็็นไป็ตุามกฎหมายและข�อักำาหนดั
ขอังตุลาดัหลักทรัพย์ฯ ทั�งนี� เพื�อัให�มั�นใจว่ารายการดััง
กล่าวสิมเหตุุสิมผล และเป็็นป็ระโยชน์สิ้งสิุดัตุ่อับริษััท

6) จัดัทำารายงานขอังคณะกรรมการตุรวจสิอับโดัยเปิ็ดัเผย
ไว�ในรายงานป็ระจำาป็ีขอังบริษััท ซึ่ึ�งรายงานดัังกล่าว
ตุ�อังลงนามโดัยป็ระธุานคณะกรรมการตุรวจสิอับ และ
ตุ�อังป็ระกอับดั�วยข�อัม้ลอัยา่งน�อัยดัังตุ่อัไป็นี�

ข้อมูลเก้�ยั่วักับคณะกรุ่รุ่มการุ่ชื่่ดำยั่�อยั่

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564108

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



ก) ความเห็นเกี�ยวกับความถืก้ตุ�อัง ครบถื�วน เป็็นที�เชื�อั
ถืือัไดั�ขอังรายงานทางการเงินขอังบริษััท

ข) ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอัขอังระบบควบคุม
ภายในขอังบริษััท

ค) ความเห็นเกี�ยวกับการป็ฏิบัติุตุามกฎหมายว่าดั�วย
หลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ฯ ข�อักำาหนดัขอัง
ตุลาดัหลักทรัพย์ฯ หรือักฎหมายที�เกี�ยวข�อังกับ
ธุุรกิจขอังบริษััท

ง) ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสิมขอังผ้�สิอับบัญชี

จ) ความเหน็เกี�ยวกับรายการที�อัาจมคีวามขดััแย�งทาง
ผลป็ระโยชน์ที�เกี�ยวโยงกัน

ฉ) จำานวนการป็ระชุมคณะกรรมการตุรวจสิอับ และ
การเข�าร่วมป็ระชุมขอังกรรมการตุรวจสิอับแตุ่ละ
ท่าน

ช) ความเห็นหรือัข�อัสิังเกตุโดัยรวมที�คณะกรรมการ
ตุรวจสิอับไดั�รับจากการป็ฏิบัติุหน�าที�ตุามกฎ 
บัตุร (Charter)

ซึ่) รายการอืั�นที�เห็นว่าผ้�ถืือัหุ�นและผ้�ลงทุนทั�วไป็ควร
ทราบภายใตุ�ขอับเขตุหน�าที�และความรับผิดัชอับ
ที�ไดั�รับมอับหมายจากคณะกรรมการบริษััท

7) สิอับทานการบริหารความเสิี�ยงที�สิำาคัญขอังบริษััท เพื�อั
ให�เกิดัความเชื�อัมโยงกับการควบคุมภายใน

8) ทบทวนและเสินอัข�อัแก�ไข ขอับเขตุ หน�าที� และความ
รับผิดัชอับขอังคณะกรรมการตุรวจสิอับให�สิอัดัคล�อัง
กับภาวการณ์

9) ป็ฏิบติัุการอืั�นใดัตุามที�คณะกรรมการบรษัิัท มอับหมาย
ดั�วยความเห็นชอับจากคณะกรรมการตุรวจสิอับ ทั�งนี�
ในการป็ฏิบัติุการดัังกล่าว คณะกรรมการตุรวจสิอับมี
ความรับผิดัชอับตุ่อัคณะกรรมการบริษััท โดัยตุรง และ
คณะกรรมการขอังบรษัิัท ยงัคงมคีวามรบัผดิัชอับในการ
ดัำาเนินงานขอังบริษััท ตุ่อับุคคลภายนอัก

10) หากคณะกรรมการตุรวจสิอับพบหรือัมีข�อัสิงสิัยว่ามี
รายการหรือัการกระทำาดัังตุ่อัไป็นี� ซึึ่�งอัาจมีผลกระทบ
อัยา่งมีนยัสิำาคัญตุ่อัฐานะการเงิน และผลการดัำาเนินงาน 

ขอังบริษััท ให�คณะกรรมการตุรวจสิอับรายงานตุ่อั 
คณะกรรมการบริษััท เพื�อัดัำาเนินการป็รับป็รุงแก�ไข
ภายในเวลาที�คณะกรรมการตุรวจสิอับเห็นสิมควร

ก) รายการที�เกิดัความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์

ข) การทุจริตุหรือัมีสิิ�งผิดัป็กติุหรือัมีความบกพร่อังที�
สิำาคัญในระบบควบคุมภายใน

ค) การฝ่่าฝ่้นกฎหมายว่าดั�วยหลักทรัพย์และตุลาดั
หลักทรพัยฯ์ ข�อักำาหนดัขอังตุลาดัหลักทรพัยฯ์ หรอืั
กฎหมายที�เกี�ยวข�อังกับธุุรกิจขอังบริษััท

ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 คณะกรรมการตุรวจสิอับมีการ
ป็ระชุมรวมทั�งสิิ�น 4 ครั�ง เพื�อัป็ฏิบัติุหน�าที�ตุามขอับเขตุ
อัำานาจหน�าที�และความรับผิดัชอับที�ระบุไว�ในกฎบัตุรฯ และ
ตุามที�คณะกรรมการบริษััทฯ มอับหมาย

คัณะกรรมการสรรหุ้าและ 
กำาหุ้นิดำคั่าตอบัแที่นิ

ชื�อ ตำาแหุ้น่ง

1. นางสิร�อัยทิพย์ ไตุรสิุทธุิ� ป็ระธุานกรรมการสิรรหา 
และกำาหนดัค่าตุอับแทน

2. นางสิาวชมกมล พุม่พันธุุ์มว่ง กรรมการสิรรหาและ 
กำาหนดัค่าตุอับแทน

3. นายสิง่า รัตุนชาติุช้ชัย กรรมการสิรรหาและ 
กำาหนดัค่าตุอับแทน

องค์ป็ระกิอบของคณะกิรรมิกิ�รส่รรห�
แลัะกิำ�หนดัค่�ตอบแที่น
คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทนป็ระกอับดั�วย
กรรมการอัยา่งน�อัย 3 คน นอักจากนี� คณะกรรมการบริษััท
ให�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน มวีาระการ
ดัำารงตุำาแหนง่ตุามวาระคราวละ 3 ป็ี โดัย 1 ป็ี หมายถึืงเวลา
ระหว่างการป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�นขอังป็ีที�ไดั�รับการแตุ่งตัุ�ง
ถึืงการป็ระชุมสิามญัผ้�ถืือัหุ�นป็ถัีืดัไป็ กรรมการที�พ�นตุำาแหนง่
ตุามวาระอัาจไดั�รับการแตุ่งตัุ�งให�กลับเข�ารับตุำาแหนง่ไดั�อีัก 

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 109

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



ขอบเขตอำ�น�จหน��ที่่�คณะกิรรมิกิ�รส่รรห�
แลัะกิำ�หนดัค่�ตอบแที่น	
1) สิรรหาบุคคลที�สิมควรไดั�รับการเสินอัชื�อัเป็็นกรรมการ

หรือัป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร หรือัผ้�บริหารระดัับสิ้ง 
เมื�อัมีตุำาแหน่งว่างลง หรือัที�ครบวาระ เพื�อัเสินอัให�
คณะกรรมการบริษััท พิจารณาเลือักตัุ�ง หรือัเสินอัตุ่อัที�
ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเพื�อัเลือักตัุ�ง แล�วแตุ่กรณี โดัยคำานึงถึืง
อังค์ป็ระกอับขอังคณะกรรมการ ความร้�ความสิามารถื 
และป็ระสิบการณ์ที�เป็็นป็ระโยชน์ตุ่อับริษััท จำานวน
บรษัิัทที�บุคคลนั�นดัำารงตุำาแหนง่ และการมผีลป็ระโยชน์
ขัดัแย�งกันดั�วย

2) จัดัเตุรียมบัญชีรายชื�อัผ้�ที�สิมควรไดั�รับการเสินอัชื�อั
เป็็นกรรมการหรือัป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารไว�เป็็นการ
ล่วงหน�า และ/หรือั ในกรณีที�มีตุำาแหน่งกรรมการหรือั
ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารว่างลง

3) ขอัรับข�อัคิดัเห็นตุ่างๆ จากคณะกรรมการบริษััท และ/
หรือั ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร (ถื�ามี) เพื�อัป็ระกอับ
พิจารณาคัดัเลือักสิรรหาดั�วย ก่อันนำาเสินอัให�คณะ
กรรมการบริษััท หรือัที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น แล�วแตุ่กรณี 
พิจารณาเลือักตัุ�งตุ่อัไป็

4) พิจารณากำาหนดัแบบป็ระเมินผลการป็ฏิบัติุงานขอัง
ป็ระธุานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื�อัง 
และป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร

5) พิจารณาเสินอัรายชื�อักรรมการที�มีคุณสิมบัติุเหมาะสิม
เป็็นกรรมการเฉพาะเรื�อังและป็ระธุานกรรมการเฉพาะ
เรื�อังตุ่อัคณะกรรมการบริษััท เพื�อัแตุ่งตัุ�งเมื�อัมีตุำาแหนง่
ว่างลง หรือัเสินอัป็รับป็รุงกรรมการเฉพาะเรื�อังตุ่อั
คณะกรรมการบริษััท ตุามความเหมาะสิม

6) พิจารณาค่าตุอับแทนให�แก่คณะกรรมการบริษััท  
คณะกรรมการเฉพาะเรื�อัง โดัยมีหลักเกณฑ์์หรือัวิธุี
การและโครงสิร�างที�เป็็นธุรรมและสิมเหตุุสิมผลซึึ่�ง
พิจารณาตุามผลการป็ฏิบัติุงาน ผลการดัำาเนินงานขอัง
บรษัิัท แนวป็ฏิบติัุในอุัตุสิาหกรรมเดีัยวกัน และขอับเขตุ
หน�าที�ความรับผิดัชอับ และเสินอัที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเพื�อั
พิจารณาอันุมัติุ

7) พิจารณาค่าตุอับแทนให�แก่ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร 
และพิจารณาโครงสิร�างเงินเดืัอันขอังผ้�บริหารระดัับสิ้ง  
โดัยการพิจารณาตุ�อังมีหลักเกณฑ์์หรือัวิธุีการและ
โครงสิร�างที�เป็็นธุรรมและสิมเหตุุสิมผล และในกรณี
ค่าตุอับแทนขอังป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร ให�คำานึงถึืง
หน�าที�ความรับผิดัชอับและผลการป็ฏิบัติุงานป็ระจำาป็ี 
ดั�วย และเสินอัที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท เพื�อั
พิจารณาอันุมัติุ

8) พจิารณาทบทวนเกี�ยวกับระเบยีบว่าดั�วยคณะกรรมการ
สิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน เพื�อัให�มคีวามเหมาะสิม 
อัย้่เสิมอัรวมทั�งนโยบายและหลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวกับการ
กำาหนดัค่าตุอับแทนและผลป็ระโยชน์ขอังกรรมการ
บริษััท ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร และผ้�บริหารระดัับ
สิ้งขอังบริษััท

9) สินนัสินุนให�บริษััทฯ เปิ็ดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นรายย่อัยเสินอั
รายชื�อับุคคลเข�ารับการสิรรหาเป็็นกรรมการบริษััทฯ 

10) ป็ฏิบติัุการอืั�นใดัตุามที�คณะกรรมการบรษัิัท มอับหมาย
อัันเกี�ยวเนื� อังกับการสิรรหากรรมการและป็ระธุาน 
เจ�าหน�าที�บริหาร

ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2564 คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดั
ค่าตุอับแทนมีการป็ระชุมทั�งสิิ�น 2 ครั�งเพื�อัป็ฏิบัติุหน�าที�ตุาม
ที�ไดั�รับมอับหมาย 

คัณะกรรมการบัริหุ้าร 

ชื�อ ตำาแหุ้น่ง

1. นายกนกศักดิั� ป็ิ� นแสิง ป็ระธุานกรรมการบริหาร

2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร

3. นางสิาวชมกมล พุม่พันธุุ์มว่งกรรมการบริหาร

4. นายสิง่า รัตุนชาติุช้ชัย กรรมการบริหาร

5. นายบวร วงศ์สิินอุัดัม กรรมการบริหาร

เพื�อัให�การดัำาเนินกิจการขอังบริษััท ดัำาเนินการไดั�อัย่าง 
คล่อังตัุวมีผลการดัำาเนนิงานที�มปี็ระสิทิธุภิาพ คณะกรรมการ
ขอังบริษััทเป็็นผ้�พิจารณาแตุ่งตัุ�งคณะกรรมการบริหาร ซึ่ึ�ง
ป็ระกอับดั�วยกรรมการและผ้�บรหิารจำานวนหนึ�งที�มคีณุสิมบติัุ
เหมาะสิม เพื�อัทำาหน�าที�บริหารจัดัการและควบคมุกิจการขอัง
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บริษััทตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอับหมาย เพือัสินับสินุน
การป็ฏิบัติุงาน สิร�างความเชื�อัมั�นให�แก่ผ้�มีสิ่วนไดั�เสิีย และ
เพื�อัให�บริษััทเติุบโตุอัย่างยั�งยนื รวมทั�งก่อัให�เกิดัความชัดัเจน
ในเรื�อังอังค์ป็ระกอับ วาระการดัำารงตุำาแหน่ง หน�าที�ความ
รับผิดัชอับ และการป็ระชุมขอังคณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการบริษััทจึงเห็นชอับให�จัดัทำากฎบัตุรคณะกรรมการ
บรหิารขึ�น เพื�อัใช�เป็็นแนวทางในการป็ฏิบติัุหน�าที�ให�ถืก้ตุ�อัง
ตุามกฎหมาย และสิอัดัคล�อังกับหลักการกำากับดัแ้ลกิจการที�ดีั

ทั�งนี�ให�ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร เป็็นกรรมการบริหารโดัย
ตุำาแหน่ง โดัยกำาหนดัให�คณะกรรมการบริหารมีวาระการ
ดัำารงตุำาแหนง่ตุามวาระ คราวละ 3 ป็ี โดัย 1 ป็ี หมายถึืงเวลา
ระหว่างการป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�นขอังปี็ที�ไดั�รับการแตุ่งตัุ�งถึืง
การป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�น ป็ีถัืดัไป็ กรรมการที�พ�นตุำาแหน่ง
ตุามวาระอัาจไดั�รับการแตุ่งตัุ�งให�กลับเข�ารับตุำาแหนง่ไดั�อีัก 

ขอบเขตอำ�น�จหน��ที่่�คณะกิรรมิกิ�รบริห�ร
1) พิจารณากลั�นกรอังกลยุทธุ์ในการป็ระกอับธุุรกิจ  

เป็้าหมายทางการเงิน และแผนงาน (ทั�งระยะสิั�น ระยะ
กลาง และระยะยาว) รวมถึืงงบป็ระมาณป็ระจำาป็ี เพื�อั
นำาเสินอัตุ่อัคณะกรรมการบริษััท 

2) กำาหนดันโยบายการเงินการลงทุนขอังบริษััท และ
กำาหนดัทิศทางนโยบายการลงทุนให�สิอัดัคล�อังกับ
นโยบายบริษััท 

3) พิจารณารายการเกี�ยวกับการลงทุนและจำาหน่าย
ทรัพย์สิิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการ
บริหารเงิน การบริหารงานทั�วไป็ และรายการอืั�นใดัที�
เกี�ยวกับธุุรกิจขอังบรษัิัท ภายในขอับเขตุอัำานาจที�ไดั�รบั
อันุมัติุจากคณะกรรมการบริษััท 

4) กำากับและติุดัตุามผลการดัำาเนินงานและฐานะการเงิน
ขอังบรษัิัท และรายงานผลการดัำาเนนิงานและฐานะการ
เงินให�แก่กรรมการบริษััทรับทราบเป็็นป็ระจำาทุกเดืัอัน

5) แสิวงหาและป็ระเมนิโอักาสิในการลงทนุในธุุรกิจใหม่ๆ  
ศึกษัาความเป็็นไป็ไดั�สิำาหรับโครงการใหม่ๆ และมี
อัำานาจพิจารณาอันุมัติุเข�ารว่มป็ระม้ลงานตุ่างๆ ตุลอัดั
จนเข�าดัำาเนินงานโครงการตุ่างๆ ตุามที�เห็นสิมควร 
รวมถึืงการทำานิติุกรรมที�เกี�ยวข�อังกับเรื�อังดัังกล่าวจน
เสิร็จการ

6) คณะกรรมการบริหารอัาจมอับอัำานาจให�ผ้�บริหารหรือั 
บุคคลใดับุคคลหนึ�งมอีัำานาจในการดัำาเนนิการในเรื�อังใดั 
เรื�อังหนึ�งหรือัหลายเรื�อังตุามที�คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาเห็นสิมควรไดั�  การอันุมั ติุรายการขอัง 
คณะกรรมการบริหารและ/หรือัการมอับอัำานาจตุ�อัง
ไม่เป็็นการอันุมัติุรายการที�เกี�ยวโยงกันหรือัรายการ
ที�อัาจมีความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์ หรือัรายการที� 
คณะกรรมการบริหารมีสิ่วนไดั�เสิียตุามที�กำาหนดัในข�อั
บังคับขอังบริษััท และตุามที�กำาหนดัโดัย คณะกรรมการ
บริษััทและหนว่ยงานกำากับดั้แลที�เกี�ยวข�อัง 

7) ให�แนวนโยบายแตุ่งตัุ�ง กำาหนดัอัำานาจหน�าที�กำากับดั้แล 
ป็ระสิานงาน และกำาหนดัอัำานาจหน�าที�ขอังคณะทำางาน 
พเิศษั หรือัคณะบริหารงานพร�อัมทั�งพจิารณาและอันุมติัุ
ข�อัเสินอัตุ่างๆ ซึ่ึ�งเสินอัโดัยคณะบริหารงาน หรือัคณะ
ทำางานพิเศษั

8) พิจารณาและให�ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษััท 
เกี�ยวกับนโยบายการจ่ายเงินป็ันผลขอังบริษััท 

9) พจิารณาและดัำาเนินการในป็ระเด็ันที�สิำาคัญ ซึึ่�งเกี�ยวข�อัง
กับการดัำาเนินงานขอังบริษััท

10) พจิารณากลั�นกรอังและให�ข�อัเสินอัแนะงานทกุป็ระเภท
ที�เสินอัตุ่อัคณะกรรมการบริษััทยกเว�น งานที�อัย้ภ่ายใตุ�
หน�าที�ความรับผิดัชอับ และ/หรือั เป็็นอัำานาจขอังคณะ
กรรมการชุดัย่อัยอืั�นขอังบริษััทที�จะเป็็นผ้�พิจารณา 
กลั�กรอังเพี�อันำาเสินอัคณะกรรมการบริษััทโดัยตุรง

11) ดัำาเนนิการอืั�นๆ ในขอับเขตุอัำานาจและความรบัผดิัชอับ  
ตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอับหมายหน�าที�ให�เป็็น
คราวๆ ไป็

12) รับทราบเรื�อังอืั�นๆ ทั�งที�เกี�ยวกับการบริหารกิจการและ
ไมเ่กี�ยวกับการบรหิารกิจการขอังบรษัิัท เชน่ คดีัความที� 
บริษััทตุกเป็็นจำาเลย เป็็นตุ�น ที�กรรมการบริหารเห็นว่า
จำาเป็็นหรือัสิมควรที�จะให�เสินอัเพื�อัรับทราบ

โดัยที�คณะกรรมการบริหารมีอัำานาจในการอันุมัติุรายจ่าย
ทั�วไป็ภายใตุ�งบป็ระมาณที�ไดั�รับการอันุมัติุแล�ว สิำาหรับ 
ค่าใช�จ่ายในการดัำาเนินงาน (Operating Expense) ในวงเงิน 
ไมเ่กิน 20,000,000 บาท 

ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีการป็ระชุม
ทั�งสิิ�น 11 ครั�ง เพื�อัป็ฏิบัติุหน�าที�ตุามที�ไดั�รับมอับหมาย
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คัณะกรรมการบัริหุ้ารคัวามเส่�ยง

ชื�อ ตำาแหุ้น่ง

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ป็ระธุานกรรมการ 
บริหารความเสิี�ยง

2. นายรังสิรรค์ ศรีวรศาสิตุร์ กรรมการบริหาร 
ความเสิี�ยง

3. นายสิมชาย ค้วิจิตุรสิุวรรณ กรรมการบริหาร 
ความเสิี�ยง

องค์ป็ระกิอบของคณะกิรรมิกิ�รบริห�ร
คว�มิเส่่�ยง	
ป็ระกอับดั�วยกรรมการอัย่างน�อัย 3 คน นอักจากนี�  
คณะกรรมการบริษััทให�คณะกรรมการบริหารความเสีิ�ยง 
มีวาระการดัำารงตุำาแหน่งตุามวาระคราวละ 3 ป็ี โดัย 1 ป็ี 
หมายถึืงเวลาระหว่างการป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�นขอังป็ีที�ไดั�
รบัการแตุ่งตัุ�งถึืงการป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�นปี็ถัืดัไป็ กรรมการ
ที�พ�นตุำาแหน่งตุามวาระอัาจไดั�รับการแตุ่งตัุ�งให�กลับเข�ารับ
ตุำาแหนง่ไดั�อีัก

ขอบเขตอำ�น�จหน��ที่่�คณะกิรรมิกิ�รบริห�ร
คว�มิเส่่�ยง
1) พิจารณาและอันุมัติุนโยบาย วัตุถืุป็ระสิงค์ และกรอับ

การบริหารความเสิี�ยง สิำาหรับเป็็นกรอับการป็ฏิบัติุงาน
ในกระบวนการบรหิารความเสิี�ยงขอังพนกังานในอังค์กร 

ให�เป็น็ไป็ในทิศทางเดีัยวกัน และสิอัดัคล�อังกับเป็า้หมาย
และกลยุทธุ์ขอังธุุรกิจ ทั�งนี� นโยบาย วัตุถืุป็ระสิงค์ และ
กรอับการบริหารความเสิี�ยงจะไดั�รับการทบทวนเป็็น
ป็ระจำาทุกปี็ และให�ความสิำาคัญกับสัิญญาณเตืุอันภัย
ล่วงหน�า

2) จัดัตัุ�งคณะทำางานบรหิารความเสิี�ยงและกำาหนดัอัำานาจ
หน�าที�ขอังคณะทำางานฯ โดัยมหีน�าที�จัดัทำานโยบายและ
แผนบริหารความเสิี�ยงในแตุ่ละหน่วยงาน เสินอัตุ่อัที�
ป็ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสิี�ยง เพื�อัพิจารณา

3) กำากับดั้แลให�มีการระบุความเสิี�ยง โดัยพิจารณาป็ัจจัย
ทั�งภายนอักและภายในอังค์กร ที�อัาจสิ่งผลให�บริษััท 
ไม่สิามารถืบรรุลวัตุถืุป็ระสิงค์ที�กำาหนดัไว� และมีการ
ป็ระเมินผลกระทบและโอักาสิที�เกิดัขึ�นขอังความเสีิ�ยง
ที�ไดั�ระบุไว� เพื�อัจัดัลำาดัับความเสิี�ยงและเลือักใช�วิธุีการ
จัดัการความเสิี�ยงไดั�อัยา่งเหมาะสิม

4) ให�คำาแนะนำาและการสินับสินุนแก่คณะทำางานบริหาร
ความเสิี�ยงในเรื�อังการบริหารความเสิี�ยงระดัับอังค์กร
รวมถึืงสิ่งเสิริมและสินับสินุนให�มีการป็รับป็รุงและ
พัฒนาระบบบริหารความเสิี�ยงภายในอังค์กรอัย่างตุ่อั
เนื�อัง

5) กำากับดั้แลให�การบริหารความเสิี�ยงเป็็นไป็อัย่างมี
ป็ระสิิทธุิผล และป็ระเมินผลขอังการบริหารความเสิี�ยง

6) ป็ฏิบัติุหน�าที�อืั�นใดั ตุามที�คณะกรรมการบริษััท มอับ
หมาย และตุามที�กำาหนดัไว�ในข�อับังคับ

ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสิี�ยง 
มีการป็ระชุมทั�งสิิ�น - ครั�ง 
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ข้อมูลเก้�ยั่วักับผู้บรุ่ิหารุ่

ช่่�อ ตำ�แหน่ง

1. นางสิาวชมกมล พุม่พันธุุ์มว่ง ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร (แตุ่งตัุ�งเมื�อัวันที� 8/8/2562)/

ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารสิายงานขายและป็ฏิบัติุการ

2. นายนพวงศ์ โอัมาธุิกุล รอังป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารสิายการเงินและบริหารอังค์กร 

3. นายชุมพล ลิลิตุสิุวรรณ ผ้�อัำานวยการฝ่่ายขาย

4. นายสิุทัศน์ นิติุกรไชยรัตุน์ ผ้�อัำานวยการฝ่่ายกลยุทธุ์และพัฒนาธุุรกิจ 

5. นายณธุพล เพิ�มพล ผ้�อัำานวยการฝ่่ายป็ฏิบัติุการ 

เพื� อัให�การบริหารจัดัการอังค์กรดัำาเนินไป็ไดั�อัย่างมี
ป็ระสิิทธุิภาพ คณะกรรมการบริษััท ไดั�แตุ่งตัุ�งผ้�บริหารใน 
ฝ่า่ยงานตุ่างๆ อัันป็ระกอับไป็ดั�วย ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร 
มีอัำานาจและหน�าที�บริหารกิจการขอังบริษััทฯ ตุามนโยบาย 
แผนงาน และงบป็ระมาณที�ไดั�รับอันุมัติุจากคณะกรรมการฯ 
และเป็็นผ้�บังคับบัญชาสิ้งสุิดัขอังพนักงาน รอังป็ระธุานเจ�า
หน�าที�บริหารสิายป็ฏิบัติุการ และรอังป็ระธุานเจ�าหน�าที� 
บริหารสิายการเงินและบริหารอังค์กร มีหน�าที�ในการบริหาร
จัดัการงานขอังบริษััทให�เป็็นไป็ตุามกลยุทธุ์ และเป็้าหมายที�
กำาหนดั 

ทั�งนี� ผ้�อัำานวยการฝ่่ายตุ่างๆ มีหน�าที�ในการป็ฏิบัติุงานให�
บริษััทดัำาเนินตุามเป็้าหมายที�ตัุ�งไว� และตุ�อังมีคุณสิมบัติุและ
ไม่มีลักษัณะตุ�อังห�ามตุามกฎหมายว่าดั�วยบริษััทมหาชน
จำากัดัและกฎหมายว่าดั�วยหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ 
รวมถึืงตุ�อังเป็็นผ้�มีความร้� ความสิามารถื ความเชี�ยวชาญ
และป็ระสิบการณที์�หลากหลาย มวิีสิยัทัศน ์รวมทั�งมคีณุธุรรม
และจริยธุรรม สิามารถือุัทิศเวลาให�ไดั�อัยา่งเพียงพอัอัันเป็็น
ป็ระโยชน์ตุ่อัการดัำาเนินกิจการขอังบริษััท

ขอบเขตอำ�น�จหน��ที่่�ป็ระธุ�นเจ��หน��ที่่�
บริห�ร
1) ดัำาเนนิการตุามที�คณะกรรมการบรษัิัท ไดั�มอับหมายซึ่ึ�ง

อัย้ภ่ายใตุ�กฎระเบียบและข�อับังคับขอังบริษััท

2) มอีัำานาจอัอักคำาสิั�ง ระเบียบ ป็ระกาศ บนัทึก เพื�อัให�การ
ป็ฏิบัติุงานเป็็นไป็ตุามนโยบายและผลป็ระโยชน์บริษััท 
และเพื�อัรักษัาระเบียบวินัยการทำางานภายในอังค์กร

3) มีอัำานาจกระทำาการและแสิดังตุนเป็็นตัุวแทนขอัง
บริษััทตุ่อับุคคลภายนอักในกิจการที�เกี�ยวข�อังและเป็็น
ป็ระโยชน์ตุ่อับริษััท

4) อันุมัติุการแตุ่งตัุ�งที�ป็รึกษัาดั�านตุ่างๆ ที�จำาเป็็นตุ่อัการ
ดัำาเนินงานขอังบริษััท

5) เป็น็ผ้�รบัมอับอัำานาจขอังบริษััทในการบริหารกิจการขอัง
บริษััทให�เป็็นไป็ตุามวัตุถืุป็ระสิงค์ ข�อับังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข�อักำาหนดั คำาสิั�ง มติุที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น มติุที�
ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััททุกป็ระการ

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 113

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



6) เป็น็ผ้�มอีัำานาจในการบังคับบญัชา ติุดัตุ่อั สิั�งการ ดัำาเนิน
การ ตุลอัดัจนเข�าลงนามในนิติุกรรมสัิญญา เอักสิารคำาสิั�ง 
หนังสืิอัแจ�งหรือัหนังสืิอัใดัๆ ที�ใช�ติุดัตุ่อักับหน่วยงาน
ราชการ รฐัวิสิาหกิจและบุคคลอืั�น ตุลอัดัจนให�มีอัำานาจ
กระทำาการใดัๆ ที�จำาเป็็นและสิมควร เพื�อัให�การดัำาเนิน
การข�างตุ�นสิำาเร็จลุล่วงไป็

7) มีอัำานาจในการมอับอัำานาจช่วง และ/หรือัมอับหมาย
ให�บุคคลอืั�นป็ฏิบติัุงานเฉพาะอัยา่งแทนไดั�โดัยการมอับ
อัำานาจช่วง และ/หรือั การมอับหมายดัังกล่าวให�อัย้ ่
ภายใตุ�ขอับเขตุแห่งการมอับอัำานาจตุามหนังสืิอัมอับ
อัำานาจดัังกล่าว และ/หรือัให�เป็็นไป็ตุามระเบียบ ข�อั
กำาหนดั หรอืัคำาสิั�งที�คณะกรรมการขอังบรษัิัท และ/หรอืั
บริษััท กำาหนดัไว�

8) มีอัำานาจอันุมัติุค่าใช�จ่ายในการดัำาเนินการตุามป็กติุ
ธุุรกิจขอังบริษััท เช่น ค่าใช�จ่ายเกี�ยวกับการจัดัซึ่ื� อั
ทรัพย์สิิน การใช�จ่ายเงินลงทุนที�สิำาคัญเพื�อัป็ระโยชน์
บรษัิัท และ การทำารายการอืั�นเพื�อัป็ระโยชนข์อังบรษัิัท 
ซึ่ึ�งอัำานาจการอันุมัติุดัังกล่าวจะเป็็นการอันุมัติุรายการ

ป็กติุทั�วไป็ทางการค�า โดัยมีวงเงินในแตุ่ละรายการ
ตุามตุารางกำาหนดัอัำานาจอันุมัติุในและดัำาเนินการ 
(Corporate Authority Index : “CAI”) และการเข�า
ทุนธุุรกรรมตุ่างๆ ขอังบริษััท แตุ่ไม่เกินงบป็ระมาณที�
ไดั�รับอันุมัติุจากคณะกรรมการบริษััท

9) ป็ฏิบัติุหน�าที�อืั� นๆ ตุามที�ไดั�รับมอับหมายจากคณะ
กรรมการบริหารหรือัคณะกรรมการบริษััทฯ เป็็น 
คราวๆ ไป็

ทั�งนี� ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บรหิารมอีัำานาจในการอันุมติัุรายจ่าย
ทั�วไป็ภายใตุ�งบป็ระมาณที�ไดั�รับการอันุมติัุแล�ว สิำาหรบัค่าใช�
จ่ายในการดัำาเนนิงาน (Operating Expense) ในวงเงินไมเ่กิน 
10,000,000 บาท การจัดัซึ่ื�อัสิินค�าและวัตุถืดิุับหลัก (ตุ่อัครั�ง) 
ในวงเงินไมเ่กิน 50,000,000 บาท กรณีอันุมัติุค่าใช�จ่ายหลัก
ในการป็ระกอับธุุรกิจ (ตุ่อัครั�ง) ในวงเงินไมเ่กิน 25,000,000 
บาท และกรณี การอัอัก L/C/LG/BG หรือั หนังสิือัคำาป็ระกัน 
สิำาหรับการจัดัซึ่ื�อัสินิค�าและวัตุถืดิุับหลัก (ตุ่อัครั�ง)ในวงเงินไม่
เกิน 400,000,000 บาท 
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ค�าตอบแที่นกรุ่รุ่มการุ่และผู้บรุ่ิหารุ่ 

คณะกรรมการฯ ไดั�กำาหนดันโยบายการจ่ายค่าตุอับแทน
กรรมการบรษัิัท อัยา่งเป็น็ธุรรม โดัยคณะกรรมการสิรรหาและ 
กำาหนดัค่าตุอับแทนทำาหน�าที�พิจารณาทบทวนความ 
เหมาะสิมและสิอัดัคล�อังกับสิถืานการณ์ขอังบริษััท โดัย 
ณ ป็ัจจุบันกรรมการในคณะกรรมการชุดัย่อัยไดั�แก่  
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตุ ร ว จ สิ อั บ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  
คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน และ 
คณะกรรมการบริหารความเสิี�ยง ไม่ไดั�กำาหนดัให�มีการ 
จ่ายค่าตุอับแทน

ทั�งนี� ค่าตุอับแทนที�จ่ายให�แก่กรรมการตุ�อังไดั�รับอันุมัติุจาก
ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น โดัยที�ป็ระชุมสิามัญป็ระจำาป็ี 2564 เมื�อั
วันที� 27 พฤษัภาคม 2564 มีมติุอันุมัติุค่าตุอับแทนกรรมการ
บริษััท ดัังนี�

คั่าตอบัแที่นิกรรมการ ปีี 2564
คณะกิรรมิกิ�รบริษัที่ ค่�ตอบแที่นร�ยเดั่อน	

(บ�ที่)

ป็ระธุานกรรมการ 73,500

ป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ 73,500

กรรมการ 42,000

กรรมการดัำารงตุำาแหนง่ผ้�บริหาร 21,000

หมายเหตุุ : ค่าตุอับแทนกรรมการมีเฉพาะค่าตุอับแทนรายเดืัอันเท่านั�นและ
กรรมการไมไ่ดั�รับค่าเบี�ยป็ระชุม

ร�ยช่่�อกิรรมิกิ�ร

ค่�ตอบแที่น	(บ�ที่)

บริษัที่ย่อย
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1. นายจุลจิตุต์ุ บุณยเกตุุ 882,000 - - - - - - - - -

2. นางนิศกร ทัดัเทียมรมย์ 882,000 - - - - - - - - -

3. นายกนกศักดิั� ป็ิ� นแสิง 462,000 - - - - - - - - -

4. นางสิร�อัยทิพย์ ไตุรสิุทธุิ� 504,000 - - - - - - - - -

5. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 504,000 - - - - - - - -

6. นายบวร วงศ์สิินอุัดัม 504,000 - - - - - - - - -

7. นายสิง่า รัตุนชาติุช้ชัย ** 504,000 600,000 - - - - - - - -

8.
นางสิาวชมกมล  
พุม่พันธุุ์มว่ง *

252,000 - - - - - - - - -

9.
นางลัขณานันท์  
ลักษัมีธุนานันต์ุ

504,000 - - - - - - - - -

10.
นายสิมชาย  
ค้วิจิตุรสิุวรรณ

504,000 - - - - - - - - -

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 115

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



ร�ยช่่�อกิรรมิกิ�ร

ค่�ตอบแที่น	(บ�ที่)

บริษัที่ย่อย
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11. นายรังสิรรค์ ศรีวรศาสิตุร์ 504,000 - - - - - - - - -

12. นายเกษัมสิิทธุิ� ป็ฐมศักดิั� 504,000 - - - - - - - - -

13. นายอิัซึ่ซ้ึ่ โอัโอัตุะ *** 294,000 - - - - - - - - -

รีวม ทั่�งสิ�น 6,846,000 600,000 - - - - - - - -

หมายเหตุุ : 

* แสิดังค่าตุอับแทนเฉพาะตุำาแหนง่กรรมการไมร่วมค่าตุอับแทนในตุำาแหนง่ผ้�บริหาร

** นายสิง่า รัตุนชาติุช้ชัย ไดั�รับค่าตุอับแทนจาก Eagle ในฐานะป็ระธุานกรรมการบริษััท สิำาหรับกรรมการคนอืั�นที�ดัำารงตุำาแหนง่ในบริษััทยอ่ัย ไมไ่ดั�รับค่าตุอับแทน

*** นายอิัซึ่ซ้ึ่ โอัโอัตุะ เข�าดัำารงตุำาแหนง่กรรมการในเดืัอันมิถืุนายน 2564

คั่าตอบัแที่นิที่่�เปี็นิโบันิัสกรรมการ
ที�ป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�น ป็ระจำาป็ี 2564 เมื� อัวันที�  27 
พฤษัภาคม 2564 ไดั�มีมติุอันุมัติุให�กรรมการบริษััทไดั�รับ 
ค่าตุอับแทนที�เป็็นโบนัสิไม่เกินร�อัยละ 1 ขอังเงินปั็นผลที�มี
การจ่ายให�แก่ผ้�ถืือัหุ�นในป็ี 2564 สิำาหรับค่าตุอับแทนซึ่ึ�งเป็็น
โบนสัิกรรมการ ตุ�อังคิดัเป็น็เงินจำานวนไมเ่กิน 1,036,906.50 
ล�านบาท โดัยให�คณะกรรมการบริษััทพิจารณากำาหนดั 
จำานวนเงินค่าตุอับแทนที�เป็็นโบนัสิดัังกล่าวให�เหมาะสิมกับ
ขอับเขตุหน�าที�ขอังกรรมการบริษััท ผลป็ระกอับการขอัง
บริษััท ขนาดัธุุรกิจ ผลกำาไรสิุทธุิ และสิภาวะเศรษัฐกิจใน
ป็ัจจุบัน

 คั่าตอบัแที่นิอ่�นิๆ 
 - ไมม่ี -

 คั่าตอบัแที่นิผู้บัริหุ้าร
 ในเดืัอันมกราคม – ธุันวาคม 2564 บริษััทจ่ายค่า
ตุอับแทนให�ผ้�บริหารรวมเป็็นจำานวนเงินทั�งสิิ�น 20,634,850 
บาท
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บ่คลากรุ่

• การสิรรหา การคัดัเลือักบุคลากรเชิงรุก เพื�อัสิรรหา
บุคลากรที�มีความร้� ความสิามารถื มีศักยภาพและ
ป็ระสิบการณ์ที�หลากหลาย 

• มุ่งเน�นการพัฒนาศักยภาพขอังบุคลากรเพื�อัเพิ�มขีดั
ความสิามารถืให�มีความเชี�ยวชาญในงาน พร�อัมที�จะ
เรียนร้� ริเริ�มสิิ�งใหม่ๆ  ที�ท�าทาย

• เสิริมสิร�างความพร�อัมขอังบุคลากรที�มีศักยภาพส้ิง 
เพื�อัให�มีโอักาสิก�าวขึ�นสิ้่ระดัับผ้�บริหารและเป็็นผ้�นำาใน
การขับเคลื�อันธุุรกิจในอันาคตุไดั� โดัยผ่านขั�นตุอันการ
ป็ระเมิน การคัดัเลือัก การพัฒนา ตุลอัดัจนการบริหาร
ตุามสิายอัาชีพ 

• การบริหารค่าตุอับแทนที�มีความเหมาะสิม การนำา
ร้ป็แบบการบริหารผลการป็ฏิบัติุงาน (Performance 
Management System : PMS) ผา่นการกำาหนดัตัุวชี�วัดั 
การป็ฏิบัติุงาน (Key Performance Indicators : KPIs)  
เพื�อัสิะท�อันผลการป็ฏิบัติุงานตัุ�งแตุ่ระดัับอังค์กร ถึืง
ระดัับบุคคล เพื�อัติุดัตุามและบริหารผลการป็ฏิบัติุงาน
ให�มีป็ระสิิทธุิภาพ

• การสิร�างบรรยากาศการทำางานและสิภาพแวดัล�อัม
การทำางานที�ดีั มีความป็ลอัดัภัย ให�ความสิำาคัญกับการ
สิื�อัสิารภายใน (Internal Communication) อีักทั�งยัง
สินับสินุนให�พนักงานมี Work-Life Balance เพื�อัสิร�าง
ความสิมดัุลในการทำางานและชีวิตุสิว่นตัุว

• การสิร�างความผก้พันในอังค์กร โดัยมุง่หวังในการป็ลก้ฝั่ง 
ให�พนกังานทกุสิว่นมจิีตุสิำานึกในการทำางานรว่มกันเพื�อั
กระตุุ�นให�เกิดัสิังคมการทำางานร่วมกันอัย่างมีความสุิข
ซึ่ึ�งจะสิง่ผลให�บริษััทเติุบโตุตุ่อัไป็

จำานิวนิพนิักงานิ
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษััท มีพนักงานจำานวนทั�งสิิ�น 
360 คน ป็ระกอับดั�วยผ้�บริหารจำานวน17 คน และ พนักงาน 
343 คน (พนักงานป็ระจำาและพนักงานรายวัน) 

คั่าตอบัแที่นิพนิักงานิ 
 (ไม่รวมผู้บัริหุ้าร) 
ในเดืัอันมกราคม – ธุันวาคม 2564 บริษััท จ่ายค่าตุอับแทน
พนักงาน (ไม่รวมผ้�บริหาร) รวมเป็็นเงินจำานวนทั�งสิิ�น 
114,261,657.00 บาท 

นิโยบัายบัริหุ้ารพนิักงานิ
บริษััท มีนโยบายในการสิร�างความพร�อัมดั�านบุคลากร โดัย
มุ่งเน�นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื�อันำาพา
ให�อังค์กรพัฒนา และเติุบโตุไดั�อัยา่งยั�งยืน ผา่นการทบทวน
โครงสิร�างอังค์กร กระบวนการทำางาน เพื�อัเตุรยีมความพร�อัม
ขอังบุคลากรในดั�านอััตุรากำาลังให�เหมาะสิม และสิอัดัคล�อัง
กับแผนการเติุบโตุขอังบริษััท และการขยายธุุรกิจ อีักทั�งมี
การมุง่เน�นการสิร�างรากฐานขอังระบบงานบรหิารทรพัยากร
บุคคลให�มีนโยบาย และกระบวนการที�ชัดัเจน สิามารถื 
บ้รณาการความตุ�อังการขอังบริษััท ไดั�อัย่างตุ่อัเนื�อัง รวม
ทั�งสิามารถืสิร�างแรงจ้งใจให�พนักงานสิามารถืสิร�างสิรรค์ 
ผลงานเพื�อันำาอังค์กรมุง่สิ้ค่วามเป็น็เลิศ และเป้็าหมายอังค์กร
ในทุกๆ ดั�าน 

โดัยตัุ�งแตุ่ป็ี 2562 เป็็นตุ�นมา บริษััท มีการใช�กลยุทธุ์ในดั�าน
ตุ่างๆ เชน่ 
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ข้อมูลสำาคัญอ่�น

รายช่�อบัุคัคัลที่่�ไดำ้รับัมอบัหุ้มาย 
ใหุ้้รับัผิดำชอบังานิสำาคััญของบัริษััที่ฯ 
ม่ดำังนิ่�

เลัข�นุกิ�รบริษัที่
เพื�อัให�เป็็นไป็ตุาม พ.ร.บ. พระราชบัญญัติุหลักทรัพย์และ
ตุลาดัหลักทรัพย์ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2551 มาตุรา 89/15 และ
มาตุรา 89/16 ในการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท เมื�อัวันที� 
10 พฤศจิกายน 2559 ไดั�มมีติุแตุ่งตัุ�ง นางสิาวดัาราพร อััญญะ
มณีตุระก้ล ดัำารงตุำาแหนง่เป็็นเลขานุการบริษััท 

ขอบัเขตหุ้นิ้าที่่�คัวามรับัผิดำชอบัเลขานิุการบัริษััที่ 

1) จัดัทำาและเก็บรักษัาเอักสิาร ดัังตุ่อัไป็นี�

ก)  ทะเบียนกรรมการ

ข)  หนังสืิอันัดัป็ระชุมคณะกรรมการรายงานการ
ป็ระชุมคณะกรรมการ และรายงานป็ระจำาป็ีขอัง
บริษััท

ค) หนงัสิอืันดััป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น และรายงานการป็ระชุม
ผ้�ถืือัหุ�น

ง)  เอักสิารสิำาคัญอืั�นๆ ขอังบริษััท

2) เก็บรักษัารายงานการมีสิ่วนไดั�เสิียที�รายงานโดัย
กรรมการหรือัผ้�บริหาร

3) จัดัสิง่สิำาเนารายงานการมีสิว่นไดั�เสิยีตุามมาตุรา 89/14 
ขอังพระราชบัญญัติุหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�ไดั�มีการแก�ไขเพิ�มเติุม) ซึ่ึ�งจัดัทำา
โดัยกรรมการผ้�บริหารบุคคลที�เกี�ยวข�อังให�กับป็ระธุาน
กรรมการและป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับทราบภายใน 
7 วันทำาการนับแตุ่วันที�บริษััท ไดั�รับรายงานนั�น

4) ดั้แลการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลและรายงานสิารสินเทศใน
สิ่วนที�รับผิดัชอับตุามระเบียบและข�อักำาหนดัขอัง
ตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทยและสิำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์

5) สิ่งเสิริมและสินับสินุนการกำากับดั้แลการดัำาเนินธุุรกิจ
รวมถึืงการป็ฏิบัติุงานขอังผ้�บริหารและพนักงานขอัง
บริษััทและบริษััทในเครือัให�เป็็นไป็ตุามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที�บริษััทไดั�เข�าไป็ลงทุนดั�วย

6) ป็ฏิบัติุหน�าที�จัดัการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท คณะ
ผ้�บริหาร และป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นให�เป็็นไป็ตุามข�อับังคับ
ขอังบริษััท

7) ทำาหน�าที�กำากับดั้แลให�บริษััท และคณะกรรมการมีการ
ป็ฏิบติัุที�สิอัดัคล�อัง และเป็น็ไป็ตุามกฎหมาย ข�อับงัคับที�
เกี�ยวข�อังตุลอัดัจนมติุที�ป็ระชุมคณะกรรมการ ที�ป็ระชุม
ผ้�ถืือัหุ�น และหลักการกำากับดั้แลกิจการที�ดีั

8) สินับสินุนการจัดัให�กรรมการและ/หรือัผ้�บริหารไดั�รับ
ความร้�และเข�าอับรมหลักสิ้ตุรตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อังกับ 
การป็ฏิบัติุหน�าที�กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื�อัง

9) รายงานให�กรรมการ และ/หรือั ผ้�บรหิารไดั�ทราบถึืงการ
แก�ไขเป็ลี�ยนแป็ลงข�อักำาหนดักฎเกณฑ์์ตุ่างๆ 

10) จัดัให�มีการป็ระเมินผลการป็ฏิบติัุงานขอังคณะกรรมการ 
บริษััท

11)  ป็ฏิบัติุการอืั�นใดัตุามที�ไดั�รับมอับหมายจากบริษััท หรือั
จากคณะกรรมการบริษััทและดัำาเนินการอืั�นๆ ตุามที�
คณะกรรมการกำากับตุลาดัทุนกำาหนดั

ทั�งนี� นางสิาวดัาราพร อััญญะมณีตุระก้ล มีป็ระวัติุการศึกษัา 
และมีการเข�าอับรบดั�านเลขานุการบริษััท ดัังนี�

• ป็รญิญาโท นติิุศาสิตุรม์หาบณัฑิ์ตุ สิาขากฎหมายเอักชน 
และธุุรกิจ มหาวิทยาลัยธุุรกิจบัณฑิ์ตุย์

• ป็รญิญาตุร ีนติิุศาสิตุรบ์ณัฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสิตุร์

• Certificate Company Secretary Program of Thai 
Institute of Director

โดัยป็ระวัติุและคุณสิมบัติุขอังผ้�ดัำารงตุำาแหน่งเลขานุการ
บริษััท ป็รากฏในเอักสิารแนบ 1 
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ผู้้�ควบคุมิดั้แลักิ�รที่ำ�บัญช่่
บริษััทฯ มอับหมายให�นายนพวงศ์ โอัมาธิุกุล รอังป็ระธุาน 
เจ�าหน�าที�บริหาร รับผิดัชอับโดัยตุรงในการควบคุมด้ัแล  
การทำาบญัชขีอังบรษัิัทฯ โดัยมปี็ระวัติุป็รากฎในเอักสิารแนบ 1

ผู้้�ดัำ�รงตำ�แหน่งหัวหน��ง�นตรวจส่อบ
ภู�ยในของบริษัที่ฯ	
บริษััทฯ มอับหมายให�นางสิาวนิภาทิพย์ ศุภฤกษ์ัรัตุนไชย  
ผ้�อัำานวยการฝ่่ายตุรวจสิอับภายในบริษััท ดัำารงตุำาแหน่ง 
หัวหน�างานตุรวจสิอับภายในขอังบริษััทฯ โดัยมีป็ระวัติุ 
ป็รากฏในเอักสิารแนบ 3

รายช่�อหุ้ัวหุ้นิ้างานินิักลงทีุ่นิสัมพันิธุ์
ข�อมิ้ลัติดัต่อ
นางสิาวตุวงรัตุน์ วงศ์พิวัฒน์ ตุำาแหน่ง ผ้�ช่วยผ้�อัำานวยการ
ฝ่่ายบัญชีและการเงิน/แผนกนักลงทุนสิัมพันธุ์

โทรศัพท์ : 02 272 3322 ตุ่อั 1410

อีัเมล์ : Toungrat.v@wp-energy.co.th

คั่าตอบัแที่นิผู้สอบับััญช่และ 
คั่าบัริหุ้ารอ่�นิๆ 
ค่�ตอบแที่นจ�กิกิ�รส่อบบัญช่่	 
(Audit	Fee)	
บริษััทฯ และบริษััทย่อัยจ่ายค่าตุอับแทนการสิอับบัญชีให�
สิำานักงานที�ผ้�สิอับบัญชีสิังกัดั คือับริษััทไพร�ซึ่วอัเตุอัร์เฮาสิ์
ค้เป็อัร์สิ เอับีเอัเอัสิ จำากัดั ป็ระจำาป็ี 2564 รวมจำานวน 4.77 
ล�านบาท ซึ่ึ�งป็ระกอับดั�วย ค่าสิอับบัญชีขอังบริษััทป็ระจำาป็ี 
2564 จำานวน 4.37 ล�านบาท และค่าสิอับบัญชีขอังบริษััทยอ่ัย
ป็ระจำาป็ ี2564 จำานวน 0.40 ล�านบาทและบริษััท ศกัดิั�เศรษัฐ์  
คอันเซึ่�าท์ติุ�ง จำากัดั เป็็นผ้�สิอับบัญชีขอังบริษััทยอ่ัยป็ระจำาป็ี 
2564 จำานวน 0.40 ล�านบาท

ค่�บริกิ�รอ่�น	(Non-Audit	Fee)	
- ไมม่ี -

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 119

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

mailto:Toungrat.v@wp-energy.co.th


รุ่ายั่งานผลการุ่ดำำาเนินงานที่้�สำาคัญ 
ดำ้านการุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

สรุ่่ปผลการุ่ปฎิบัติหน้าที่้�ของคณะกรุ่รุ่มการุ่บรุ่ิษััที่ฯ  
ในรุ่อบปี 2564
ดั��นกิ�รกิำ�กิับดั้แลักิิจกิ�รที่่�ดั่	แลัะจรรย�บรรณธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริษััทฯ ไดั�ทบทวนค้่มือัการกำากับดั้แลกิจการที�ดีัและจรรยาบรรณในการดัำาเนินธุุรกิจ เพื�อัให�
สิอัดัคล�อังตุามหลักการกำากับดัแ้ลกิจการที�ดีัสิำาหรบับริษััทจดัทะเบียน ป็ ี2560 ขอังคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตุลาดัหลักทรัพย์ ซึึ่�งเป็็นหลักในการทำางานขอังพนักงานทุกระดัับและการดัำาเนินธุุรกิจอัย่างมีธุรรมภิบาล  
ให�เป็็นไป็อัย่างมีป็ระสิิทธิุภาพ มีความโป็ร่งใสิ และสิามารถืตุรวจสิอับไดั� อัันจะเป็็นการสิร�างความเชื�อัมั�นให�แก่ 
ผ้�มีสิว่นไดั�สิว่นเสิียทุกกลุ่ม 
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กิ�รกิำ�หนดันโยบ�ย	ที่ิศที่�ง	กิลัยุที่ธุ์กิ�ร
ดัำ�เนินธุุรกิิจ
ในป็ ี2564 คณะกรรมการบริษััทฯ ไดั�ทบทวนนโยบาย ทิศทาง
และยุทธุ์การดัำาเนินธุุรกิจ อีักทั�งยังกำากับดั้แลให�ฝ่่ายจัดัการ
ดัำาเนินการให�เป็น็ไป็ตุามนโยบายแผนงาน ที�กำาหนดัไว�อัย่างมี
ป็ระสิทิธิุภาพและป็ระสิทิธุผิล เพื�อัป็ระโยชนส์ิง้สิดุัขอังบรษัิัท

การสรรหุ้า พัฒนิา และปีระเมินิผล
การปีฏิิบััติหุ้นิ้าที่่�ของคัณะกรรมการ 
บัริษััที่ฯ 
หลัักิเกิณฑ์์กิ�รคัดัเลั่อกิกิรรมิกิ�รอิส่ระ
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 มีกรรมการอิัสิระมีจำานวน 7 คน 
จากกรรมการทั�งหมดั 13 ท่าน ซึ่ึ�งมีความเป็็นอิัสิระจากการ
ควบคุมขอังผ้�บริหาร ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ่ และตุ�อังไม่มีสิ่วน
เกี�ยวข�อังหรือัมีสิ่วนไดั�เสิียในทางการเงินและการบริหาร
กิจการ ซึ่ึ�งจำานวนกรรมการอิัสิระขอังบริษััทเป็็นไป็ตุาม ข�อั
บงัคับบริษััทฯ กำาหนดัให�คณะกรรมการบรษัิัทฯ ป็ระกอับดั�วย 
กรรมการจำานวนไม่น�อัยกว่า 5 คน โดัยตุ�อังป็ระกอับดั�วย
กรรมการอิัสิระอัย่างน�อัยหนึ�งในสิามขอังจำานวนกรรมการ
ทั�งหมดั แตุ่ตุ�อังไมน่�อัยกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริษััทฯ ไดั�แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดัค่าตุอับแทน เพื�อัทำาหน�าที�สิรรหาคัดัเลือักบุคคลที�มี
ความเหมาะสิม โดัยมีการกำาหนดัหลักเกณฑ์์ในการสิรรหาที�มี
ป็ระสิทิธิุภาพและโป็ร่งใสิเพื�อัให�ไดั�ผ้�ที�มคีวามร้�ความสิามารถื
สิามารถืสิง่เสิรมิอังค์กรไดั� เพื�อัเสินอัที�ป็ระชุมคณะกรรมการ 
บริษััทฯ หรือัที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเพื�อัพิจารณา โดัยบริษััทไดั�
กำาหนดันยิามกรรมการอิัสิระตุามป็ระกาศขอังคณะกรรมการ
กำากับตุลาดัทุน ดัังนี�

1) ถืือัหุ�นไมเ่กินร�อัยละ 0.5 ขอังจำานวนหุ�นที�มสีิทิธุอิัอักเสิยีง 
ทั�งหมดัขอังบริษััทฯ บริษััทใหญ ่บริษััทยอ่ัย บริษััทรว่ม 
ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ ่หรือัผ้�อัำานาจควบคมุขอังบรษัิัทฯ ทั�งนี� 
ให�นับรวมการถืือัหุ�นขอังผ้�ที�เกี�ยวข�อังขอังกรรมการ
อิัสิระรายนั�นๆ ดั�วย

2) ไม่ เป็็นหรือัเคยเป็็นกรรมการที�มีสิ่วนร่วมในการ 
บรหิารงาน ลก้จ�างพนักงาน ที�ป็รกึษัาที�ไดั�เงินเดืัอันป็ระจำา  
หรอืัผ้�อัำานาจควบคุมขอังบริษััทฯ บริษััทใหญ ่บริษััทยอ่ัย  
บริษััทรว่ม บริษััทยอ่ัย ลำาดัับเดีัยวกัน ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ ่
หรือัขอังผ้�อัำานาจควบคุมขอังบริษััทฯ เว�นแตุ่จะไดั�พ�น
จากการมีลักษัณะดัังกล่าวมาแล�ว ไมน่�อัยกว่า 2 ป็ี

3) ไม่เป็็นบุคคลที�มีความสิัมพันธุ์ทางสิายโลหิตุ หรือัโดัย
การจดัทะเบียนตุามกฎหมายในลักษัณะที�เป็็นบิดัา 
มารดัา ค่้สิมรสิ พี�น�อัง และบุตุร รวมทั�งค่้สิมรสิขอัง
บุตุรขอังกรรมการรายอืั�น ผ้�บริหาร ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ ่ 
ผ้�มอีัำานาจควบคุม หรือับุคคลที�จะไดั�รับการเสินอัให�เป็น็
กรรมการ ผ้�บริหาร หรือัผ้�มีอัำานาจควบคุมขอังบริษััทฯ 
หรือับริษััทยอ่ัย

4) ไม่มีหรือัเคยมีความสิัมพันธ์ุทางธุุรกิจกับ บริษััทฯ  
บรษัิัทใหญ ่บริษััทยอ่ัย บริษััทรว่ม ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ่ หรือั
ผ้�มอีัำานาจควบคุมขอังบริษััทฯ ในลักษัณะที�อัาจเป็น็การ
ขัดัขวางการใช�วิจารณญาณอัยา่งอิัสิระขอังตุน รวมทั�ง 
ไม่เป็็นหรือัเคยเป็็นผ้�ถืือัหุ�นที�มีนัย หรือัผ้�ที�มีอัำานาจ
ควบคุมขอังผ้�ที�มีความสิัมพันธุ์ทางธุุรกิจ กับบริษััทฯ 
บรษัิัทใหญ ่บริษััทยอ่ัย บริษััทรว่ม ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ่ หรือั
ผ้�มีอัำานาจควบคุมขอังบริษััทฯ เว�นแตุ่จะไดั�พ�นจากการ
มีลักษัณะดัังกล่าวมาแล�วไมน่�อัยกว่า 2 ป็ี

5) ไมเ่ป็็นหรือัเคยเป็็นผ้�สิอับบัญชีขอังบริษััทฯ บริษััทใหญ ่ 
บริษััทยอ่ัย บริษััทรว่ม ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ ่หรือัผ้�มีอัำานาจ
ควบคุมขอังบริษััทฯ และไม่เป็็นผ้�ถืือัหุ�นที�มีนัย ผ้�มี
อัำานาจควบคุม หรือัหุ�นสิ่วนขอังสิำานักงานสิอับบัญชี 
ซึ่ึ�งมีผ้�สิอับบัญชีขอังบริษััทฯ บริษััทใหญ่ บริษััทย่อัย 
บรษัิัทรว่ม ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ ่หรือัผ้�มอีัำานาจควบคมุขอัง 
บริษััทฯ สิังกัดัอัย้่ เว�นแตุ่จะไดั�พ�นจากการมีลักษัณะ 
ดัังกล่าวมาแล�วไมน่�อัยกว่า 2 ป็ีก่อันไดั�รับการแตุ่งตัุ�ง 

6) ไมเ่ป็น็หรอืัเคยเป็น็ผ้�ให�บรกิารทางวิชาชพีใดัๆ ซึ่ึ�งรวมถึืง 
การให�บริการเป็็นที�ป็รึกษัากฎหมายหรือัที�ป็รึกษัา
ทางการเงิน ซึ่ึ�งไดั�รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล�านบาทตุ่อัป็ี 
จากบริษััทฯ บริษััทใหญ ่บริษััทยอ่ัย บริษััทรว่ม ผ้�ถืือัหุ�น
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รายใหญ ่หรอืัผ้�มอีัำานาจควบคมุขอังบรษัิัทฯ และไมเ่ป็น็
ผ้�ถืือัหุ�นที�มีนัย ผ้�มีอัำานาจควบคุม หรือัหุ�นสิว่นขอังผ้�ให�
บริการทางวิชาชีพนั�นดั�วย เว�นแตุ่จะไดั�พ�นจากการมี
ลักษัณะดัังกล่าวมาแล�วไม่น�อัยกว่า 2 ป็ีก่อันไดั�รับการ
แตุ่งตัุ�ง 

7) ไม่เป็็นกรรมการที�ไดั�รับการแตุ่งตัุ�งขึ�นเพื�อัเป็็นตัุวแทน
ขอังกรรมการบริษััทฯ ผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ ่หรือัผ้�ถืือัหุ�นซึ่ึ�ง
เป็็นผ้�ที�เกี�ยวข�อังกับผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ ่

8) ไมป่็ระกอับกิจการที�มสีิภาพอัย่างเดีัยวกัน และเป็น็การ
แขง่ขันที�มนียักับกิจการขอังบริษััทฯ หรือับริษััทยอ่ัย หรือั
ไมเ่ป็็นหุ�นสิว่นที�มีนัยในห�างหุ�นสิว่น หรือัเป็็นกรรมการ 
ที�มีสิว่นรว่มบริหารงาน ล้กจ�าง พนักงาน ที�ป็รึกษัาที�รับ
เงินเดืัอันป็ระจำา หรือัถืือัหุ�นเกินร�อัยละ 1 ขอังจำานวน
หุ�นที�มีสิิทธุิอัอักเสิียงทั�งหมดัขอังบริษััทอืั�น ซึ่ึ�งป็ระกอับ
กิจการที�มีสิภาพอัย่างเดีัยวกันและเป็็นการแข่งขันที�มี
นัยกับกิจการขอังบริษััทฯ หรือับริษััทยอ่ัย

9) ไม่มีลักษัณะอืั�นใดัที�ทำาให�ไม่สิามารถืให�ความเห็นอัย่าง
เป็็นอิัสิระเกี�ยวกับการดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ 

กิ�รแต่งตั�งคณะกิรรมิกิ�รบริษัที่	
1) กรณีที�กรรมการพ�นจากตุำาแหนง่ตุามวาระ 

ให�ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นพิจารณาแตุ่งตัุ�งกรรมการโดัยมติุ
การแตุ่งตัุ�ง กรรมการตุ�อังไดั�รับคะแนนเสิียงข�างมาก
ขอังผ้�ถืือัหุ�นซึ่ึ�งมาป็ระชุมและอัอักเสิียงลงคะแนน ถื�า
มีคะแนนเสิียงเท่ากัน ให�ป็ระธุานในที�ป็ระชุมอัอักเสิียง
เพิ�มขึ�นอีักเสิียงหนึ�งเป็็นเสิียงชี�ขาดั

2) กรณีที�ตุำาแหนง่กรรมการว่างลง เพราะเหตุุอืั�นนอักจาก
ถึืงคราวอัอักตุามวาระ 

คณะกรรมการเลือักบุคคลที�มีคุณสิมบัติุ และไม่มี
ลักษัณะตุ�อังห�ามตุามกฎหมายว่าดั�วยบริษััทมหาชน
จำากัดั และกฎหมายว่าดั�วยตุลาดัหลักทรัพย์ฯ เข�าเป็็น
กรรมการในการป็ระชุมคราวตุ่อัไป็เว�นแตุ่วาระขอัง
กรรมการผ้�นั�นจะเหลือัน�อัยกว่าสิอังเดืัอัน โดัยบุคคล
ผ้�เข�าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่าวจะอัย้่ในตุำาแหน่ง
กรรมการไดั�เพียงเท่าวาระที�เหลือัอัย้่ขอังกรรมการที�
ตุนเข�ามาแทน

กิ�รพ�นจ�กิตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร
1) ในการป็ระชุมสิามัญป็ระจำาป็ีทุกครั�ง ให�กรรมการ

อัอักจากตุำาแหน่งอัย่างน�อัยจำานวนหนึ�งในสิาม (1/3) 
โดัยอััตุรา ถื�าจำานวนกรรมการจะแบ่งอัอักให�ตุรงเป็็น 
สิามสิ่วนไม่ไดั� ให�อัอักโดัยจำานวนที�ใกล�ที�สิุดักับหนึ�งใน
สิาม (1/3) กรรมการที�จะตุ�อังอัอักจากตุำาแหนง่ในปี็แรก
และป็ีที�สิอัง ภายหลังจดัทะเบียนบริษััทฯ นั�น ให�ใช�วิธุี 
จับสิลากว่าผ้�ใดัจะอัอัก สิว่นป็ีหลังๆ ตุ่อัไป็ให�กรรมการ
คนที�อัย้่ในตุำาแหน่งนานที�สิุดัเป็็นผ้�อัอักจากตุำาแหน่ง 
และกรรมการที�พ�นจากตุำาแหน่งตุามวาระอัาจถื้กเลือัก
เข�ามาดัำารงตุำาแหนง่ใหมอี่ักไดั�

2) นอักจากการพ�นจากตุำาแหน่งตุามวาระแล�วกรรมการ
อัาจพ�นตุำาแหนง่เมื�อั ตุาย/ลาอัอัก/ขาดัคุณสิมบัติุ หรือั
มีลักษัณะตุ�อังห�ามตุามกฎหมายว่าดั�วยบริษััทมหาชน
จำากัดั กฎหมายว่าดั�วยหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ 
และกฎหมายอืั�นที�เกี�ยวข�อัง/ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นลงมติุ 
ให�อัอัก/ศาลมีคำาสิั�งให�อัอัก

3) กรรมการคนใดัจะลาอัอักจากตุำาแหน่งให�ยื�นใบลาอัอัก
ตุ่อับรษัิัทฯ การลาอัอักให�มผีลตัุ�งแตุ่วันที�ใบลาอัอักไป็ถึืง 
บริษััทฯ กรรมการซึึ่�งลาอัอักจะแจ�งการลาอัอักขอังตุน
ให�นายทะเบียนบริษััทมหาชนทราบดั�วยก็ไดั�

4) ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นอัาจลงมติุให�กรรมการคนใดัอัอักจาก
ตุำาแหนง่ก่อันถึืงคราวอัอักตุามวาระไดั�ดั�วยคะแนนเสิยีง
ไม่น�อัยกว่า 3/4 ขอังจำานวนผ้�ถืือัหุ�นซึ่ึ�งมาป็ระชุมและ 
มีสิิทธุิอัอักเสิียงลงคะแนน และมีหุ�นนับรวมกัน ไดั� 
ไม่น�อัยกว่ากึ�งหนึ�งขอังจำานวนหุ�นที�ถืือัโดัยผ้�ถืือัหุ�นที� 
มาป็ระชุมและมีสิิทธุิอัอักเสิียงลงคะแนน

กิ�รพัฒน�ของคณะกิรรมิกิ�รบริษัที่ฯ	
คณะกรรมการบริษััทฯ มีนโยบายการสิ่งเสิริมให�กรรมการ
พัฒนาความร้�อัยา่งตุ่อัเนื�อัง เพื�อัเสิริมให�การดัำาเนินงานขอัง
คณะกรรมการมีป็ระสิทิธิุภาพยิ�งขึ�น โดัยข�อัมล้การอับรมขอัง
กรรมการ มีดัังนี�

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564122
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ลัำ�ดัับ ช่่�อ-น�มิส่กิุลั DAP DCP ACP RCP CGI AACP SFE FND Other

1. นายจุลจิตุต์ุ  
บุณยเกตุุ

38/2005 - - - - - - - -

2. นางนิศกร 
ทัดัเทียมรมย์ 

- 120/2009 27/2009 24/2010 - - - - -

3. นายกนกศักดิั�  
ป็ิ� นแสิง

73/2008 106/2008 - - - - - - -

4. นายชัชวาลย์  
เจียรวนนท์

71/2008 - - - 13/2016 - - - -

5. นางสิร�อัยทิพย์ 
ไตุรสิุทธุิ�

- 88/2007 26/2009 - - - - - -

6. นายบวร  
วงศ์สิินอุัดัม

76/2008 209/2015 - 45/2019 - 28/2018 - - -

7. นายสิง่า  
รัตุนชาติุช้ชัย

- - - - - - - - -

8. นางสิาวชมกมล 
พุม่พันธุ์มว่ง

- 193/2014 - - - - - - -

9. นายรังสิรรค์  
ศรีวรศาสิตุร์

86/2010 81/2006 26/2009 28/2012 - - 2/2008 39/2008 FGP 7/2013 
ACEP 14/2015

10. นางสิาวลัขณานนัท์  
ลักษัมีธุนานันต์ุ

136/2017 - - - - - - - -

11. นายสิมชาย  
ค้วิจิตุร

- 76/2006 - - - - - - -

12. นายเกษัมสิิทธุิ� 
ป็ฐมศักดิั�

48/2005 175/2003 32/2010 - 12/2016 - - - MIR 9/2010

13. MR. ISSYUU 
OOTA

- - - - - - - - -

หมายเหตุุ : 

Director Accreditation Program = DAP

Director Certification Program = DCP

Audit Committee and Continuing Development Program = ACP

Role of the Chairman Program = RCP

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries = CGI

Advanced Audit Committee Program = AACP

Successful Formulation & Execution of Strategy = SFE

Finance for Non-Finance Directors Program = FND

Financial Institutions Governance Program = FGP

Anti-Corruption for Executive Program = ACEP

MIR = Monitoring the System of Internal Control and Risk Management

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 123

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



การปีระเมินิผลการปีฏิิบััติหุ้นิ้าที่่�ของ
คัณะกรรมการบัริษััที่ฯ การปีระเมินิ
ตนิเองของคัณะกรรมการชุดำย่อย
ปีระจำาปีี 2564
กิระบวนกิ�รแลัะเกิณฑ์์กิ�รป็ระเมิิน
ในป็ี 2564 ที�ผ่านมา คณะกรรมการบริษััท ไดั�อันุมัติุเกณฑ์์
การป็ระเมินและแบบการป็ระเมินการป็ฏิบัติุงานขอังคณะ
กรรมการบริษััท และคณะกรรมการชุดัย่อัย ซึ่ึ�งมีทั�งหมดั 4 
แบบ ป็ระกอับดั�วย แบบป็ระเมินตุนเอังขอังคณะกรรมการ
รายคณะ แบบป็ระเมินตุนเอังขอังคณะกรรมการรายบุคคล 
แบบป็ระเมินตุนเอังขอังคณะกรรมการชุดัยอ่ัยแบบรายคณะ  
แบบป็ระเมินตุนเอังคณะกรรมการชุดัย่อัยรายบุคคล  
โดัยคิดัเป็็นคะแนนการป็ระเมินเป็็นร�อัยละจากคะแนนเต็ุม
ในแตุ่ละหัวข�อั 

หลังจากนั�นหน่วยงานเลขานุการบริษััท ไดั�รวบรวมผลการ
ป็ระเมนิดัังกล่าวขอังคณะกรรมการทกุท่าน เพื�อัวิเคราะหผ์ล  
และสิรุป็ผลการป็ระเมินเสินอัตุ่อัที�ป็ระชุมคณะกรรมการ
บริษััท และคณะกรรมการชุดัยอ่ัย เพื�อันำาผลการป็ระเมินไป็
ป็รับป็รุงให�เกิดัป็ระสิิทธุิภาพตุ่อัไป็

กิ�รป็ระเมิินตนเองของคณะกิรรมิกิ�ร 
บริษัที่ฯ	
แบบป็ระเมินตุนเอังขอังคณะกรรมการบริษััทฯ รายคณะ  
โดัยป็ระเมินในดั�านตุ่างๆ คือั

1. โครงสิร�างและคณะสิมบัติุขอังคณะกรรมการ

2. บทบาท หน�าที� และความรบัผดิัชอับขอังคณะกรรมการ

3. การป็ระชุมคณะกรรมการ

4. การทำาหน�าที�ขอังกรรมการ

5. ความสิัมพันธุ์กับฝ่่ายบริหาร

6. การพัฒนาตุนเอังขอังกรรมการและพัฒนาผ้�บริหาร

วิธุ่กิ�รให�คะแนนต�มิแบบป็ระเมิินตนเอง
0 =  ไมเ่ห็นดั�วยอัยา่งยิ�ง หรือัไมม่ีการดัำาเนินการในเรื�อังนั�น

1 =  ไมเ่ห็นดั�วย หรือัมีการดัำาเนินการในเรื�อังนั�นเล็กน�อัย 

2 =  เห็นดั�วย หรือัมีการดัำาเนินการในเรื�อังนั�นพอัสิมควร

3 =  เห็นดั�วยค่อันข�างมาก หรือัมกีารดัำาเนินการในเรื�อังนั�นดีั

4 =  เหน็ดั�วยอัย่างมาก หรือัมกีารดัำาเนินการในเรื�อังนั�นอัยา่ง
ดีัเยี�ยม

ส่รุป็ผู้ลักิ�รป็ระเมิินไดั�ดัังน่�	

ข�อป็ระเมิิน ผู้ลัป็ระเมิิน

โครงสิร�างและคุณสิมบัติุขอังคณะกรรมการ 3.98

บทบาทหน�าที�ความรับผิดัชอับขอัง 
คณะกรรมการ

3.96

การป็ระชุมคณะกรรมการ 3.96

การทำาหน�าที�ขอังกรรมการ 3.98

ความสิัมพันธุ์กับฝ่่ายบริหาร 4.00

การพัฒนาตุนเอังขอังกรรมการและ 
พัฒนาผ้�บริหาร

3.92

รีวม 3.97

แบับัปีระเมินิตนิเองของคัณะกรรมการรายบัุคัคัล  
โดำยปีระเมินิในิดำ้านิต่างๆ คั่อ 

1. โครงสิร�างและคณะสิมบัติุขอังกรรมการ

2. การป็ระชุมขอังกรรมการ

3. บทบาท หน�าที� และความรับผิดัชอับขอังกรรมการ

สร้ีปผู้ลการีปรีะเมินไดั�รี�อยละ 99.65

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564124
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แบับัปีระเมินิตนิเองของคัณะกรรมการชุดำย่อย 
แบับัรายคัณะ โดำยปีระเมินิในิดำ้านิต่างๆ คั่อ 

1. โครงสิร�างและคุณสิมบัติุขอังคณะกรรมการ

2. การป็ระชุมคณะกรรมการ

3. บทบาท หน�าที� และความรับผิดัชอับ

สิรุป็ผลการป็ระเมินไดั�ดัังนี� 

หัวข�อป็ระเมิิน ผู้ลัป็ระเมิิน

โครงสิร�างและคุณสิมบัติุขอังคณะกรรมการ 4.00

การป็ระชุมคณะกรรมการ 4.00

บทบาท หน�าที�และความรับผิดัชอับ 
ขอังคณะกรรมการ 

4.00

รีวม 4.00

แบับัปีระเมินิตนิเองคัณะกรรมการชุดำย่อยรายบัุคัคัล 
ปีระกอบัดำ้วย 3 หุ้ัวข้อดำังนิ่� 

1. โครงสิร�างและคุณสิมบัติุขอังกรรมการ

2. การป็ระชุมขอังกรรมการ

3. บทบาท หน�าที� และความรับผิดัชอับขอังกรรมการ

สร้ีปผู้ลการีปรีะเมินไดั�รี�อยละ 100

สิ่ที่ธุิของผู้้�ถึ่อหุ�นในกิ�รแต่งตั�งกิรรมิกิ�ร
บริษััทฯ ให�ความสิำาคัญกับสิิทธิุขอังผ้�ถืือัหุ�น และการป็ฏิบัติุ
ตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นอัยา่งเท่าเทียมกัน และเพื�อัให�เป็น็ไป็ตุามกฎหมาย
ที�มุง่สิง่เสิริมการกำากับดัแ้ลกิจการที�ดีั ดัังนั�น ก่อันการป็ระชุม
ผ้�ถืือัหุ�น บริษััทจึงเป็ิดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นเสินอัชื� อับุคคล
เพื�อัรับการพิจารณาเลือักตัุ�งเป็็นกรรมการ ระหว่างวันที�  

1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 (ล่วงหน�าอัยา่งน�อัย 
3 เดืัอัน ก่อันวันป็ระชุมสิามญัป็ระจำาป็ ี2564) โดัยไดั�เป็ดิัเผย 
หลักเกณฑ์์และขั�นตุอันการพิจารณาไว�บนเว็บไซึ่ต์ุขอัง 
บริษััทฯ เป็็นป็ระจำาตุ่อัเนื�อังมาทุกป็ี

กิ�รเข��ร่วมิกิ�รป็ระชุ่มิของคณะกิรรมิกิ�ร	
บริษัที่ฯ	
การป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทฯ ให�เป็็นไป็ตุามหลักเกณฑ์์
ขอังกฎหมาย และข�อับังคับขอังบริษััทฯ ซึ่ึ�งตุามป็กติุกำาหนดั
ให�จัดัขึ�นอัย่างน�อัย 1 เดืัอันตุ่อัครั�ง และมีการกำาหนดัวัน
ป็ระชุมล่วงหน�าอัย่างเป็็นทางการเป็็นป็ระจำาทุกสิิ�นป็ี เพื�อั
ให�กรรมการสิามารถืวางแผนและจัดัสิรรเวลาในการเข�ารว่ม
ป็ระชุมไดั�อัย่างสิมำาเสิมอั โดัยป็ระธุานกรรมการเป็็นผ้�เรียก
ป็ระชุมคณะกรรมการ ซึ่ึ�งวาระการป็ระชุม และเอักสิารการ
ป็ระชุมจะตุ�อังจัดัสิ่งให�แก่คณะกรรมการ ล่วงหน�าก่อันการ
ป็ระชุมอัยา่งน�อัย 7 วันทำาการ 

เมื�อัสิิ�นสิุดัการป็ระชุม เลขานุการบริษััทฯ ดัำาเนินการจัดัทำา
รายงานการป็ระชุมภายใน14 วัน เพื�อัเสินอัตุ่อัที�ป็ระชุม 
คณะกรรมการบริษััทฯ เพื�อัรับรอังในการป็ระชุมครั�งถัืดัไป็ 
โดัยเสินอัตุ่อัป็ระธุานกรรมการเป็็นผ้�ลงลายมือัชื�อัรับรอัง
ความถื้กตุ�อัง รายงานการป็ระชุมที�ผา่นมารับรอังแล�วจะถื้ก
จัดัเก็บอัยา่งเป็็นระบบเพื�อัสิะดัวกตุ่อัการสิืบค�นอั�างอิัง 

ในป็ ี2564 บรษัิัทฯ มกีารจัดัการป็ระชุมคณะกรรมการบรษัิัท 
รวมทั�งสิิ�น 12 คราว นอักจากนี� บริษััทฯ ยังมีแนวทางการ
ป็ฏิบัติุการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทฯ เพื�อักำาหนดัแนว 
ทางในการป็ฏิบติัุงานดั�านการป็รพชุมคณะกรรมการบริษััทฯ 
เพื�อัให�การป็ระชุมดัำาเนนิไป็อัยา่งมปี็ระสิทิธุภิาพ ครอับคลมุ
การบริหารจัดัการป็ระชุม

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 125
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ลัำ� 
ดัับ ช่่�อ-น�มิกิสุ่ลั ตำ�แหน่ง

กิ�รป็ระชุ่มิ
คณะ

กิรรมิกิ�ร
บริษัที่

กิ�รป็ระชุ่มิ
คณะ

กิรรมิกิ�ร
บริห�ร

กิ�รป็ระชุ่มิ
คณะ

กิรรมิกิ�ร
ตรวจส่อบ	

กิ�รป็ระชุ่มิ
คณะ

กิรรมิกิ�ร
บริห�ร 

คว�มิเส่่�ยง	

กิ�รป็ระชุ่มิ
คณะ

กิรรมิกิ�ร
ส่รรห�แลัะ
กิำ�หนดั 

ค่�ตอบแที่น
ป็ระชุ่มิ	 
12	ครั�ง

ป็ระชุ่มิ	 
11	ครั�ง

ป็ระชุ่มิ	 
4	ครั�ง

ป็ระชุ่มิ	 
-	ครั�ง

ป็ระชุ่มิ	 
2	ครั�ง	

1. นายจุลจิตุต์ุ บุณยเกตุุ ป็ระธุานกรรมการ/ 
กรรมการอิัสิระ

12/12 - - - -

2. นางนิศกร ทัดัเทียมรมย์ ป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ/ 
กรรมการอิัสิระ

12/12 - 4/4 - -

3. นายกนกศักดิั� ป็ิ� นแสิง กรรมการ/ 
ป็ระธุานกรรมการบริหาร

12/12 11/11 - - -

4. นางสิร�อัยทิพย์ ไตุรสิุทธุิ� ป็ระธุานกรรมการสิรรหา
และกำาหนดัค่าตุอับแทน/
กรรมการตุรวจสิอับ/
กรรมการอิัสิระ

12/12 - 4/4 - 2/2

5. นายบวร วงศ์สิินอุัดัม กรรมการ/กรรมการบริหาร 12/12 11/11 - - -

6. นางสิาวชมกมล  
พุม่พันธุุ์มว่ง

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสิรรหาและกำาหนดั
ค่าตุอับแทน/ป็ระธุาน 
เจ�าหน�าที�บริหาร

12/12 11/11 - - 2/2

7. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ป็ระธุานกรรมการบริหาร
ความเสิี�ยง/กรรมการ/
กรรมการบริหาร

12/12 9/11 - - -

8. นายสิง่า รัตุนชาติุช้ชัย กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสิรรหาและ 
กำาหนดัค่าตุอับแทน

12/12 9/11 - - 2/2

9. นางลัขณานันท์  
ลักษัมีธุนานันต์ุ

กรรมการตุรวจสิอับ/
กรรมการอิัสิระ

11/12 - 4/4 - -

10. นายสิมชาย  
ค้วิจิตุรสิุวรรณ

กรรมการอิัสิระ/ 
กรรมการบริหารความเสิี�ยง

10/12 - - - -

11. นายรังสิรรค์ ศรีวรศาสิตุร์ กรรมการอิัสิระ/ 
กรรมการบริหารความเสิี�ยง

11/12 - - - -

12. นายเกษัมสิิทธุิ� ป็ฐมศักดิั� กรรมการ 11/12 - - - -

13. นายอิัซึ่ซ้ึ่ โอัโอัตุะ* กรรมการอิัสิระ 7/7 - - - -

หมายเหตุุ : * นายอิัซึ่ซ้ึ่ โอัโอัตุะ เข�าดัำารงตุำาแหนง่ในวันที� 27 พฤษัภาคม 2564 

   ซึ่ึ�งเริ�มเข�าป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทในครั�งที� 7/2564 

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564126
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การุ่ติดำตามให้ม้การุ่ปฏิิบัติ
ตามนโยั่บายั่และแนวัปฏิิบัติ
ในการุ่กำากับดำูแลกิจการุ่ที่้�ดำ้

1.	นโยบ�ยย�เส่พติดัแลัะสิ่�งมิึนเมิ�
การดำำาเนินิิการดำา้นิการตอ่ตา้นิยาเสพตดิำและสิ�งม้นิเมา 
ในิสถัานิปีระกอบักิจการ 

ในป็ ี2564 บรษัิัทฯ ตุระหนกัถึืงป็ญัหายาเสิพติุดั จึงไดั�ทบทวน
โยบายยาเสิพติุดัและสิิ�งมึนเมา และเข�ารว่มโครงการ “โรงงาน
สิีขาว” ที�จัดัขึ�นโดัยกรมสิวัสิดิัการและคุ�มครอังแรงงาน  
ซึ่ึ�งมีเจตุนารมณ์ในการดัำาเนินการป็้อังกันและแก�ไขป็ัญหา
ยาเสิพติุดัตุามนโยบายขอังรัฐบาล บริษััทฯ จึงดัำาเนินการ 
ตุามแนวทางและมีการสิื� อัสิารให�พนักงานทุกระดัับ 
ไม่จำาหน่าย/เสิพหรือัมีพฤติุกรรมเกี�ยวข�อังกับยาเสิพติุดั  
ร่วมถึืงมีสิ่วนร่วมในการรณรงค์ป็้อังกันและแก�ไขป็ัญหา 
ยาเสิพติุดั จนไดั�ผา่นเกณฑ์์การพิจารณาสิถืานป็ระกอับการ
ที�เป็็นแบบอัย่างในการบริหารจัดัการยาเสิพติุดั และไดั�รับ
ป็ระกาศเกียรติุคุณสิถืานป็ระกอับกิจการโรงงานสิีขาว

2.	นโยบ�ยคว�มิรับผู้ิดัช่อบต่อสั่งคมิ	
คุณภู�พ	คว�มิป็ลัอดัภูัย	อ�ช่่วอน�มิัย 
แลัะสิ่�งแวดัลั�อมิ
การดำำาเนิินิการต่อสังคัม คัุณภาพ คัวามปีลอดำภัยฯ 

บริษััทฯ ความสิำาคัญในเรื�อังมาตุรฐานความป็ลอัดัภัย ซึึ่�ง
เป็น็ที�ทราบกันดีัว่าบรษัิัทที�ดัำาเนนิธุุรกิจการจัดัจำาหนา่ยก๊าซึ่
ป็ิโตุรเลียมเหลวนั�นจะตุ�อังไดั�รับความไว�วางใจและเชื�อัมั�น 
ในความป็ลอัดัภัยสิง้สิดุั ดัังนั�น บริษััทฯ จึงแตุ่งตัุ�งคณะทำางาน
ความป็ลอัดัภัย อัาชีวอัานามยั และสิิ�งแวดัล�อัมในการทำางาน 
(คป็อั.) เพื�อัพิจารณานโยบาย แผนงานและการป็ฏิบัติุอัยา่ง
เครง่ครดััภายใตุ�กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตุรฐาน และข�อับงัคับ 
ตุ่างๆ รวมถึืงกำาชบัให�ผ้�ป็ระกอับการในส่ิวนตุ่างๆ ดัำาเนนิการ 
ภายใตุ�หลักการเดีัยวกัน อีักทั�งยังจัดัให�มีการอับรมความร้�
และการป็อ้ังกันอุับติัุภัย โดัยเจ�าหน�าที�จากกรมธุุรกิจพลังงาน
ให�แก่ผ้�ป็ระกอับการ ตุลอัดัจนพนักงานบรรจุก๊าซึ่อัย่าง
สิมำาเสิมอั 

เพื�อัให�เป็็นไป็ตุามเจตุนารมณ์และแนวคิดัดัังกล่าวข�างตุ�น 
บรษัิัทฯ จึงไดั�เข�ารว่มรณรงค์ลดัสิถิืติุอุับติัุเหตุุจากการทำางาน
ให�เป็น็ศน้ย์ (Zero Accident Campaign) เป็น็กิจกรรมรณรงค์
สิง่เสิรมิให�สิถืานป็ระกอับกิจการมคีวามมุง่มั�นในการป็อ้ังกัน
การเกิดัอุับัติุเหตุุจากการทำางาน บนพื�นฐานแนวคิดัที�ว่า 
“อุับติัุเหตุทีุ�มสีิาเหตุเุกี�ยวเนื�อังกับการทำางานสิามารถืป็อ้ังกัน
ไดั�” โดัยการลดัสิถิืติุการป็ระสิบอัันตุรายในสิถืานป็ระกอับ 
กิจการให�เป็็นศ้นย์ และผ่านเกณฑ์์การป็ระเมินจนไดั�รับ
รางวัลจากกระทรวงแรงงาน เพื�อัแสิดังให�เห็นว่าบริษััทฯ 
ไดั�ตุระหนักถึืงเรื�อังความป็ลอัดัภัยขอังพนักงานและสิังคม 
โดัยรอับอัยา่งเครง่ครัดัแล�วตุ่อัเนื�อัง

3.	กิ�รต่อต��นกิ�รทีุ่จริตคอร์รัป็ช่ั�น
บริษััทฯ ดัำาเนินธุุรกิจโดัยให�ความสิำาคัญในการตุ่อัตุ�านการ
ทจุรติุหรอืัคอัรร์ปั็ชั�น และยึดัมั�นคณุธุรรม จริยธุรรม บริหารงาน 
ดั�วยความโป็ร่งใสิ และรับผิดัชอับตุ่อัผ้�มีสิ่วนไดั�เสิียทุกฝ่่าย  
ทั�งนี�บริษััทฯ ไดั�กำาหนดัแนวทางในการป็ระพฤติุป็ฏิบัติุที�
เหมาะสิมขอังคณะกรรมการ ฝ่่ายบริหาร และพนักงาน
ในจริยธุรรมทางธุุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่ึ�งเป็็น
สิ่วนหนึ�งขอัง “บรรษััทภิบาล” ขอังบริษััทฯ และไดั�กำาหนดั
ช่อังทางในการแจ�งเรื�อังร�อังเรียนสิำาหรับผ้�ที�พบเห็นการ
คอัร์รัป็ชั�น ดัังนี�

ผ้�ร�อังเรียนสิามารถืแจ�งเรื�อังร�อังเรียนการกระทำาทุจริตุผ่าน
ทาง คณะกรรมการตุรวจสิอับหรือัผ้�อัำานวยการฝ่า่ยตุรวจสิอับ 
ภายใน หรือัป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร หรือัรอังป็ระธุานเจ�า
หน�าที�บริหารสิายงานบริหารอังค์กร ดั�วยวิธุีการดัังตุ่อัไป็นี� 

1. เว็บไซึ่ต์ุ www.wp-energy.co.th

2. จดัหมายอิัเล็กทรอันิกสิ์ที�  whistleblowing@wp-
energy.co.th

3. จดัหมาย สิง่ที� คณะกรรมการตุรวจสิอับหรอืัผ้�อัำานวยการ 
ฝ่า่ยตุรวจสิอับภายใน หรอืัป็ระธุานเจ�าหน�าที�บรหิาร หรอืั
รอังป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารสิายงานบริหารอังค์กร 
โดัยสิง่มายังที�อัย้่

บุรีษัิัท่ ดัับุบุลิวพี ีเอ็นเนอรีย์ี� จุำากัดั (มหุ้าชน) 

เลขท่ี� 1 อาคารีอสีท์่วอเตอรี ์ชั�น 16 ถืนนวิภาวดัรีีงัสติ 
แขวงจุอมพีล เขตจุตจัุ้กรี กร้ีงเท่พี 10900

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 127
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การดำำาเนิินิการเร่�องร้องเร่ยนิทีุ่จริต

ฝ่่ายตุรวจสิอับภายใน เลขานุการบริษััท ผ้�อัำานวยการฝ่่าย 
ทรพัยากรบุคคล ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร และคณะกรรมการ 
ตุรวจสิอับ มหีน�าที�พจิารณาความชดััแจ�งเพยีงพอัขอังพยาน
หลักฐานในเบื�อังตุ�น และสิ่งเรื�อังร�อังเรียนทุจริตุที�ผ่านการ
พจิารณาให� ฝ่า่ยตุรวจสิอับภายใน บนัทึกเรื�อังร�อังเรียนทุจริตุ
และดัำาเนินการตุามข�อักำาหนดันี�ตุ่อัไป็

• ให�ฝ่่ายตุรวจสิอับภายในทำาหน�าที�สิืบค�นข�อัม้ลเพิ�มเติุม
ตุามที�คณะกรรมการตุรวจสิอับ หรือัป็ระธุานเจ�าหน�าที�
บริหารสิั�งการ เพื�อัเป็็นข�อัม้ลป็ระกอับการพิจารณา 
สิั�งการก่อันการสิืบสิวน สิอับสิวน 

• ฝ่่ายตุรวจสิอับภายในบันทึกเรื�อังร�อังเรียนการทุจริตุ
และแจ�งกลับการรับเรื�อังร�อังเรียนทุจริตุให�ผ้�ร�อังเรียน
ทราบหลังจากไดั�รับเรื�อังร�อังเรียนทุจริตุ ภายในระยะ
เวลา 7 วัน

• ให�ฝ่า่ยตุรวจสิอับภายในเสินอัเรื�อังร�อังเรยีนทจุรติุไป็ยงั
ผ้�บังคับบัญชาระดัับรอังป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารขึ�น
ไป็ตุามสิายงานขอังผ้�ถื้กร�อังเรียนเพื�อัพิจารณา หาก
เรื�อังที�ร�อังเรียนทุจริตุนา่เชื�อัถืือัและมมีล้ให�แตุ่งตัุ�งคณะ
กรรมการสิอับสิวน เพื�อัดัำาเนินการสืิบสิวน สิอับสิวน 
ตุามข�อับังคับขอังบริษััทฯ โดัยฝ่่ายตุรวจสิอับภายใน
มีหน�าที�ติุดัตุามผลสิรุป็การสิอับสิวน และนำาเสินอั
รายงานผลการพิจารณาให�ผ้�บังคับบัญชาระดัับรอัง 
ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารขึ�นไป็ตุามสิายงานขอังผ้�ถื้ก
ร�อังเรยีนและสิำาเนาให�คณะกรรมการตุรวจสิอับรบัทราบ

• ให�ฝ่า่ยตุรวจสิอับภายในติุดัตุามความคืบหน�าการดัำาเนิน
การสิบืสิวน สิวบสิวนเรื�อังร�อังเรียนทจุรติุและรายงานผล 
ตุ่อัคณะกรรมการตุรวจสิอับและป็ระธุานเจ�าหน�าที�
บริหารอัยา่งน�อัยป็ีละ 1 ครั�ง 

• ให�ฝ่่ายตุรวจสิอับภายในบันทึกผลการพิจารณาเรื�อัง 
ร�อังเรียนทุจริตุและแจ�งผลการพิจารณาให�ผ้�ร�อังเรียน
รบัทราบหลังจากที�ไดั�รบัรายงานผลการพจิารณาภายใน
ระยะเวลา 7 วัน

• เรื�อังร�อังเรียนที�มีข�อัม้ลไมค่รบถื�วน ไมเ่พียงพอั หรือัไม่
สิามารถืหาข�อัมล้เพิ�มเติุมไดั�ในการดัำาเนินการตุรวจสิอับ 
สิบืสิวน สิอับสิวนข�อัเท็จจรงิตุามรายละเอีัยดัที�กล่าวมา
ในข�อั 11 นั�น ให�ยุติุเรื�อัง และเก็บเป็็นฐานข�อัม้ล

• กรณีที�มีหลักฐานป็รากฏชัดัแจ�งเพียงพอัว่าผ้�ร�อังเรียน
แจ�งเรื�อังร�อังเรียนโดัยเจตุนาไม่สิุจริตุให�ดัำาเนินการ 
ดัังตุ่อัไป็นี�

(1) หากผ้�ร�อังเรียนเป็น็พนกังาน ให�ดัำาเนินการสิบืสิวน 
สิอับสิวนเพื�อัพจิารณาลงโทษัตุามระเบียบ ข�อับังคับ 
ขอังบริษััทฯ ตุ่อัไป็

(2)  หากผ้�ร�อังเรยีนเป็น็บุคคลภายนอัก และ บรษัิัทฯ ไดั�
รับความเสิียหาย บริษััทฯ อัาจพิจารณาดัำาเนินคดีั 
กับผ้�ร�อังเรียนดั�วย

โดัยในป็ี 2564 บริษััทฯ ไม่ไดั�รับแจ�งเรื�อังร�อังเรียนผ่าน 
ชอ่ังทางใดัๆ 

นิโยบัายการกำากับัดำูแลบัริษััที่ย่อยและบัริษััที่ร่วม

บริษััทกำาหนดันโยบายการกำากับดั้แลและบริหารการจัดัการ
บริษััทย่อัยและบริษััทร่วม โดัยมีวัตุถืุป็ระสิงค์เพื�อักำาหนดั
มาตุรการและกลไกทั�งทางตุรงและทางอั�อัมเพื�อัให�บริษััท
สิามารถืกำากับดั้แลและบริหารจัดัการกิจการขอังบริษััทย่อัย 
และบริษััทร่วม รวมถึืงการติุดัตุามดั้แลให�บริษััทย่อัยและ
บริษััทร่วมมีการป็ฏิบัติุตุามมาตุรการและกลไกตุ่างๆ ที� 
กำาหนดัไว�ไดั�เสิมือันเป็็นหน่วยงานขอังบริษััทเอัง และเป็็น
ไป็ตุามนโยบายบริษััท รวมถึืงป็ระมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายบริษััทมหาชนจำากัดั กฎหมายหลักทรัพย์ 
ตุลอัดัจนป็ระกาศ ข�อับงัคับและหลักเกณฑ์์ตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อัง 
ขอังคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุน สิำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพยแ์ละตุลาดัหลักทรัพย์ และตุลาดัหลักทรพัย์ 
แห่งป็ระเทศไทย ทั�งนี�เพื�อัรักษัาผลป็ระโยชน์ในเงินลงทุน
ขอังบริษััทในบริษััทยอ่ัยและบริษััทรว่มดัังกล่าว 

ในกรณทีี�นโยบายนี�กำาหนดัให�การทำารายการหรอืัการดัำาเนนิ
การใดัๆ ซึึ่�งมีนัยสิำาคัญหรือัมีผลตุ่อัฐานะทางการเงินและ 
ผลการดัำาเนินงานขอังบริษััทย่อัยและบริษััทร่วม เป็็นเรื�อัง
ที�จะตุ�อังไดั�รับอันุมัติุจากที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท
หรือัที� ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััท (แล�วแตุ่กรณี) ให�ป็ระธุาน
กรรมการมีหน�าที�ในการจัดัให�มีการป็ระชุมคณะกรรมการ
ขอังบริษััท และ/หรือั การป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััทเพื�อั
พิจารณาอันุมัติุเรื�อังดัังกล่าวก่อันที�บริษััทย่อัย และ/หรือั 
บริษััทร่วมจะจัดัป็ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือั ผ้�ถืือัหุ�น 
ขอังตุนเอังเพื�อัพิจารณาอันุมัติุก่อันการทำารายการหรือั
ดัำาเนินการในเรื�อังนั�น ในการนี�ให�บริษััทเป็ิดัเผยข�อัม้ลและ
ป็ฏิบติัุตุามหลักเกณฑ์์ เงื�อันไข ขั�นตุอันและวิธุกีารที�เกี�ยวข�อัง 

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564128

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



กับเรื� อังที�จะขอัอันุมัติุนั�น ตุามที�กำาหนดัไว�ในป็ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายบริษััทมหาชนจำากัดั 
กฎหมายหลักทรัพย์ ตุลอัดัจน ป็ระกาศ ข�อับังคับและ 
หลักเกณฑ์์ตุ่างๆ ขอังคณะกรรมการกำากับตุลาดัทนุ สิำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ ตุลาดัหลักทรัพย์ และ
ตุลาดัหลักทรพัยแ์หง่ป็ระเทศไทยดั�วยโดัยอันโุลมดั�วย (เท่าที� 
ไมข่ัดัหรือัแย�ง) อัยา่งครบถื�วนและถื้กตุ�อัง 

1. การทำารายการหรือัการดัำาเนินการใดัๆ ขอังบริษััทย่อัย 
และ/หรือั บริษััทร่วมในกรณีดัังตุ่อัไป็นี�จะตุ�อังไดั�รับ
อันุมัติุจากที� ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท หรือัที�
ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััท (แล�วแตุ่กรณี) 

(1) เ รื� อั ง ที� จ ะ ตุ� อั ง ไ ดั� รั บ ก า ร อั นุ มั ติุ จ า ก ที� ป็ ร ะ ชุ ม 
คณะกรรมการขอังบริษััทฯ 

(ก) การแตุ่งตัุ�งหรือัเสินอัชื�อับุคคลเป็็นกรรมการ หรือั 
ผ้�บรหิารในบรษัิัทยอ่ัย และ/หรอืั บรษัิัทรว่มอัยา่งน�อัย  
ตุามสิัดัสิ่วนการถืือัหุ�นขอังบริษััทในบริษััทย่อัย 
และ/หรือั บริษััทร่วม โดัยให�กรรมการและ 
ผ้�บริหารที�บริษััทเสินอัชื�อั หรือัแตุ่งตัุ�งมีดัุลยพินิจ
ในการพิจารณาอัอักเสิียงในการป็ระชุมคณะ
กรรมการขอังบริษััทยอ่ัย และ/หรือั บริษััทรว่มใน
เรื�อังที�เกี�ยวกับการบริหารจัดัการทั�วไป็และการ
ดัำาเนินธุุรกิจตุามป็กติุขอังบริษััทย่อัย และ/หรือั 
บริษััทรว่มไดั�ตุามแตุ่ที�กรรมการ และผ้�บริหารขอัง
บริษััทย่อัย และ/หรือั บริษััทร่วม จะเห็นสิมควร
เพื�อัป็ระโยชน์สิ้งสิุดัขอังบริษััท บริษััทย่อัย และ/
หรือั บริษััทรว่ม เว�นแตุ่เรื�อังที�ตุ�อังไดั�รับอันุมัติุจาก
ที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท หรือัที�ป็ระชุม 
ผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััท 

 ทั�งนี� กรรมการหรือัผ้�บริหารตุามวรรคข�างตุ�นที�ไดั� 
รับการเสินอัชื�อันั�น ตุ�อังเป็็นบุคคลที�มีรายชื�อัอัย้่
ในระบบข�อัม้ลรายชื�อักรรมการและผ้�บริหารขอัง
บริษััทที�อัอักหลักทรัพย์ (White List) รวมถึืง  
มีคุณสิมบัติุบทบาทหน�าที� และความรับผิดัชอับ 
ตุลอัดัจนไม่มีลักษัณะขาดัความน่าไว�วางใจตุาม
ป็ระกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และ
ตุลาดัหลักทรัพย์ว่าดั�วยการกำาหนดัลักษัณะ 
ขาดัความไมน่า่ไว�วางใจขอังกรรมการ และผ้�บรหิาร 
ขอังบริษััท 

(ข) การพิจารณาอันุมัติุจ่ายเงินป็ันผลป็ระจำาป็ี และ
เงินปั็นผลระหว่างกาล (หากม)ี ขอังบรษัิัทยอ่ัย เว�น
แตุ่เป็น็กรณีที�บริษััทยอ่ัยจ่ายเงินปั็นผลเป็น็จำานวน
รวมทั�งป็ี ไมตุ่ำากว่าที�กำาหนดัไว�ในงบป็ระมาณรวม 
ป็ระจำาป็ีขอังแตุ่ละบริษััท (ถื�ามี) 

(ค) การแก�ไขข�อับงัคับขอังบรษัิัทยอ่ัย เว�นแตุ่การแก�ไข
ข�อับังคับในเรื�อังที�มีนัยสิำาคัญตุามข�อั (2) (ก) ซึึ่�ง
ตุ�อังไดั�รับการอันุมัติุจากที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอัง
บริษััท 

(ง) การพิจารณาอันุมติัุงบป็ระมาณป็ระจำาป็ขีอังบริษััท
ยอ่ัย เว�นแตุ่ที�เป็็นกรณทีี�กำาหนดัไว�ในอัำานาจอันุมัติุ 
และดัำาเนินการ (Delegation of Authority) ที�ไดั�
รับอันุมัติุจากที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััท 
ที�บริษััทยอ่ัยตุ�อังป็ฏิบัติุตุาม ณ ขณะนั�น 

(จ) การเพิ�มทนุโดัยการอัอักหุ�นเพิ�มทนุขอังบรษัิัทยอ่ัย
และการจัดัสิรรหุ�น รวมทั�งการลดัทุนจดัทะเบียน 
และ/หรือั ทุนชำาระแล�วขอังบริษััทย่อัย ซึ่ึ�งไม่เป็็น
ไป็ตุามสัิดัสิว่นการถืือัหุ�นเดิัมขอังผ้�ถืือัหุ�น หรอืัการ
ดัำาเนนิการอืั�นใดัอัันจะเป็น็ผลให�สิดััสิว่นการถืือัหุ�น 
ขอังบริษััท และ/หรือั การใช�สิิทธุิอัอักเสิียงลง
คะแนนขอังบริษััท ทั�งทางตุรง และ/หรือั ทางอั�อัม  
ในที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััทย่อัยไม่ว่าในทอัดั
ใดัๆ ลดัลงเกินกว่าร�อัยละสิิบ (10) ขอังทุนชำาระ
แล�วขอังบริษััทย่อัยหรือัจำานวนเสิียงทั�งหมดัขอัง
บริษััทยอ่ัย (แล�วแตุ่กรณี) 

 รายการตัุ�งแตุ่ข�อั (ฉ) ถึืงข�อั (ฑ์) ตุ่อัไป็นี�เป็น็รายการ
ที�ถืือัว่ามีสิาระสิำาคัญ และหากเข�าทำารายการจะมี
ผลกระทบอัย่างมีนัยสิำาคัญตุ่อัฐานะทางการเงิน
และผลการดัำาเนินงานขอังบริษััทย่อัย ดัังนั�น จะ
ตุ�อังไดั�รับอันุมัติุจากที� ป็ระชุมคณะกรรมการขอัง 
บริษััทก่อัน ทั�งนี� ตุ�อังเป็็นกรณีที�เมื� อัพิจารณา
ลักษัณะขอังรายการ อัาทิ ขนาดัขอังรายการ และ
บุคคลที�เข�าทำารายการ ตุามที�กำาหนดัไว�ในป็ระกาศ
ขอังคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุน และคณะ
กรรมการตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย เรื�อัง 
การไดั�มาหรือัจำาหน่ายไป็ซึ่ึ�งทรัพย์สิิน และ/หรือั 
เรื�อังการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน (แล�วแตุ่กรณี) 
มาบังคับใช�โดัยอันุโลมแล�วอัย้่ในเกณฑ์์ตุ�อังไดั�รับ
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การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่
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งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



การพิจารณาอันุมัติุจาก ที�ป็ระชุมคณะกรรมการ
บริษััท ซึ่ึ�งรายการดัังตุ่อัไป็นี�คือั 

(ฉ) กรณีที�บริษััทย่อัยตุกลงเข�าทำารายการกับบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันขอังบริษััทหรอืับริษััทยอ่ัย หรือัรายการ
ที�เกี�ยวกับการไดั�มาหรือัจำาหน่ายไป็ซึ่ึ�งทรัพย์สิิน
ขอังบริษััทยอ่ัย 

(ช) การโอันหรือัสิละสิิทธิุป็ระโยชน์ รวมตุลอัดัถึืง 
การสิละสิิทธุิเรียกร�อังที�มีตุ่อัผ้�ที�ก่อัความเสิียหาย 
แก่บริษััทยอ่ัย 

(ซึ่) การขายหรอืัโอันกิจการขอังบรษัิัทยอ่ัยทั�งหมดัหรอืั
บางสิว่นที�สิำาคัญให�แก่บุคคลอืั�น 

(ฌ) การซึ่ื�อัหรอืัการรบัโอันกิจการขอังบรษัิัทอืั�นมาเป็น็
ขอังบริษััทยอ่ัย 

(ญ) การเข�าทำาแก�ไข หรือัเลิกสิัญญาเกี�ยวกับการให�
เช่ากิจการขอังบริษััทย่อัยทั�งหมดั หรือับางสิ่วนที�
สิำาคัญ การมอับหมายให�บุคคลอืั�นเข�าจัดัการธุุรกิจ
ขอังบรษัิัทยอ่ัย หรอืัการรวมกิจการขอังบรษัิัทยอ่ัย
กับบุคคลอืั�น 

(ฎ) การเช่า หรือัให�เช่าซึ่ื�อักิจการหรือัทรัพย์สิินขอัง
บริษััทยอ่ัยทั�งหมดัหรือัสิว่นที�มีสิาระสิำาคัญ 

(ฏ) การก้�ยืมเงิน การให�ก้�ยืมเงิน การให�สิินเชื�อั การ 
คำาป็ระกัน การทำานิติุกรรมผ้กพนับรษัิัทยอ่ัย ให�ตุ�อัง
รับภาระทางการเงินเพิ�มขึ�น หรือัการให�ความชว่ย
เหลือัดั�านการเงินในลักษัณะอืั�นใดั แก่บุคคลอืั�น  
และมิใชธุุ่รกิจป็กติุขอังบริษััทยอ่ัย 

(ฐ) การเลิกกิจการขอังบริษััทยอ่ัย 

(ฑ์) รายการอืั� นใดัที� ไม่ใช่รายการธุุรกิจป็กติุขอัง 
บริษััทย่อัยและเป็็นรายการที�จะมีผลกระทบตุ่อั
บริษััทยอ่ัยอัยา่งมีนัยสิำาคัญ 

(2) เรื�อังที�จะตุ�อังไดั�รบัการอันมุติัุจากที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอัง
บริษััท 

(ก)  การแก�ไขข�อับังคับขอังบริษััทย่อัยในเรื�อังที�อัาจ 
สิ่งผลกระทบอัย่างมีนัยสิำาคัญตุ่อัฐานะการเงิน 
และผลการดัำาเนินงานขอังบริษััทยอ่ัย ซึึ่�งรวมถึืงแตุ่ 
ไม่จำากัดัเพียงการแก�ไขข�อับังคับขอังบริษััทย่อัยที� 

สิง่ผลกระทบตุ่อัสิทิธุใินการอัอักเสิยีงลงคะแนนขอัง
บริษััทในที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััทย่อัย  
และ/หรือั ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััทย่อัย หรือั
การจ่ายเงินป็ันผลขอังบริษััทยอ่ัย เป็็นตุ�น 

 รายการตัุ�งแตุ่ข�อั (ข) ถึืงข�อั (จ) ตุ่อัไป็นี�เป็น็รายการ
ที�ถืือัว่ามีสิำาระสิำาคัญ และหากเข�าทำารายการจะมี 
ผลกระทบอัย่างมีนัยสิำาคัญตุ่อัฐานะทางการเงิน
และผลการดัำาเนนิงานขอังบริษััทยอ่ัย ดัังนั�นจะตุ�อัง 
ไดั�รับอันุมัติุจากที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััทก่อัน 
ทั�งนี� ตุ�อังเป็็นกรณีที�เมื�อัพิจารณาลักษัณะขอัง
รายการ อัาทิ ขนาดัขอังรายการ และบุคคลที�เข�า
ทำารายการตุามที�กำาหนดัไว�ในป็ระกาศขอังคณะ
กรรมการกำากับตุลาดัทุน และคณะกรรมการ
ตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย เรื�อังการไดั�มา
หรือัจำาหน่ายไป็ซึ่ึ�งทรัพย์สิิน และ/หรือั เรื�อังการ
ทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน (แล�วแตุ่กรณ)ี มาบงัคับใช�
โดัยอันโุลมแล�วอัย้ใ่น เกณฑ์์ตุ�อังไดั�รับการพิจารณา
อันุมัติุจากที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััท ซึ่ึ�งรายการ
ดัังตุ่อัไป็นี�คือั 

(ข) กรณีที�บริษััทย่อัยตุกลงเข�าทำารายการกับบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันขอังบรษัิัทหรอืับรษัิัทยอ่ัย หรอืั รายการ
ที�เกี�ยวกับการไดั�มาหรือัจำาหน่ายไป็ซึ่ึ�งทรัพย์สิิน
ขอังบริษััทยอ่ัย 

(ค) การเพิ�มทนุโดัยการอัอักหุ�นเพิ�มทนุขอังบรษัิัทยอ่ัย
และการจัดัสิรรหุ�นรวมทั�งการลดัทุนจดัทะเบียน 
และ/หรือัทุนชำาระแล�วขอังบริษััทย่อัย ซึึ่�งไม่เป็็น
ไป็ตุามสัิดัสิว่นการถืือัหุ�นเดิัมขอังผ้�ถืือัหุ�น หรอืัการ 
ดัำาเนนิการอืั�นใดัอัันจะเป็น็ผลให�สิดััสิว่นการถืือัหุ�น 
ขอังบริษััท และ/หรือัการใช�สิิทธิุอัอักเสีิยงลง
คะแนนขอังบริษััท ทั�งทางตุรง และ/หรือั ทางอั�อัม  
ในที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััทย่อัยไม่ว่าในทอัดั
ใดัๆ ลดัลงเหลือัน�อัยกว่าสัิดัสิ่วนที�กำาหนดัใน
กฎหมายซึ่ึ�งใช�บังคับกับบริษััทย่อัยอัันมีผลทำาให�
บริษััทไมม่ีอัำานาจควบคุมบริษััทยอ่ัย 

(ง) การเลิกกิจการขอังบริษััทยอ่ัย 

(จ) รายการอืั� นใดัที� ไม่ใช่รายการธุุรกิจป็กติุขอัง 
บริ ษััทย่อัยและรายการที�จะมีผลกระทบตุ่อั 
บริษััทยอ่ัยอัยา่งมีนัยสิำาคัญ 
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2. คณะกรรมการขอังบริษััทจะตุ�อังดัำาเนินการให�บริษััทยอ่ัย 
มีระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสิี�ยง และ 
ระบบป็้อังกันการทุจริตุรวมถึืงกำาหนดัให�มีมาตุรการใน
การติุดัตุามผลการดัำาเนินงานขอังบริษััทยอ่ัยที�เหมาะสิม  
มีป็ระสิิทธิุภาพและรัดักุมเพียงพอัที�ทำาให�มั�นใจไดั�ว่า 
การดัำาเนินการตุ่างๆ ขอังบริษััทย่อัยจะเป็็นไป็ตุาม
นโยบาย ขอังบรษัิัท และนโยบายฉบบันี� รวมถึืงกฎหมาย
และป็ระกาศเรื�อังการกำากับดั้แลกิจการที�ดีัขอังบริษััท 
จดัทะเบียน รวมถึืงป็ระกาศ ข�อับังคับและหลักเกณฑ์์
ตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อังขอังคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุน  
สิำานักงานคณะกรรมการกำา กับหลักทรัพย์และ
ตุลาดัหลักทรพัย ์และตุลาดัหลักทรพัยแ์หง่ป็ระเทศไทย
ไดั�อัยา่งแท�จรงิ และ ติุดัตุามให�บรษัิัทยอ่ัยเป็ดิัเผยข�อัมล้
การทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน และ/หรือั รายการไดั�มา
หรือัจำาหน่ายไป็ซึ่ึ�ง ทรัพย์สิิน และ/หรือั รายการที�มี 
นยัสิำาคัญอืั�นใดัตุ่อับรษัิัท และดัำาเนนิการตุ่างๆ ให�เป็น็ไป็
ตุามหลักเกณฑ์์ในการกำากับด้ัแลและการบรหิารจัดัการ
บริษััทย่อัยตุามที�กำาหนดัไว�ในนโยบาย และข�อับังคับ
ขอังบริษััทอัยา่งครบถื�วน และถื้กตุ�อัง 

นิโยบัายการบัริหุ้ารงานิในิบัริษััที่ย่อยและบัริษััที่ร่วม 

ในการกำากับดั้แลการดัำาเนินงานขอังบริษััทย่อัยและบริษััท
ร่วมนั�น บริษััทจะสิ่งตัุวแทนขอัง บริษััทไป็เป็็นกรรมการใน
บริษััทย่อัยและบริษััทร่วมตุามสัิดัสิ่วนการถืือัหุ�น ซึึ่�งบุคคล
ดัังกล่าวตุ�อังมีคุณสิมบัติุและป็ระสิบการณ์ที�เหมาะสิมกับ
ธุุรกิจดัังกล่าวและไม่มีผลป็ระโยชน์ขัดัแย�งในทางธุุรกิจ  
โดัยตัุวแทนดัังกล่าวจะตุ�อังบริหารและจัดัการธุุรกิจขอัง
บรษัิัทยอ่ัย และ/หรอืั บรษัิัทรว่มให�เป็็นไป็ตุามนโยบายที�ไดั�รบั
มอับหมายจากบริษััท และตุามกฎเกณฑ์์ และระเบียบตุามที�
กำาหนดัไว�ในข�อับงัคับขอังบรษัิัท และกฎหมายขอังบรษัิัทยอ่ัย  
และ/หรือั บริษััทรว่มที�เกี�ยวข�อัง นอักจากนี�บริษััทจะติุดัตุาม
ดั้แลให�กรรมการและผ้�บริหารที�ไดั�รับการแตุ่งตัุ�งจากบริษััท
ไป็ดัำารงตุำาแหน่งเป็็นกรรมการและผ้�บริหารในบริษััทย่อัย 
และบริษััทร่วมป็ฏิบั ติุให� เป็็นไป็ตุามหน�าที�และความ 
รับผิดัชอับตุามกฎหมาย ข�อับังคับ และนโยบายขอังบริษััท  
และติุดัตุามอัย่างใกล�ชิดัถึืงผลป็ระกอับการและการ
ดัำาเนินงานขอังบริษััทย่อัย และ/หรือั บริษััทร่วมดัังกล่าว
และนำาเสินอัผลการวิเคราะห์รวมถึืงแสิดังความคิดัเห็น 
หรือัข�อัเสินอัแนะตุ่อัคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการ
บรษัิัทยอ่ัยหรอืับรษัิัทรว่มนั�นๆ เพื�อัใช�ป็ระกอับการพจิารณา
กำาหนดันโยบายหรือัป็รบัป็รุงสิง่เสิริมให�ธุุรกิจ ขอังบริษััทยอ่ัย  

และ/หรือั บริษััทร่วมมีการพัฒนาและเจริญเติุบโตุอัย่าง 
ตุ่อัเนื�อัง

นิโยบัายการลงทีุ่นิในิบัริษััที่ย่อยและบัริษััที่ร่วม

บริษััทมุ่งเน�นการลงทุนในกิจการที�มีศักยภาพในการเติุบโตุ 
และสิร�างผลตุอับแทนที�ดีัจากการลงทุน ทั�งนี� การขอัอันุมัติุ
การลงทุนในบริษััทย่อัย หรือับริษััทร่วมจะตุ�อังสิอัดัคล�อัง 
เป็็นไป็ตุามที�กำาหนดัไว�ในป็ระกาศขอังคณะกรรมการกำากับ 
ตุลาดัทนุ และคณะกรรมการตุลาดัหลักทรพัยแ์หง่ป็ระเทศไทย  
เรื�อังการไดั�มาหรือัจำาหน่ายไป็ซึ่ึ�งทรัพย์สิิน และ/หรือั เรื�อัง
การทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน (แล�วแตุ่กรณี)

การลงทุนในกิจการดัังกล่าวข�างตุ�นบริษััทจะเน�นการลงทุน
ระยะยาว รวมทั�งมุ่งเน�นการลงทุนในกิจการที�มีศักยภาพ
ในการเติุบโตุ และสิร�างผลตุอับแทนที�ดีัให�กับบริษััทโดัย
พจิารณาจากป็จัจัยพื�นฐานขอังธุุรกิจที�จะเข�าไป็ลงทนุรวมถึืง 
แนวโน�มขอังธุุรกิจนั�นๆ เป็น็สิำาคัญ นอักจากนี�บริษััทมีนโยบาย 
การลงทุนในสัิดัสิ่วนที�มากพอัเพื�อัให�สิามารถืมีสิ่วนร่วมใน
การบริหารจัดัการและกำาหนดัแนวทางการดัำาเนินธุุรกิจ 
ในบริษััทย่อัย บริษััทร่วม และกิจการที�ควบคุมร่วมกันนั�นๆ 
รวมทั�งการสิ่งเสิริมกิจการที�เข�าลงทุนให�มีการเจริญเติุบโตุ
อัยา่งยั�งยืน

บริษััทอัาจมีการลงทุนในธุุรกิจอืั�นที�เกี�ยวข�อังในอันาคตุ  
ที�สิามารถืสินับสินุนและสิ่งเสิริมธุุรกิจหลักขอังบริษััททั�งนี� 
การลงทุนจะตุ�อังมีความสิอัดัคล�อังเหมาะสิมกับสิภาพ
ธุุรกิจและแผนยุทธุศาสิตุร์ขอังบริษััท อัยา่งไรก็ดีับริษััทอัาจ
พิจารณาลงทุนในธุุรกิจอืั�นที�มิใช่ธุุรกิจหลักขอังบริษััทใน
อันาคตุ โดัยการลงทุนจะตุ�อังมีความสิอัดัคล�อังเหมาะสิม 
กับสิภาพธุุรกิจและแผนยุทธุศาสิตุร์ขอังบริษััท

ในการตัุดัสินิใจลงทนุใดัๆ บรษัิัทจะทำาการวิเคราะหค์วามเป็็น
ไป็ไดั�ขอังโครงการและพิจารณาถึืงปั็จจัยตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อัง
ป็ระกอับ ซึึ่�งรวมถึืงความเสิี�ยงขอังการลงทุนในโครงการ 
แนวโน�มการขยายตัุวขอังธุุรกิจ การสิร�างม้ลค่าเพิ�มความ
คุ�มค่าขอังโครงการ การเพิ�มความสิามารถืในการแข่งขันให�
กับบริษััท เป็็นตุ�น โดัยบริษััทจะจัดัให�ผ้�เชี�ยวชาญขอังบริษััท 
(หรือัผ้�เชี�ยวชาญบุคคลภายนอัก แล�วแตุ่กรณี) ไดั�พิจารณา
ถึืงการลงทนุในโครงการดัังกล่าวก่อันการลงทนุเสิมอัและจะ
นำาเสินอัแผนการลงทนุตุ่อัคณะกรรมการบรษัิัทเพื�อัพจิารณา 
รวมถึืงให�คำาแนะนำาเพื�อัลดัความเสิี�ยงทางการลงทุนที�อัาจ
เกิดัขึ�น
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หุ้นิ้าที่่�ของกรรมการและผู้บัริหุ้ารของบัริษััที่ย่อย

1. กรรมการและผ้�บริหารขอังบรษัิัทยอ่ัยตุ�อังเปิ็ดัเผยข�อัมล้
เกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการดัำาเนินงาน การทำา
รายการที�เกี�ยวโยงกันขอังบรษัิัทยอ่ัย ตุลอัดัจนการไดั�มา 
หรือัจำาหน่ายไป็ซึ่ึ�งสิินทรัพย์และ/หรือั รายการที�มีนัย
สิำาคัญให�แก่บริษััททราบโดัยครบถื�วน ถื้กตุ�อัง และ
ภายในกำาหนดัเวลาที�สิมควรตุามที�บริษััทกำาหนดั

2. กรรมการและผ้�บริหารขอังบริษััทย่อัยตุ�อังเป็ิดัเผยและ
นำาสิ่งข�อัม้ลสิ่วนไดั�เสิียขอังตุนและผ้�เกี�ยวข�อังในสิ่วน
ที�เกี�ยวข�อังตุ่อัคณะกรรมการขอังบริษััทให�ทราบถึืง
ความสิัมพันธุ์ และการทำาธุุรกรรมกับบริษััท และ/หรือั
บริษััทยอ่ัย ในลักษัณะที�อัาจก่อัให�เกิดัความขดััแย�งทาง 
ผลป็ระโยชน์ และหลีกเลี�ยงการทำารายการที�อัาจ
ก่อัให� เ กิดัความขัดัแย� งทางผลป็ระโยชน์  และ 
คณะกรรมการขอังบรษัิัทยอ่ัยมหีน�าที�แจ�งเรื�อังดัังกล่าว
ให�คณะกรรมการขอังบริษััททราบภายในกำาหนดัเวลา
ที�บริษััทกำาหนดัเพื�อัเป็็นข�อัม้ลป็ระกอับการพิจารณา
ตัุดัสิินหรือัอันุมัติุใดัๆ ซึึ่�งการพิจารณานั�นจะคำานึงถึืง
ป็ระโยชน์โดัยรวมขอังบริษััทใหญ่ และบริษััทย่อัยเป็็น
สิำาคัญ

ทั�งนี� กรรมการและผ้�บรหิารขอังบรษัิัทยอ่ัยตุ�อังไมม่สีิว่นรว่ม
อันุมัติุในเรื�อังที�ตุนเอังมีสิ่วนไดั�เสิีย หรือัความขัดัแย�งทาง 
ผลป็ระโยชน์ทั�งทางตุรง และ/หรือั ทางอั�อัมนั�นดั�วย

อันึ�ง การกระทำาดัังตุ่อัไป็นี� ซึ่ึ�งเป็็นผลให�กรรมการ ผ้�บริหาร 
หรอืับุคคลที�มคีวามเกี�ยวข�อังขอังบริษััทยอ่ัย ไดั�รับป็ระโยชน์
ทางการเงินอืั�นนอักเหนือัจากที�พึ�งไดั�ตุามป็กติุ หรือัเป็็นเหตุุ 
ให�บริษััทใหญ่ หรือับริษััทย่อัยไดั� รับความเสีิยหาย ให�
สิันนิษัฐานว่าเป็็นการกระทำาที�ขัดัหรือัแย�งกับป็ระโยชน์ขอัง
บริษััทอัยา่งมีนัยสิำาคัญ

(ก) การทำาธุุรกรรมระหว่างบริษััทย่อัยกับกรรมการ  
ผ้�บริหาร หรือับุคคลที�มคีวามเกี�ยวข�อัง โดัยมิไดั�เป็น็
ไป็ตุามหลักเกณฑ์์ขอังการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน

(ข) การใช�ข�อัม้ลขอังบริษััท หรือับริษััทย่อัยที�ล่วงร้�มา 
เว�นแตุ่เป็็นข�อัม้ลที�เป็ิดัเผยตุ่อัสิาธุารณชนแล�ว

(ค) การใช�ทรัพย์สิินหรือัโอักาสิทางธุุรกิจขอังบริษััท  
หรือับริษััทย่อัย ในลักษัณะเดีัยวกันกับที�บริษััท
กระทำาและเป็็นการฝ่่าฝ่้นหลักเกณฑ์์หรือัหลัก
ป็ฏิบัติุทั�วไป็ตุามที�คณะกรรมการกำากับตุลาดัทุน
ป็ระกาศกำาหนดั
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3. กรรมการและผ้�บริหารขอังบริษััทย่อัยตุ�อังรายงาน
แผนการป็ระกอับธุุรกิจ การขยายธุุรกิจ โครงการลงทนุ
ขนาดัใหญ่ตุามที�ไดั�รับอันุมัติุจากบริษััท ตุลอัดัจนการ
เข�ารว่มลงทนุกับผ้�ป็ระกอับการรายอืั�นๆ ตุ่อับรษัิัทผา่น
รายงานผลการดัำาเนนิงานป็ระจำาเดืัอันหรอืัไตุรมาสิ และ
เข�าชี�แจงหรือันำาเอักสิารป็ระกอับการพิจารณากรณี 
ดัังกล่าวในกรณีที�บริษััทร�อังขอั

4. กรรมการและผ้�บริหารขอังบริษััทย่อัยตุ�อังเข�าชี�แจง 
และ/หรือั นำาสิ่งข�อัม้ลหรือัเอักสิารที�เกี�ยวดั�วยการ
ดัำาเนินงานให�กับบริษััท เมื�อัไดั�รับการร�อังขอัตุามความ
เหมาะสิม

5. กรรมการและผ้�บริหารขอังบริษััทย่อัยตุ�อังเข�าชี�แจง 
และ/หรือั นำาสิ่งข�อัม้ลหรือัเอักสิารที�เกี�ยวข�อังให�แก่
บริษััท ในกรณีที�บริษััทตุรวจพบป็ระเด็ันที�มีนัยสิำาคัญ
ใดัๆ 

6. กรรมการและผ้�บริหารขอังบริ ษััทย่อัยตุ�อังดั้แล 
รับผิดัชอับให�บริษััทย่อัย มีระบบควบคุมภายในระบบ
บริหารความเสิี�ยง และระบบป้็อังกันการทุจริตุ รวมถึืง
กำาหนดัให�มีมาตุรการในการติุดัตุามผลการดัำาเนินงาน 
ขอังบริษััทย่อัยที�เหมาะสิม มีป็ระสิิทธิุภาพและรัดักุม
เพียงพอัที�ทำาให�มั�นใจไดั�ว่าการดัำาเนินการตุ่างๆ ขอัง
บริษััทย่อัยจะเป็็นไป็ตุามนโยบายขอังบริษััท ข�อับังคับ
ขอังบริษััท รวมถึืงกฎหมายและป็ระกาศเรื� อังการ
กำากับด้ัแลกิจการที�ดีัขอังบริษััทจดัทะเบียน รวมถึืง
ป็ระกาศข�อับังคับ และหลักเกณฑ์์ตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อังขอัง 
คณะกรรมการกำากับตุลาดัทุนสิำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ และตุลาดั 
หลักทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทยไดั�อัยา่งแท�จริง รวมทั�งการ
จัดัให�มีระบบงานที�ชัดัเจนเพื�อัแสิดังไดั�ว่าบริษััทย่อัยมี
ระบบเพียงพอัในการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลการทำารายการที�มี
นยัสิำาคัญตุามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดัไดั�อัย่างตุ่อัเนื�อังและ
นา่เชื�อัถืือั และมีชอ่ังทางให�กรรมการและผ้�บริหารขอัง
บริษััทสิามารถืรับร้�ข�อัม้ลขอังบริษััทย่อัยในการติุดัตุาม
ด้ัแลผลการดัำาเนนิงานและฐานะการเงิน การทำารายการ
ระหว่างบริษััทกับกรรมการและผ้�บริหารขอังบรษัิัทยอ่ัย 
และการทำารายการที�มนียัสิำาคัญขอังบริษััทยอ่ัยไดั�อัยา่ง
มีป็ระสิิทธิุภาพ นอักจากนี� ตุ�อังจัดัให�มีกลไกในการ 
ตุรวจสิอับระบบงานดัังกล่าวในบรษัิัทยอ่ัย โดัยให�ทีมงาน 

ผ้�ตุรวจสิอับภายในและกรรมการขอังบรษัิัทสิามารถืเข�า
ถึืงข�อัม้ลไดั�โดัยตุรง และให�มีการรายงานผลการตุรวจ
สิอับระบบงานดัังกล่าวให�กรรมการและผ้�บริหารขอัง
บรษัิัท เพื�อัให�มั�นใจไดั�ว่าบรษัิัทยอ่ัยมกีารป็ฏิบติัุงานตุาม
ระบบที�จัดัทำาไว�อัยา่งสิมำาเสิมอั

7. ห�ามมิให�กรรมการ ผ้�บริหาร พนักงาน ล้กจ�างหรือัผ้�รับ
มอับหมายขอังบริษััทย่อัย รวมถึืงค้่สิมรสิและบุตุรที� 
ยังไม่บรรลุนิติุภาวะขอังบุคคลดัังกล่าวใช�ข�อัม้ลภายใน
ขอังบริษััท หรือับริษััทย่อัย ทั�งที�ไดั�มาจากการกระทำา
ตุามหน�าที�หรือัในทางอืั�นใดัที�มีหรือัอัาจจะมีผลกระทบ
เป็็นนัยสิำาคัญตุ่อับริษััทใหญ ่และ/หรือับริษััทยอ่ัย เพื�อั
ป็ระโยชน์ตุ่อัตุนเอังหรือัผ้�อืั�นไม่ว่าทางตุรง และ/หรือั 
ทางอั�อัม และไมว่่าจะไดั�รับผลตุอับแทนหรือัไมก็่ตุาม

8. กรรมการ ผ้�บริหาร หรือับุคคลที�มีความเกี�ยวข�อังขอัง
บริษััทย่อัย จะกระทำาธุุรกรรมกับบริษััทย่อัยไดั�ตุ่อัเมื�อั 
ธุุรกรรมดัังกล่าวไดั�รับอันมุติัุจากที�ป็ระชุมคณะกรรมการ 
ขอังบริษััทย่อัย และ/หรือั ที�ป็ระชุมคณะกรรมการ
ขอังบริษััท และ/หรือั ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััทยอ่ัย 
และ/หรือั ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััท (แล�วแตุ่กรณี) 
ตุามแตุ่ขนาดัรายการที�คำานวณไดั� (โดัยนำาหลักเกณฑ์์
การคำานวณรายการตุามที�กำาหนดัในป็ระกาศขอังคณะ
กรรมการกำากับตุลาดัทุน และป็ระกาศคณะกรรมการ
ตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทยเกี�ยวกับรายการ
ที�เกี�ยวโยงกันมาบังคับใช�โดัยอันุโลม) ทั�งนี� เว�นแตุ่
เป็น็การทำาธุุรกรรมที�เป็น็ข�อัตุกลงทางการค�าในลักษัณะ
เดีัยวกับที�วิญญู้ชนจะพึงกระทำากับค้่สิัญญาทั�วไป็ใน
สิถืานการณ์เดีัยวกัน ดั�วยอัำานาจตุ่อัรอังทางการค�าที�
ป็ราศจากอิัทธิุพลในการที�ตุนมีสิถืานะเป็็นกรรมการ 
ผ้�บริหาร หรือับุคคลที�มีความเกี�ยวข�อัง (แล�วแตุ่กรณี) 
และเป็็นข�อัตุกลงทางการค�าที�ไดั�รบัอันมุติัุจากที�ป็ระชุม 
คณะกรรมการขอังบริษััท หรือัเป็็นไป็ตุามหลักการที� 
ที�ป็ระชุมคณะกรรมการขอังบริษััทไดั�อันุมัติุไว�แล�ว

ป็ี 2564 บริษััทไดั�พิจารณาสิ่งผ้�บริหารจำานวน 1 คน คือั  
คุณนพวงศ์ โอัมาธุิกุล เข�าเป็็นกรรมการในบริษััทยอ่ัย 2 แหง่ 
ไดั�แก่ บริษััท ไทยแก๊สิคอัร์ป็เรชั�น จำากัดั และบริษััท ไทยแก๊สิ  
ไซึ่ลินเดัอัร์ จำากัดั โดัยในป็ีที�ผ่านบริษััทย่อัยไม่มีการทำา
รายการที�เกี�ยวโยงกันขอังบริษััทยอ่ัยแตุ่อัยา่งใดั 

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 133
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การปี้องกันิคัวามขัดำแย้งที่างผลปีระโยชนิ์

บริษััท มีความมุ่งมั�นในการดัำาเนินธุุรกิจภายใตุ�หลักการ
กำากับด้ัแลกิจการที�ดีัดั�วยความซึ่ื�อัสิัตุย์สิุจริตุและให�ความ
สิำาคัญถึืงการป็้อังกันความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์เพื�อั
ให�การดัำาเนินธุุรกิจเป็็นไป็ดั�วยความโป็ร่งใสิ ยึดัมั�นในหลัก
ธุรรมาภิบาล บริษััทจึงไดั�กำาหนดัแนวทางเพื�อัให�กรรมการ
ผ้�บริหาร พนักงานไดั�ถืือัป็ฏิบัติุในการป้็อังกันความขัดัแย�ง
ทางผลป็ระโยชน์ดัังกล่าวโดัยมีนโยบายความขัดัแย�งทาง 
ผลป็ระโยชน์ และแนวป็ฏิบัติุดัังตุ่อัไป็นี�

1. การทำารายการที�เกี�ยวโยงกันให�ถืือัป็ฏิบัติุตุามนโยบาย
การเข�าทำารายการระหว่างกันและรายการที�เกี�ยวโยงกัน 
และค้มื่อัการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน ในการทำารายการ
ดัังกล่าวจะตุ�อังมีการตุรวจสิอับและดั้แลธุุรกรรมที�เกิดั
ขึ�นโดัยไม่มีผ้�มีสิ่วนไดั�เสิียที�เกี�ยวข�อังกับผลป็ระโยชน์
เข�ามามีสิ่วนร่วมในการตัุดัสิินใจเกี�ยวกับรายการ
ระหว่างกันและรายการเกี�ยวโยงที�เกิดัขึ�น ทั�งนี�ในกรณี
ที�มีรายการที�ตุ�อังไดั�รับอันุมัติุจากคณะกรรมการบริษััท
จะมคีณะกรรมการตุรวจสิอับพจิารณาและให�ความเหน็
รวมทั�งดัำาเนนิการให�มกีารเป็ดิัเผยข�อัม้ลตุ่อัสิาธุารณชน
อัยา่งถื้กตุ�อังครบถื�วน

2. หลีกเลี�ยงการดัำาเนินการใดัอัันจะทำาให�เกิดัความขดััแย�ง
หรอืัขัดักับผลป็ระโยชนกั์บบรษัิัท รวมถึืงการใช�ตุำาแหนง่
หน�าที�ขอังตุนหรือัยินยอัมให�ผ้�อืั�นใช�ในการแสิวงหา
ผลป็ระโยชน์สิ่วนตัุวหรือัผ้�ที�เกี�ยวข�อังไม่ว่าจะเป็็น 
การกระทำาทางตุรงหรือัทางอั�อัม

3. พึงหลีกเลี�ยงการถืือัหุ�น หรือัการทำาธุุรกรรมหรือั 
การมีสิว่นรว่มหรือัมีกิจกรรมภายนอักหรือัดัำารงตุำาแหนง่ 
อืั�น รวมทั�งการเป็็นกรรมการ ที�ป็รึกษัา ตัุวแทนในธุุรกิจ
หรอืัอังค์กรอืั�น ซึ่ึ�งธุุรกิจหรอืัอังค์กรหรอืักิจกรรมเหล่านั�น 
มีความขัดัแย�งหรือัมีธุุรกรรมหรือัการดัำาเนินกิจการ
ที�ขัดัแย�งหรือัขัดักับผลป็ระโยชน์ขอังบริษััทไม่ว่าจะ 
ทางตุรงหรือัทางอั�อัม รวมทั�งการดัำาเนินการตุ่างๆ ตุ�อัง
ไม่สิ่งผลกระทบหรือัความเสิียหายกับบริษััทตุลอัดัจน 
ตุ�อังไมก่ระทบตุ่อัการป็ฏิบติัุงานภายในบรษัิัทขอังบุคคล
นั�นๆ 

4. กรรมการ ผ้�บริหาร พนักงานรวมทั�งผ้�เกี�ยวข�อัง หากการ
ทำาธุุรกรรมหรือัการดัำาเนนิการใดัอัันอัาจมีผลป็ระโยชน์
ทั�งทางตุรงและทางอั�อัมซึ่ึ�งอัาจก่อัให�เกิดัความขัดัแย�ง

หรือัขัดักับผลป็ระโยชน์ขอังบริษััท บุคคลนั�นมีหน�าที�
ตุ�อังแจ�งให�หน่วยงานหรือับุคคลที�ไดั�รับมอับหมายหรือั
ผ้�บังคับบัญชาหรือัผ้�มีอัำานาจทราบและบุคคลผ้�นั�นจะ
ตุ�อังไมม่ีสิว่นรว่มในการตัุดัสิินใจในผลป็ระโยชน์นั�นๆ 

5. ห�ามผ้�บริหาร พนักงานทำางานเต็ุมเวลา หรือัเป็็น
พนักงานชั�วคราวในธุุรกิจอืั�นที�การป็ระกอับธุุรกิจมี
ลักษัณะการดัำาเนินธุุรกิจเช่นเดีัยวกับบริษััทหรือัเป็็น 
ค้่แข่งบริษััทหรือักิจการอัันอัาจมีผลป็ระโยชน์ขัดัแย�ง
หรือัขัดักับผลป็ระโยชน์ขอังบริษััท

โดัยในปี็ที�ผา่นมา บริษััทไมม่กีรณีที�อัาจก่อัให�เกิดัความขัดัแย�ง 
ทางผลป็ระโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในิเพ่�อแสวงหุ้าผลปีระโยชนิ์

บริษััท และบริษััทยอ่ัย มีนโยบายในการป็้อังกันและควบคุม 
ดัแ้ล กรรมการ ผ้�บรหิาร พนักงานและลก้จ�าง ขอังบริษััท และ 
บรษัิัทยอ่ัย ซึ่ึ�งรวมถึืงบุคคลที�ถืก้สินันษิัฐานว่าร้�หรอืัครอับครอัง 
ข�อัม้ลภายในตุามพระราชบัญญัติุหลักทรัพย์และตุลาดั 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติุหลักทรัพย์ฯ”)  
ในการนำาข�อัม้ลภายในซึึ่�งยังไม่เป็ิดัเผยตุ่อัสิาธุารณะไป็ใช�
เพื�อัแสิวงหาป็ระโยชน์สิว่นตุนดัังนี�

1. บริษััทจะให�ความร้�แก่กรรมการ ผ้�บริหาร ขอังบริษััท 
รวมถึืงผ้�ดัำารงตุำาแหนง่ระดัับบริหารในสิายงานบัญชหีรอืั
การเงินที�เป็็นระดัับผ้�จัดัการฝ่่ายขึ�นไป็หรือัเทียบเท่า  
(ตุามคำานิยามขอังคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุน และ
ตุลาดัหลักทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย) เกี�ยวกับหน�าที�ในการ
รายงานการถืือัครอังหลักทรัพย์ขอังบริษััทตุามมาตุรา 
59 และบทกำาหนดัโทษัตุามมาตุรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติุหลักทรัพย์ฯ รวมทั�งการรายงานการไดั�มาหรือั
จำาหน่ายหลักทรัพย์ขอังบริษััทตุามมาตุรา 246 และ
บทกำาหนดัโทษัตุามมาตุรา 298 แห่งพระราชบัญญัติุ
หลักทรัพย์ฯ 

2. กำาหนดัให� (ก) กรรมการ และผ้�บริหาร รวมถึืงผ้�ดัำารง
ตุำาแหนง่ระดัับบรหิารในสิายงานบญัชหีรอืัการเงินที�เป็็น 
ระดัับผ้�จัดัการฝ่่ายขึ�นไป็หรือัเทียบเท่า มีหน�าที�จัดัทำา
และเป็ิดัเผยรายงานการถืือัครอังหลักทรัพย์ขอังตุน
ที�อัอักโดัยบริษััท รวมถึืงค้่สิมรสิหรือัผ้�ที�อัย้่กินดั�วยกัน 
ฉันสิามีภริยาและบุตุรที�ไม่บรรลุนิติุภาวะ และ (ข) 
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นิติุบุคคลซึ่ึ�งบุคคลตุาม (ก) ถืือัหุ�นรวมกันเกินร�อัยละ 
30 ขอังจำานวนสิิทธุิอัอักเสิียงทั�งหมดัขอังนิติุบุคคล
ดัังกล่าว และการถืือัหุ�นรวมกันดัังกล่าวเป็็นสัิดัสิ่วน
ที�มากที�สิุดัในนิติุบุคคลนั�น ตุามป็ระกาศสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์
และมาตุรา 59 แห่งพระราชบัญญัติุหลักทรัพย์ฯ  
ครั�งแรกภายใน 7 วันทำาการนับจากการมีหน�าที�รายงาน
ตุามกฎหมาย และภายใน 3 วันทำาการทุกครั�งที�มีการ 
เป็ลี�ยนแป็ลงโดัยมกีารซึ่ื�อั ขาย โอัน หรอืัรบัโอันหลักทรพัย์  
โดัยสิง่ผา่นมายังเลขานุการบริษััท เพื�อันำาสิง่สิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์
ทุกครั�ง และกำาหนดัให�เลขานุการบริษััทสิรุป็รายงาน 
การถืือัครอังหลักทรัพย์และการเป็ลี�ยนแป็ลงการถืือั 
หลักทรัพย์ตุ่อัที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทเพื� อั 
รับทราบเป็็นป็ระจำาทุก 6 เดืัอัน

3. กำาหนดัห�ามมิให�กรรมการ และผ้�บริหาร รวมถึืงผ้�ดัำารง
ตุำาแหนง่ระดัับบรหิารในสิายงานบญัชหีรอืัการเงินที�เป็น็
ระดัับผ้�จัดัการฝ่่ายขึ�นไป็หรือัเทียบเท่า และผ้�ป็ฏิบติัุงาน
ที�เกี�ยวข�อังที�ไดั�รับทราบข�อัมล้ภายในเกี�ยวกับงบการเงิน 
ฐานะการเงิน หรือัผลการดัำาเนินงานขอังบริษััท รวมถึืง
ข�อัมล้ภายในอืั�นที�เป็น็สิาระสิำาคัญ ซึ่ื�อั ขาย เสินอัซืึ่�อั หรอืั 
เสินอัขาย หรือัชักชวนให�บุคคลอืั�นซืึ่�อั ขาย เสินอัซึ่ื�อั 
หรือัเสินอัขาย ซึึ่�งหุ�นหรือัหลักทรัพย์อืั�น (ถื�ามี) ขอัง
บรษัิัท ไมว่่าทั�งทางตุรงหรอืัทางอั�อัม ในชว่งเวลาก่อันที� 
จะเผยแพร่งบการเงินหรือัเผยแพร่เกี�ยวกับฐานะ 
การเงินและผลการดัำาเนินงานขอังบริษััทจนกว่าบริษััท
จะไดั�เป็ิดัเผยข�อัม้ลตุ่อัสิาธุารณชนแล�ว โดัยบริษััท
จะแจ�งให�กรรมการ และผ้�บริหาร งดัการทำารายการ 
ข�างตุ�น อัย่างเป็็นลายลักษัณ์อัักษัรเป็็นเวลาอัย่างน�อัย 
30 วันล่วงหน�าก่อันการเป็ิดัเผยข�อัม้ลตุ่อัสิาธุารณะ 
และควรรอัคอัยอัย่างน�อัย 24 ชั�วโมงภายหลังการเป็ิดั
เผยข�อัมล้ให�แก่สิาธุารณะแล�ว จึงจะสิามารถืทำารายการ
ข�างตุ�นไดั�

4. กำาหนดัห�ามมิให�กรรมการ ผ้�บริหาร พนักงาน และลก้จ�าง 
ขอังบริษััท และบริษััทย่อัยซึ่ึ� งรวมถึืงบุคคลที�ถื้ก
สิันนิษัฐานว่าร้�หรือัครอับครอังข�อัม้ลภายในตุาม 
พระราชบัญญัติุหลักทรัพย์ฯ ใช�ข�อัม้ลภายในขอัง

บริษััท และบริษััทย่อัยที�มีหรือัอัาจมีผลกระทบตุ่อัการ
เป็ลี�ยนแป็ลงราคาขอังหลักทรัพย์ขอังบริษััท ซึ่ึ�งยังมิไดั�
เป็ิดัเผยตุ่อัสิาธุารณะ ซึ่ึ�งตุนไดั�ล่วงร้�มาในตุำาแหนง่หรือั
ฐานะเชน่นั�นมาใช�เพื�อัการซึ่ื�อั ขาย เสินอัซึ่ื�อั เสินอัขาย 
หรือัชักชวนให�บุคคลอืั�นซึ่ื�อั ขาย เสินอัซึ่ื�อั หรือัเสินอั
ขาย ซึึ่�งหุ�นหรือัหลักทรัพย์อืั�น (ถื�ามี) ขอังบริษััท ไมว่่า
ทั�งทางตุรงหรือัทางอั�อัม และไม่ว่าการกระทำาดัังกล่าว
จะทำาเพื�อัป็ระโยชน์ตุ่อัตุนเอังหรือัผ้�อืั�น หรือันำาข�อัเท็จ
จรงิเช่นนั�นอัอักเปิ็ดัเผยเพื�อัให�ผ้�อืั�นกระทำาดัังกล่าว โดัย
ตุนไดั�รับผลป็ระโยชน์ตุอับแทนหรือัไมก็่ตุาม

5. กำาหนดัห�ามมิให�กรรมการ ผ้�บริหาร พนักงาน และ
ล้กจ�างขอังบริษััท และบริษััทย่อัยซึ่ึ�งรวมถึืงบุคคลที�
ถื้กสิันนิษัฐานว่าร้�หรือัครอับครอังข�อัม้ลภายในตุาม 
พระราชบัญญติัุหลักทรัพย์ฯ เปิ็ดัเผยข�อัมล้ภายใน หรอืั
ความลับขอังบริษััท และบริษััทย่อัย ตุลอัดัจนข�อัม้ล
ความลับขอังค้่ค�าขอังบริษััท และบริษััทย่อัย ที�ตุนไดั� 
รับทราบจากการป็ฏิบัติุหน�าที�  ให�บุคคลภายนอัก 
รับทราบ แม�ว่าการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลดัังกล่าวจะไม่ทำาให� 
เกิดัผลเสิียหายแก่บริษััท บริษััทยอ่ัย หรือัค้่ค�า ก็ตุาม

6. กำาหนดัให�กรรมการ ผ้�บริหาร พนักงาน และล้กจ�างขอัง
บริษััท และบริษััทยอ่ัย ซึ่ึ�งรวมถึืงบุคคลที�ถื้กสิันนิษัฐาน
ว่าร้�หรือัครอับครอังข�อัม้ลภายในตุามพระราชบัญญัติุ
หลักทรัพย์ฯ มีหนำาท่าเก็บรักษัาความลับและ/หรือั
ข�อัม้ลภายในขอังบริษััท และบริษััทย่อัย และห�ามมิให� 
กรรมการผ้�บรหิาร พนักงาน และลก้จ�างขอังบรษัิัท และ 
บริษััทย่อัยซึึ่�งรวมถึืงบุคคลที�ถื้กสิันนิษัฐานว่าร้�หรือั 
ค ร อั บ ค ร อั ง ข� อั ม้ ล ภ า ย ใ น ตุ า ม พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติุ 
หลักทรัพย์ฯ นำาความลับและ/หรือัข�อัม้ลภายในขอัง
บริษััท และบริษััทยอ่ัย ไป็ใช�ป็ระโยชน์แก่บริษััทอืั�น

7. กำาหนดัให�กรรมการ ผ้�บริหาร พนักงาน และล้กจ�างขอัง
บริษััท และบริษััทยอ่ัย ซึ่ึ�งรวมถึืงบุคคลที�ถื้กสิันนิษัฐาน
ว่าร้�หรือัครอับครอังข�อัม้ลภายในตุามพระราชบัญญัติุ
หลักทรัพย์ฯ ขอังบริษััท และบริษััทยอ่ัย มีหน�าที�ป็ฏิบัติุ
ตุามแนวทางการใช�ข�อัม้ลภายในขอังพระราชบัญญัติุ
หลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติุบริษััทมหาชนจำากัดั 
รวมถึืงกฎเกณฑ์์อืั�นที�เกี�ยวข�อัง

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 135

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



คณะกรรมการตุรวจสิอับ บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั  
(มหาชน) (“บริษััทฯ”) ป็ระกอับดั�วยกรรมการอิัสิระ ผ้�ทรง
คณุวุฒ ิซึ่ึ�งไดั�รบัการแตุ่งตัุ�งจากคณะกรรมการบรษัิัทป็ระกอับ 
ดั�วยกรรมการที�มีคุณสิมบัติุครบถื�วนตุามที�สิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ 
แหง่ป็ระเทศไทยกำาหนดั จำานวน 3 ท่าน ดัังนี�

1. นางนศิกร ทัดัเทียมรมย ์ ป็ระธุานคณะกรรมการ 
  ตุรวจสิอับ 

2. นางสิร�อัยทิพย์ ไตุรสิุทธุิ� กรรมการตุรวจสิอับ

3. นางลัขณานันท์ ลักษัมีธุนานันต์ุ กรรมการตุรวจสิอับ 

คณะกรรมการตุรวจสิอับป็ฏิบัติุหน�าที�ตุามที�คณะกรรมการ
บริษััทมอับหมาย และตุามกฎบัตุรขอังคณะกรรมการ 
ตุรวจสิอับซึึ่�งสิอัดัคล�อังกับข�อักำาหนดัขอังตุลาดัหลักทรัพย์
แหง่ป็ระเทศไทย โดัยตัุ�งแตุ่วันที� 1 มกราคม 2564 ถึืงวันที� 
31 ธุันวาคม 2564 ที�ผ่านมา คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั�มี
การป็ระชุมรวมทั�งสิิ�น 4 ครั�ง ซึ่ึ�งในการป็ระชุมจำานวน 4 ครั�ง
ที�เกิดัขึ�นในระหว่างป็ี 2564 นั�น คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั�
ป็ระชุมกับผ้�สิอับบัญชอีัยา่งเป็น็อิัสิระ โดัยไมไ่ดั�มฝี่า่ยบริหาร
ขอังบริษััทฯเข�ารว่มป็ระชุมดั�วย 

ทั�งนี� สิรุป็ผลการดัำาเนินงานขอังคณะกรรมการตุรวจสิอับ
สิำาหรับป็ี 2564 โดัยมีสิาระสิำาคัญสิรุป็ไดั�ดัังนี�

1. การสอบัที่านิรายงานิที่างการเงินิ 

คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั�สิอับทานงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษััท ทั�งงบการเงินราย ไตุรมาสิและ 
งบการเงินป็ระจำาปี็สิำาหรบัป็ ี2564 โดัยไดั�สิอับถืามผ้�สิอับบญัชี
ในเรื�อังความถ้ืกตุ�อังครบถื�วนขอัง งบการเงิน การป็รับป็รุง
รายการบัญชีที�สิำาคัญ รวมถึืงการป็ระมาณการทางบัญชี 
ซึ่ึ�งมีผลกระทบตุ่อังบการเงิน ความเพียงพอัเหมาะสิมขอัง 
วิธุีการบันทึกบัญชีและขอับเขตุการตุรวจสิอับ การเปิ็ดัเผย
ข�อัม้ลอัย่างถื้กตุ�อังครบถื�วนเพียงพอั และความมีอิัสิระขอัง 
ผ้�สิอับบญัช ีเพื�อัให�มั�นใจว่างบการเงินขอังบรษัิัทฯจัดัทำาอัยา่ง
ถื้กตุ�อังเป็็นไป็ตุามข�อักำาหนดัขอังกฎหมาย และมาตุรฐาน
บัญชีตุามหลักการบัญชีที�รับรอังทั�วไป็ ซึึ่�งสิอัดัคล�อังกับ
มาตุรฐานการบัญชีสิากล มีความเชื�อัถืือัไดั� และทันเวลา 

รวมทั�งมีการเป็ิดัเผยข�อัม้ลสิำาคัญครบถื�วนเพียงพอัและเป็็น
ป็ระโยชน์ตุ่อัผ้�ใช�งบการเงิน อีักทั�งคณะกรรมการตุรวจสิอับ 
ไดั�รับฟังคำาชี�แจงจากรอังป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารสิายงาน 
การเงิน และรบัฟงัการรายงานขอังผ้�สิอับบญัชเีกี�ยวกับข�อัม้ล
สิำาคัญในการจัดัทำารายงานทางการเงิน รวมทั�งป็ระชุมร่วม
กับผ้�สิอับบัญชีโดัยไม่มีฝ่่ายบริหารทุกไตุรมาสิ เพื�อัรับฟัง 
ความคิดัเหน็ในการตุรวจสิอับรายงานทางการเงินอัยา่งอิัสิระ 
ซึ่ึ�งผ้�สิอับบญัชไีดั�ให�การรบัรอังแล�วโดัยไมม่เีงื�อันไข และไมม่ี
ข�อัสิังเกตุที�เป็็นนัยสิำาคัญแตุ่อัยา่งใดั 

คณะกรรมการตุรวจสิอับพิจารณาแล�ว มีความเห็นว่า  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษััท ทั�งงบการเงิน
รายไตุรมาสิและงบการเงินป็ระจำาป็ีสิำาหรับป็ี 2564 นั�น มี
ความถื้กตุ�อังและเชื�อัถืือัไดั�ในสิาระสิำาคัญ ซึึ่�งเป็็นไป็ตุาม 
มาตุรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ็ดัเผยข�อัม้ล
อัยา่งเพียงพอั

2. การสอบัที่านิระบับัคัวบัคัุมภายในิและระบับั 
การตรวจสอบัภายในิ

คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั�สิอับทานความเพียงพอัขอัง
ระบบการควบคุมภายในขอังบริษััทฯ ตุามแนวทางการ
ควบคุมภายในในดั�านตุ่างๆ ร่วมกับฝ่่ายตุรวจสิอับภายใน 
และผ้�สิอับบัญชีทุกไตุรมาสิ ในเรื�อังการดัำาเนินงาน การใช�
ทรพัยากร การดัแ้ลทรัพย์สินิ การป้็อังกันหรือัลดัข�อัผิดัพลาดั 
ความเชื�อัถืือัไดั�ขอังรายงานทางการเงิน การป็ฏิบัติุตุาม
กฎหมายและระเบยีบข�อับงัคับ โดัยคณะกรรมการตุรวจสิอับ
ไดั�เสินอัแนะฝ่่ายบริหารให�นำาความเห็นขอังฝ่่ายตุรวจสิอับ
ภายใน และผ้�สิอับบัญชี ไป็พัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ให�มีป็ระสิิทธุิภาพยิ�งขึ�น 

ในสิว่นขอังการตุรวจสิอับภายใน บรษัิัทมีหนว่ยงานตุรวจสิอับ 
ภายใน ซึ่ึ�งเป็น็หนว่ยงานอิัสิระที�รายงานตุรงตุ่อัคณะกรรมการ 
ตุรวจสิอับ ทำาหน�าที�ตุรวจสิอับและป็ระเมินป็ระสิิทธิุภาพ
และป็ระสิิทธุิผลขอังการควบคุมภายในขอังกิจกรรมตุ่างๆ
ตุามมาตุรฐานวิชาชีพการตุรวจสิอับภายใน มกีารจัดัทำาแผน 
การตุรวจสิอับป็ระจำาป็ ีซึึ่�งผา่นการอันุมติัุจากคณะกรรมการ
ตุรวจสิอับ โดัยจัดัทำาแผนตุามหลักการ Risk-Based 
Approach ตุามมาตุรฐานสิากล ให�สิอัดัคล�อังกับกลยุทธ์ุขอัง
บรษัิัท โดัยคำานงึถึืงผลกระทบจากความเสีิ�ยง และโอักาสิที�จะ

สรุปีผลการปีฎิบััติหุ้นิ้าที่่�ของกรรมการชุดำย่อยอ่�นิๆ 
รายงานิคัณะกรรมการตรวจสอบัปีระจำาปีี 2564 
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การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



เกิดัความเสิี�ยง มกีารกำาหนดัระดัับความสิำาคัญขอังความเสิี�ยง  
รวมทั�งศึกษัาและทำาความเข�าใจการควบคุมภายในขอัง
กิจการที�มีอัย้่ในป็ัจจุบัน ป็ระเมินป็ระสิิทธิุภาพการควบคุม
ภายในและทดัสิอับการควบคุม เพื�อัจัดัสิรรทรัพยากร ทั�ง
ในแง่ขอังบุคลากร และเวลาในแผนการเข�าตุรวจสิอับ 
อัยา่งเหมาะสิม เพื�อัทำาให�มั�นใจว่าการตุรวจสิอับนั�นจะบรรลุ 
เป็้าหมายและวัตุถุืป็ระสิงค์ขอังอังค์กร และสิามารถืสิร�าง 
ม้ลค่าเพิ�มให�กับอังค์กรไดั� พร�อัมทั�งให�ข�อัเสินอัแนะในการ 
ป็รบัป็รุงการป็ฏิบติัุงานให�กับฝ่่ายบริหาร ชว่ยกำาหนดัแนวทาง 
การป็รบัป็รุงตุามข�อัเสินอัแนะ และรายงานผลการตุรวจสิอับ
ตุ่อัคณะกรรมการตุรวจสิอับ รวมถึืงมีการติุดัตุามการดัำาเนิน
การแก�ไขข�อัสัิงเกตุ เพื�อัให�แน่ใจว่าหน่วยงานที�เกี�ยวข�อังไดั�
ดัำาเนินตุามแนวป็ฏิบัติุที�วางไว�แล�วจริง

คณะกรรมการตุรวจสิอับพิจารณาแล�ว มคีวามเห็นว่า บริษััทฯ
มกีารกำาหนดัวิธุกีารป็ฏิบติัุงาน และมีระบบควบคุมภายใน ทั�ง
ดั�านระบบบญัชแีละระบบการบรหิารงานในภาพรวมเป็น็ไป็
ตุามแนวทางขอังตุลาดัหลักทรัพย์ฯ และสิำานักงาน ก.ล.ตุ. 
โดัยในภาพรวมถืือัว่าระบบการควบคุมภายในขอังบริษััทมี
ความเพียงพอัและเหมาะสิมกับสิภาพแวดัล�อัมขอังบริษััท 
โดัยบริษััทไดั�จัดัให�มีบุคลากรอัย่างเพียงพอัที�จะดัำาเนินการ
ตุามระบบไดั�อัยา่งมปี็ระสิทิธุภิาพ ซึ่ึ�งสิอัดัคล�อังกับความเหน็ 
ขอังผ้�สิอับบัญชีที�รายงานว่า มิไดั�พบสิถืานการณ์หรือั 
ข�อับกพรอ่ังใดัๆ เกี�ยวกับระบบการควบคมุภายในขอังบรษัิัท
ที�เป็็นสิาระสิำาคัญซึ่ึ�งมีผลกระทบตุ่อังบการเงินขอังบริษััท 

3. การสอบัที่านิใหุ้้บัริษััที่ปีฏิิบััติตามกฎหุ้มายและ 
ข้อกำาหุ้นิดำที่่�เก่�ยวข้องกับัธุุรกิจของบัริษััที่ 

คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั�สิอับทานการป็ฏิบติัุตุามกฎหมาย
ตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อังกับกิจกรรมทางธุุรกิจที�สิำาคัญขอังบริษััทฯ 
และเห็นว่าไม่มีป็ระเด็ันที�เป็็นสิาระสิำาคัญใดัที�ถืือัเป็็นการไม่
ป็ฏิบัติุตุามกฎหมายว่าดั�วยหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ 
หรอืัข�อักำาหนดัขอังตุลาดัหลักทรัพย์และกฎหมายที�เกี�ยวข�อัง 

คณะกรรมการตุรวจสิอับพิจารณาแล�ว มคีวามเห็นว่า บริษััทฯ
ไดั�ป็ฏิบัติุตุามกฎหมายและข�อักำาหนดั ที�เกี�ยวข�อังอัย่าง 
ถื้กตุ�อังและเหมาะสิม

4. การพิจารณาคััดำเล่อกผู้สอบับััญช่และการกำาหุ้นิดำ
คั่าตอบัแที่นิ

คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั� พิจารณาจากคุณสิมบั ติุ 
ป็ระสิบการณ์ คณุภาพขอังผลงานที�ผา่นมา ความพร�อัมขอัง
บุคลากร มาตุรฐานการป็ฏิบติัุงานซึ่ึ�งเป็็นที�ยอัมรบั และความร้� 

ความเข�าใจในธุุรกิจการค�าก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว ป็ระกอับ 
กับการกำาหนดัอััตุราค่าสิอับบัญชีขอังผ้�สิอับบัญชีมีความ
เหมาะสิมกับป็ริมาณและคุณภาพงานที�ทำา 

คณะกรรมการตุรวจสิอับพจิารณาแล�ว มคีวามเหน็ว่า ผ้�สิอับ 
บัญชีขอังบริษััทฯ ที�เสินอัแตุ่งตัุ�งมีความเป็็นอิัสิระ มีความ
เชี�ยวชาญในวิชาชีพ มีป็ระสิบการณ์ที�เหมาะสิม และมี
คุณสิมบัติุครบถื�วนตุามที�สิำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทยกำาหนดั  
จึงเห็นสิมควรนำาเสินอัแตุ่งตัุ�งผ้�สิอับบัญชีในสัิงกัดัขอังบริษััท 
ไพร�ซึ่วอัเตุอัร์เฮาสิ์ค้เป็อัร์สิ เอับีเอัเอัสิ จำากัดั (“PwC”) เป็็น 
ผ้�สิอับบัญชีขอังบริษััทฯ ป็ระจำาป็ี 2565 ตุ่อัไป็อีักวาระหนึ�ง  
และเสินอัค่าสิอับบัญชีป็ระจำาป็ี 2565 ตุ่อัคณะกรรมการ
บริษััท เพื�อัขอัอันุมัติุตุ่อัที�ป็ระชุมสิามัญผ้�ถืือัหุ�นตุ่อัไป็ 

5. รายการที่่�เก่�ยวโยงกันิหุ้ร่อรายการที่่�อาจม่คัวามขัดำ
แย้งที่างผลปีระโยชนิ์ 

คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั�พิจารณาสิอับทานรายการ
ระหว่างกัน รายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือัรายการที�อัาจมีความ
ขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์ ตุามข�อักำาหนดัที�ตุลาดัหลักทรัพย์
แห่งป็ระเทศไทยป็ระกาศกำาหนดัให�บริษััทจดัทะเบียน 
ดัำาเนินการ 

คณะกรรมการตุรวจสิอับขอังบริษััทฯ ไดั�พิจารณาและ 
ตุรวจสิอับรายการระหว่างกัน หรือัรายการที�เกี�ยวโยงกัน
กับบุคคลที�อัาจมีความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์หรือัผ้�มีสิ่วน
ไดั�เสิียอัย่างสิมำาเสิมอั เพื�อัให�มั�นใจว่าการเข�าทำารายการ 
ดัังกล่าวเป็็นไป็ตุามกฎระเบียบขอังตุลาดัหลักทรัพย์ฯ และ
ข�อัพึงป็ฏิบัติุที�ดีั (Code of Best Practice) ขอังบริษััทฯ โดัย
สิำาหรับป็ี 2564 คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั�มีความเห็นว่า  
บริษััทฯ ไดั�มีการป็ฏิบัติุตุามกฎหมายและข�อักำาหนดัที�
เกี�ยวข�อังในเรื� อังการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน โดัยไม่มี
รายการที�อัาจมีความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์ ซึ่ึ�งธุุรกรรมที�
บริษััทฯ ทำากับบุคคลที�อัาจมีความขัดัแย�งนั�นเป็็นการดัำาเนิน
ธุุรกิจตุามป็กติุ และเท่าเทียมกับธุุรกรรมที�ทำากับบุคคล
ภายนอัก (arm’s length basis) โดัยรายการระหว่างกันที�
บริษััทฯ ไดั�เข�าทำาดัังกล่าวนั�นมีเงื�อันไขและข�อัตุกลงทาง 
การค�าในลักษัณะเชน่เดีัยวกันกับที�ทำากับบุคคลภายนอัก

คณะกรรมการตุรวจสิอับพิจารณาแล�ว มคีวามเห็นว่า บริษััทฯ  
ไม่มีความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์ใดัๆ ตุามหลักเกณฑ์์ที� 
เกี�ยวข�อัง โดัยบริษััทฯ มีมาตุรการและขั�นตุอันการอันุมัติุ 
การทำารายการระหว่างกันหรือัรายการที�เกี�ยวโยงกันกับ 
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การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



บุคคลที�อัาจมีความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์หรือัผ้�มีสิ่วน 
ไดั�เสิยี ซึึ่�งคณะกรรมการตุรวจสิอับและคณะกรรมการบริษััทฯ  
ไดั�พิจารณาความเหมาะสิมอัย่างรอับคอับก่อันการตัุดัสิินใจ
เข�าทำารายการใดัๆ

6. จำานิวนิการปีระชุม และการเข้าร่วมของกรรมการ
ตรวจสอบัแต่ละที่่านิ

คณะกรรมการตุรวจสิอับขอังบริษััทฯ ป็ระกอับดั�วยผ้�ทรง
คุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน มีรายนามดัังตุ่อัไป็นี�

ร�ยน�มิ ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั�งที่่�
เข��ร่วมิป็ระชุ่มิ

นางนิศกร ทัดัเทียมรมย์ ป็ระธุาน 
คณะกรรมการ

ตุรวจสิอับ

4/4

นางสิร�อัยทิพย์ ไตุรสิุทธุิ� กรรมการ 
ตุรวจสิอับ

4/4

นางลัขณานันท์  
ลักษัมีธุนานันต์ุ* 

กรรมการ 
ตุรวจสิอับ

4/4

หมายเหตุุ : *กรรมการตุรวจสิอับที�มีความร้�และป็ระสิบการณ์เพียงพอัในดั�าน
การบัญชีและการเงิน ที�จะสิามารถืทำาหน�าที�ในการสิอับทานความน่าเชื�อัถืือั
ขอังงบการเงินไดั�

7. คัวามเหุ้็นิโดำยรวมของคัณะกรรมการตรวจสอบั
จากการปีฏิิบััติหุ้นิ้าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)

คณะกรรมการตุรวจสิอับมีความเป็็นอิัสิระในการป็ฏิบัติุงาน
ตุามหน�าที�ที�ไดั�รับมอับหมาย และไดั�รับความร่วมมือัเป็็น
อัยา่งดีัจากฝ่า่ยบรหิาร ผ้�สิอับบญัช ีและฝ่า่ยตุรวจสิอับภายใน
ขอังบริษััทฯ 

โดัยสิรุป็ในภาพรวม คณะกรรมการตุรวจสิอับไดั�ป็ฏิบัติุ
หน�าที�และความรับผิดัชอับตุามอัำานาจและบทบาทหน�าที�
ที�ระบุไว�ในกฏบัตุรคณะกรรมการตุรวจสิอับ โดัยใช�ความร้� 
ความสิามารถื ความระมัดัระวัง ความรอับคอับ และมีอิัสิระ
อัย่างเพียงพอั ตุลอัดัจนไดั�ให�ความเห็นและข�อัเสินอัแนะ
ตุ่างๆ อัยา่งสิร�างสิรรค์ เพื�อัป็ระโยชน์ตุ่อัผ้�มีสิว่นไดั�เสิียอัยา่ง
เท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการตุรวจสิอับมคีวามเหน็ว่า คณะกรรมการบรษัิัท 
ตุลอัดัจนผ้�บริหารขอังบริษััทฯ มีจริยธุรรมและมีความมุง่มั�น
ในการป็ฏิบติัุหน�าที� เพื�อัให�บรรลเุป็า้หมายขอังบรษัิัทฯ โดัยให� 
ความสิำาคัญตุ่อัการดัำาเนินงานภายใตุ�ระบบการควบคุมภายใน 
และระบบการตุรวจสิอับภายในที�มีป็ระสิิทธุิผล นำามาซึ่ึ�ง
รายงานข�อัม้ลทางการเงินขอังบริษััทฯ ที�มีความถื้กตุ�อัง  
เชื�อัถืือัไดั� สิอัดัคล�อังตุามมาตุรฐานการบัญชีที�รับรอังทั�วไป็ 
อีักทั�งบริษััทฯมีการป็ฏิบัติุงานที�สิอัดัคล�อังตุามกฎหมายที�
เกี�ยวข�อังกับการดัำาเนินธุุรกิจ รวมถึืงมีระบบการกำากับดั้แล
กิจการที�ดีั มีระบบการควบคุมภายในและการตุรวจสิอับ
ภายในที�เหมาะสิมและมีป็ระสิิทธิุผล รวมทั�งมีการพัฒนา
ป็รบัป็รุงระบบการป็ฏิบติัุงานให�มีคณุภาพดีัขึ�นอัยา่งตุ่อัเนื�อัง

(นางนิศกร ทัดัเทียมรมย์)
ป็ระธุานคณะกรรมการตุรวจสิอับ
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เรียีน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบรษัิัท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัรย์ี� จำากัดั (มหาชน) ไดั�มี
มติุแตุ่งตัุ�งคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน ตุาม
แนวทางการกำากับด้ัแลกิจการที�ดีัขอังบรษัิัทจดัทะเบยีน โดัย
กรรมการทุกท่านเป็็นผ้�ที�มคีวามร้� ความสิามารถื ป็ระสิบการณ์  
มีความเข�าใจถึืงคุณสิมบัติุ หน�าที�และความรับผิดัชอับเป็็น
อัยา่งดีั รวมถึืงมีความร้�ดั�านบรรษััทภิบาล และสิามารถือุัทิศ
เวลาอัยา่งเพยีงพอัในการป็ฏิบติัุหน�าที�เพื�อัให�การดัำาเนนิงาน
ขอังคณะกรรมการสิรรหาฯ สิำาเร็จตุามวัตุถืุป็ระสิงค์ โดัย 
อังค์ป็ระกอับขอังคณะกรรมสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน
ขอังบริษััท ป็ระกอับดั�วย กรรมการบริษััทฯ อัยา่งน�อัย 3 ท่าน 
และอัยา่งน�อัย 1 ท่านตุ�อังเป็็นกรรมการอิัสิระ 

ป็ัจจุบัน คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน 
ป็ระกอับดั�วย กรรมการบริษััทจำานวน 3 ท่าน ไดั�แก่

1. นางสิร�อัยทิพย ์ไตุรสิทุธุิ�  เป็น็ป็ระธุานกรรมการ 
  สิรรหาและกำาหนดั 
  ค่าตุอับแทน

2. นางสิาวชมกมล พุม่พนัธุุม์ว่ง เป็น็กรรมการสิรรหา 
  และกำาหนดัค่าตุอับแทน

3. นายสิง่า รตัุนชาติุช้ชยั  เป็น็กรรมการสิรรหา 
  และกำาหนดัค่าตุอับแทน

คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน มีหน�าที� 
คัดัเลือักบุคคลที�มีความเหมาะสิมสิมควรไดั�รับการเสินอัชื�อั
เป็น็คณะกรรมการบริษััท หรือัป็ระธุานเจ�าหน�าที�บรหิาร หรือั 
ผ้�บริหารระดัับสิ้ง โดัยมีการกำาหนดัหลักเกณฑ์์ในการสิรรหา
ที�มีป็ระสิิทธิุภาพและโป็ร่งใสิเพื�อัให�ไดั�ผ้�ที�มีความร้�ความ
สิามารถื สิามารถืสิ่งเสิริมอังค์กรไดั� และมีหน�าที�พิจารณา
แนวทางการกำาหนดัค่าตุอับแทนให�แก่คณะกรรมการบริษััท 
ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารโดัยมีการกำาหนดัหลักเกณฑ์์ การ
พิจารณาที�เป็็นธุรรมและสิมเหตุุสิมผล เทียบเคียงไดั�กับ
อุัตุสิาหกรรมป็ระเภทเดีัยวกันหรือัใกล�เคียงเพื�อัเสินอัที�
ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท หรือัที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเพื�อั
พิจารณาตุ่อัไป็

ในป็ี 2564 คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทนมี
ป็ระชุมทั�งสิิ�น 2 ครั�ง โดัยมีสิาระสิำาคัญในการป็ฏิบัติุหน�าที�
ขอังคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน สิรุป็ไดั�
ดัังนี�

1. พิจารณาเห็นชอับการเลือักตัุ�งคณะกรรมการแทน
กรรมการที�ลาอัอักจากตุำาแหนง่ตุามวาระป็ระจำาป็ ี2564  
เพื�อัเสินอัตุ่อัคณะกรรมการบริษััท ก่อันเสินอัให�ที�ป็ระชุม 
สิามัญผ้�ถืือัหุ�นป็ระจำาปี็ 2563 พิจารณาแตุ่งตัุ�งเป็็น
กรรมการแทนกรรมการที�อัอักตุามวาระ

2. พิจารณาค่าตุอับแทนให�แก่คณะกรรมการบริษััท  
คณะกรรมการเฉพาะเรื�อัง โดัยมีหลักเกณฑ์์หรือัวิธุีการ 
และโครงสิร�างที�เป็น็ธุรรมและสิมเหตุสุิมผลซึ่ึ�งพจิารณา
ตุามผลการป็ฏิบัติุงาน ผลการดัำาเนินงานขอังบริษััท  
แนวป็ฏิบติัุในอุัตุสิาหกรรมเดีัยวกัน และขอับเขตุหน�าที� 
ความรับผิดัชอับ และเสินอัที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเพื� อั
พิจารณาอันุมัติุ

3. พจิารณาเหน็ชอับสิรรหาบุคคลที�สิมควรไดั�รบัการเสินอั
ชื�อัเป็็นกรรมการหรือัป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร หรือั 
ผ้�บรหิารระดัับสิง้ เมื�อัมตีุำาแหน่งว่างลง หรือัที�ครบวาระ 
เพื�อัเสินอัให�คณะกรรมการบรษัิัท พจิารณาเลือักตัุ�ง หรอืั 
เสินอัตุ่อัที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเพื�อัเลือักตัุ�ง แล�วแตุ่กรณี  
โดัยคำานึงถึืงอังค์ป็ระกอับขอังคณะกรรมการ ความร้�
ความสิามารถื และป็ระสิบการณ์ที�เป็็นป็ระโยชน์ตุ่อั
บรษัิัท จำานวนบริษััทที�บุคคลนั�นดัำารงตุำาแหนง่ และการ
มีผลป็ระโยชน์ขัดัแย�งกันดั�วย

4. พิจารณากำาหนดัแบบป็ระเมินผลการป็ฏิบัติุงานขอัง
ป็ระธุานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื�อัง 
และป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร

5. พิจารณาค่าตุอับแทนให�แก่ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร 
และพิจารณาโครงสิร�างเงินเดืัอันขอังผ้�บริหารระดัับ
สิ้ง โดัยการพิจารณาตุ�อังมีหลักเกณฑ์์หรือัวิธุีการ
และโครงสิร�างที�เป็็นธุรรมและสิมเหตุุสิมผล และใน
กรณีค่าตุอับแทนขอังป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร ให�
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คำานึงถึืงหน�าที�ความรับผิดัชอับและผลการป็ฏิบัติุงาน 
ป็ระจำาปี็ดั�วย และเสินอัที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท 
เพื�อัพิจารณาอันุมัติุ

6. พิจารณาทบทวนเกี�ยวกับ กฎบัตุร และระเบียบว่าดั�วย
คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน เพื�อัให�มี
ความเหมาะสิมอัย้่เสิมอัรวมทั�งนโยบายและหลักเกณฑ์์
ที�เกี�ยวกับการกำาหนดัค่าตุอับแทนและผลป็ระโยชนข์อัง
กรรมการบรษัิัท ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บรหิาร และผ้�บรหิาร
ระดัับสิ้งขอังบริษััท ไม่มีการป็รับป็รุงแก�ไข เนื�อังจาก
กฎบตัุรฉบบัป็จัจุบนั มคีวามครบถื�วนและเหมาะสิมแล�ว

7. สินนัสินุนให�บริษััทฯ เปิ็ดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นรายย่อัยเสินอั
รายชื�อับุคคลเข�ารับการสิรรหาเป็็นกรรมการบริษััทฯ

คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทนไดั�ป็ฏิบัติุงาน
ตุามหน�าที�ที�ไดั�รับมอับหมายดั�วยความระมัดัระวัง รอับคอับ
โป็ร่งใสิ และยึดัมั�นตุามหลักการกำากับดั้แลกิจกำารที�ดีั เพื�อั
ป็ระโยชน์สิ้งสิุดัตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นและนักลงทุน รวมถึืงผ้�มีสิ่วน 
ไดั�เสิียทุกฝ่่ายเป็็นสิำาคัญ

ในนามคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน

(นางสิร�อัยทิพย์ ไตุรสิุทธุิ�)
ป็ระธุานกรรมการสิรรหา 
และกำาหนดัค่าตุอับแทน
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เรียีน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) 
ไดั�มีมติุแตุ่งตัุ�งคณะกรรมการบริหารความเสิี�ยง เพื�อักำาหนดั
นโยบายการบรหิารความเสิี�ยงให�ครอับคลมุทั�งอังค์กร รวมทั�ง 
กำากับดั้แลให�มีระบบหรือักระบวนการการบริหารจัดัการ
ความเสิี�ยง ให�เป็น็ไป็ตุามหลักการกำากับด้ัแลกิจการที�ดีั รวมถึืง 
การสิ่งเสิริมและสินับสินุนให�มีการบริหารความเสิี�ยงทั�ว
ทั�งอังค์กร เพื�อัลดัผลกระทบตุ่อัธุุรกิจการขอังบริษััทฯ ไดั�
อัยา่งเหมาะสิม โดัยอังค์ป็ระกอับขอังคณะกรรมการบริหาร 
ความเสิี�ยงขอังบรษัิัท ป็ระกอับดั�วย กรรมการบริษััทฯ อัยา่งน�อัย  
3 ท่าน และอัย่างน�อัย 1 ท่านตุ�อังเป็็นกรรมการอิัสิระ และ
แตุ่งตัุ�งเลขานกุารฯ 1 ท่าน จากคณะทำางานบรหิารความเสิี�ยง

ป็ัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสิี�ยงป็ระกอับดั�วย 
กรรมการบริษััทจำานวน 3 ท่าน ไดั�แก่

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  เป็็นป็ระธุานกรรมการ 
  บริหารความเสิี�ยง

2. นายสิมชาย ค้วิตุรสิุวรรณ เป็็นกรรมการบริหาร 
  ความเสิี�ยง

3. นายรังสิรรค์ ศรีวรศาสิตุร์  เป็็นกรรมการบริหาร 
  ความเสิี�ยง

4. นางสิาวสิุธุีรา สิายนาคำา เป็็นเลขานุการฯ คณะ 
  ทำางานบริหารความเสิี�ยง

ในป็ ี2564 คณะกรรมการบรหิารความเสิี�ยงมกีารป็ระชุม โดัย
มีสิาระสิำาคัญในการป็ฏิบัติุหน�าที�ขอังคณะกรรมการบริหาร
ความเสิี�ยง สิรุป็ไดั�ดัังนี�

1. พิจารณาและอันุมัติุนโยบาย วัตุถืุป็ระสิงค์ และกรอับ
การบริหารความเสิี�ยง เพื�อัเป็็นกรอับในการป็ฏิบัติุงาน
ในกระบวนการบรหิารความเสิี�ยงขอังพนกังานในอังค์กร 
ที�สิอัดัคล�อังกับเป็้าหมายและกลยุทธุ์ขอังธุุรกิจ และไดั�
ทบทวน นโยบาย วัตุถืุป็ระสิงค์ และกรอับการบริหาร
ความเสิี�ยง

2. พิจารณาทบทวนความเพียงพอัขอังกฎบัตุรคณะ 
กรรมการบริหารความเสิี�ยง นโยบายบริหารความเสิี�ยง 
เพื�อันำาเสินอัขอัอันมุติัุจากคณะกรรมการบรษัิัท โดัยในป็ี 
2564 ไม่มีการป็รับป็รุงแก�ไขเนื�อังจากฉบับปั็จจุบัน มี
ความครบถื�วนและเหมาะสิมแล�ว

รายงานิของคัณะกรรมการบัริหุ้ารคัวามเส่�ยง

3. จัดัตัุ�งคณะทำางานบริหารความเสิี�ยงและกำาหนดัอัำานาจ
หน�าที�ขอังคณะทำางานฯ เพื�อัจัดัทำานโยบายและแผน
บริหารความเสิี�ยงขอังแตุ่ละหนว่ยงาน 

4. กำากับดั้แลให�คณะทำางานบริหารความเสิี�ยงจัดัทำาและ
ระบุความเสิี�ยง โดัยพิจารณาป็ัจจัยทั�งภายนอักและ
ภายในอังค์กร ที�อัาจสิ่งผลให�บริษััท ไม่สิามารถืบรรลุ
วัตุถืุป็ระสิงค์ที�กำาหนดัไว� และมีการป็ระเมินผลกระทบ
และโอักาสิที�เกิดัขึ�นขอังความเสิี�ยงที�ไดั�ระบุไว� เพื�อัจัดั
ลำาดัับความเสิี�ยงและเลือักวิธุีการจัดัการความเสีิ�ยงไดั�
อัยา่งเหมาะสิม

5. ให�คำาแนะนำาและสินับสินุนคณะทำางานบริหารความเสิี�ยง  
รวมถึืงสิ่งเสิริมและสินับสินุนให�มีการป็รับป็รุงและ
พัฒนาระบบบริหารความเสิี�ยงภายในอังค์กร

6. กำากับดั้แลให�การบริหารจัดัการความเสิี�ยงเป็็นไป็อัย่าง
มีป็ระสิิทธุิผล และป็ระเมินป็ระสิิทธุิผลขอังการบริหาร
ความเสิี�ยง

7. การบริหารความเสิี�ยงในช่วงการแพร่ระบาดัขอังโรค
ติุดัเชื�อัไวรัสิโคโรนา 2019 โดัยมีมาตุรการดัำาเนินการที�
เหมาะสิม ทั�งดั�านการตุลาดั ดั�านการบริหารบุคคล และ
การบริหารจัดัการอืั�นๆ ภายใตุ�ป็ระกาศขอังหน่วยงาน
ราชการและความป็กติุใหม ่(New Normal)

คณะกรรมการบริหารความเสิี�ยงไดั�ป็ฏิบัติุงานตุามหน�าที� 
ที�ไดั�รบัมอับหมายดั�วยความระมดััระวัง รอับคอับ โดัยมคีวาม
มั�นใจ การบรหิารความเสิี�ยงขอังบรษัิัท ทั�งในสิภาวะป็กติุและ
กรณีการแพร่ระบาดัขอังโรคติุดัเชื�อัไวรัสิโคโรนา 2019 มี
ความตุ่อัเนื�อังและดัำาเนินไป็อัยา่งมีป็ระสิิทธุิภาพ สิอัดัคล�อัง
กับหลักการและแนวทางป็ฏิบัติุในการกำากับด้ัแลกิจการที�ดีั 
รวมถึืงมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอั และเหมาะสิม
กับธุุรกิจ การป็ฏิบัติุตุามกฎหมาย และระเบียบข�อับังคับที�
เกี�ยวข�อังกับการดัำาเนินธุุรกิจอัยา่งถื้กตุ�อังและครบถื�วน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสิี�ยง

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ป็ระธุานกรรมการบริหารความเสิี�ยง
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การุ่ควับค่มภายั่ใน
และรุ่ายั่การุ่รุ่ะหวั�างกัน

ควัามเห็นของคณะกรุ่รุ่มการุ่บรุ่ิษััที่เก้�ยั่วักับ 
รุ่ะบบการุ่ควับค่มภายั่ในของบรุ่ิษััที่
คณะกรรมการบริษััท ให�ความสิำาคัญตุ่อัการจัดัให�มีการควบคุมภายในที�เพียงพอัและมีป็ระสิิทธุิผล ซึ่ึ�งเป็็น
กลไกสิำาคัญในการป็้อังกันและบริหารจัดัการความเสิี�ยงหรือัความเสิียหายตุ่างๆ ที�อัาจจะเกิดัขึ�นกับบริษััท 
ในการนี�บริษััทไดั�นำากรอับแนวทางป็ฏิบัติุดั�านการควบคุมภายในขอัง The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission (COSO) มาป็ระยุกต์ุใช�เป็็นกรอับและแนวทางป็ฏิบัติุดั�าน
การควบคุมภายในขอังบริษััท ซึึ่�งกำาหนดัอังค์ป็ระกอับหลักที�จำาเป็็นในการควบคุมภายในไว� 5 ดั�าน ไดั�แก่  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564142

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



(1) การควบคุมภายในอังค์กร (Control Environment) (2) 
การป็ระเมินความเสิี�ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุม
การป็ฏิบัติุงาน (Control Activities) (4) ระบบสิารสินเทศ
และการสิื�อัสิารข�อัม้ล (Information & Communication) 
และ (5) ระบบการติุดัตุาม (Monitoring Activities) โดัย
มีวัตุถืุป็ระสิงค์เพื�อัสิร�างความมั�นใจว่าการดัำาเนินงานขอัง
บริษััทจะบรรลุวัตุถุืป็ระสิงค์ขอังการควบคุมภายในดั�าน
ป็ระสิิทธุิภาพขอังการดัำาเนินงาน การใช�ทรัพยากร การดั้แล
รักษัาทรัพย์สิิน ความเชื�อัถืือัไดั�ขอังรายงานทางการเงิน
การบัญชี รวมถึืงการป็ฏิบัติุตุามกฎหมาย ระเบียบข�อับังคับ
ตุามกรอับแนวทางการกำากับด้ัแลกิจการที�ดีั (Corporate 
Governance : CG) 

จากการป็ระเมนิระบบการควบคมุภายในขอังคณะกรรมการ
บรษัิัทรว่มกับคณะกรรมการตุรวจสิอับ คณะกรรมการบริษััท
มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในขอังบริษััทมีความ
เพียงพอัและเหมาะสิมกับสิภาพแวดัล�อัมขอังบริษััท โดัย
บริษััทไดั�จัดัให�มีบุคลากรอัย่างเพียงพอัที�จะดัำาเนินการตุาม
ระบบไดั�อัยา่งมปี็ระสิทิธุภิาพ ซึึ่�งสิอัดัคล�อังกับความเหน็ขอัง
ผ้�สิอับบญัชทีี�รายงานว่า มไิดั�พบสิถืานการณ์หรอืัข�อับกพรอ่ัง
ใดัๆ เกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในขอังบริษััทที�เป็็นสิาระ
สิำาคัญซึ่ึ�งมีผลกระทบตุ่อังบการเงินขอังบริษััท 

ระบบการควบคุมภายในขอังบริษััท สิามารถืสิรุป็แยกตุาม  
5 อังค์ป็ระกอับหลักตุามกรอับขอัง COSO Internal Control 
Framework ไดั�ดัังนี�

การคัวบัคัุมภายในิองคั์กร  
(Control Environment)
คณะกรรมการบริษััทเห็นความสิำาคัญขอังการมีสิภาพ
แวดัล�อัมขอังการควบคุมภายในที�เพยีงพอัและเหมาะสิมตุ่อั
การกำากับด้ัแลกิจการที�ดีั อัันเป็น็พื�นฐานสิำาคัญที�จะชว่ยทำาให�
การบริหารงานขอังบริษััทมีป็ระสิิทธิุภาพและป็ระสิิทธิุผล 
ซึ่ึ�งเป็็นป็ัจจัยขอังการดัำาเนินธุุรกิจไดั�อัย่างยั�งยืนตุ่อัไป็ และ
ยังเป็็นรากฐานสิำาคัญในการสิร�างเสิริมวัฒนธุรรมอังค์กรที�ดีั
และมีความเข�มแข็งเป็็นอัันหนึ�งอัันเดีัยวกัน

ทั�งนี�คณะกรรมการบริษััทสินับสินุนวัฒนธุรรมอังค์กรที� 
มุง่เน�นความซึ่ื�อัตุรงและการมีจรรยาบรรณในการดัำาเนินงาน 
พร�อัมทั�งกำากับดัแ้ลการดัำาเนนิธุุรกิจขอังบรษัิัทให�เป็น็ไป็ตุาม
กฎหมาย วัตุถืุป็ระสิงค์ และเป็้าหมายขอังอังค์กร ตุลอัดัจน
การมสีิภาพแวดัล�อัมขอังการควบคมุภายในที�ดีัและเหมาะสิม  
ดัังนี�

• คณะกรรมการบริษััทไดั�กำาหนดันโยบายการกำากับ
ดั้แลกิจการที�ดีั ข�อักำาหนดัเกี�ยวกับจริยธุรรม (Code 
of Conduct) และมาตุรการตุ่อัตุ�านการคอัร์รัป็ชั�น 
ที� เป็็นลายลักษัณ์อัักษัร เพื� อัเป็็นแนวทางสิำาหรับ
กรรมการ ผ้�บริหาร และพนักงาน ให�ป็ฏิบัติุหน�าที�ดั�วย
ความซึ่ื�อัตุรงและมีจริยธุรรม โดัยมอับหมายให�ฝ่่าย
บริหารขอังบริษััททำาการสิื�อัสิารและป็ระชาสิัมพันธุ์ 
ข�อักำาหนดัดัังกล่าวแก่ผ้�บริหารและพนักงานทุกคนไดั�
รับทราบอัยา่งสิมำาเสิมอัผา่นหลักสิ้ตุรการอับรมภายใน
และกิจกรรมตุ่างๆ ทั�งยังมีข�อักำาหนดัว่าดั�วยเรื�อังการ
ร�อังเรยีนและแจ�งเบาะแสิการทจุรติุ (Whistleblowing) 
เพื�อัให�เกิดัความโป็ร่งใสิและเป็็นธุรรมแก่ทุกฝ่่าย และ
ทำาให�มั�นใจว่าผ้�แจ�งข�อัมล้หรอืัเบาะแสิจะไดั�รับการดัแ้ล
และคุ�มครอังอัยา่งป็ลอัดัภัย ซึ่ึ�งถืือัเป็น็การสิร�างทัศนคติุ
ที�ดีัตุ่อัการตุรวจสิอับอีักดั�วย

• คณะกรรมการบริษััทมีความเป็็นอิัสิระจากฝ่่ายบริหาร 
มีหน�าที�กำากับดั้แลการดัำาเนินธุุรกิจโดัยรวม และกำากับ
ด้ัแลให�มีการกำาหนดัเป็้าหมายกลยุทธุ์ในการดัำาเนิน
ธุุรกิจที�ชัดัเจนและวัดัผลไดั� สิำาหรับใช�เป็็นแนวทางใน
การจัดัทำาแผนธุุรกิจและแผนป็ฏิบติัุงาน รวมทั�งติุดัตุาม
ผลการดัำาเนินงานขอังบริษััทอัยา่งสิมำาเสิมอั

• คณะกรรมการบริษััทแตุ่งตัุ�งคณะกรรมการตุรวจสิอับ  
มีหน�าที�สิอับทานให�บริษััทมีระบบการควบคุมภายในที� 
เพยีงพอั และมีป็ระสิทิธิุผล ตุามกฎบตัุรขอังคณะกรรมการ 
ตุรวจสิอับ และรายงานผลการสิอับทานให�ผ้�ถืือัหุ�น 
รับทราบในรายงานป็ระจำาป็ี 

• ผ้�บริหารมีหน�าที�นำาแนวทางที�เกี�ยวข�อังกับการกำากับ
ดั้แลที�กำาหนดัโดัยคณะกรรมการบริษััท ไป็ถ่ืายทอัดั
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ให�แก่พนักงานเพื�อันำาไป็ป็ฏิบัติุให�เป็็นไป็ตุามนโยบาย 
ตุลอัดัจนป็ล้กฝ่ังให�พนักงานผ้�ใตุ�บังคับบัญชามีวินัยตุ่อั
การป็ฏิบัติุตุามข�อักำาหนดัอัันเกี�ยวเนื�อังกับการควบคุม
ภายใน 

• พนกังานทุกระดัับ ตุ�อังป็ฏิบติัุตุาม กฎ ระเบียบ ข�อับงัคับ 
ตุลอัดัจนคำาสิั�งใดัที�อัย้่ภายใตุ�ระบบการควบคุมภายใน
อัยา่งเครง่ครัดั 

• บริษััทกำาหนดัโครงสิร�างอังค์กรในลักษัณะสิายงาน  
มกีารแบ่งแยกหน�าที�ในส่ิวนงานที�สิำาคัญเพื�อัให�เกิดัการ
ถ่ืวงดุัลระหว่างกัน (Check and Balance) มกีารกำาหนดั
สิายการรายงานที�ชัดัเจน รวมถึืงมีการมอับหมายและ
จำากัดัอัำานาจหน�าที�ความรับผดิัชอับอัยา่งเหมาะสิมตุาม
โครงสิร�างอังค์กร เพื�อัให�การบริหารจัดัการขอังบริษััทมี
ป็ระสิิทธุิภาพ

• บริษััทมีการกำาหนดัคุณสิมบัติุขอังบุคลากรแตุ่ละ
ตุำาแหนง่งาน เพื�อัเป็็นเกณฑ์์ในการสิรรหาและคัดัเลือัก
บุคลากรที�เหมาะสิมกับตุำาแหนง่งานทั�งจากภายในและ
ภายนอักอังค์กร มีแผนพัฒนาบุคลากรผ่านทางฝ่่าย 
ทรัพยากรบุคคล มีแผนและกระบวนการสิรรหา
ผ้�สิืบทอัดัตุำาแหน่งงานที�สิำาคัญ พร�อัมทั� งกำาหนดั
กระบวนการป็ระเมนิผลการป็ฏิบติัุงานอัยา่งมมีาตุรฐาน
และเป็็นระบบ เพื� อัพิจารณาให�ผลตุอับแทนอัย่าง 
เป็น็ธุรรม และเป็น็การสิร�างแรงจ้งใจตุ่อับุคลากรในการ
ป็ฏิบัติุงานให�เกิดัป็ระสิิทธุิภาพสิ้งสิุดั 

การปีระเมินิคัวามเส่�ยง 
(Risk Assessment) 
การป็ระเมินความเสิี�ยง เป็็นสิ่วนหนึ�งในการบริหารจัดัการ
ความเสิี�ยง ซึ่ึ�งเป็็นหลักสิำาคัญในการดัำาเนนิธุุรกิจอัยา่งยั�งยนื 
โดัยบริษััทไดั�พัฒนาระบบบริหารจัดัการความเสิี�ยงให�มี
ป็ระสิทิธิุภาพมากขึ�นอัยา่งตุ่อัเนื�อัง เพื�อัสิร�างคุณค่าระยะยาว
ให�แก่ผ้�มีสิว่นไดั�เสิีย ดัังนี�

• บริษััทไดั�ดัำาเนินนโยบายตุามกรอับการบริหารจัดัการ 
ความเสิี�ยงทั�วทั�งอังค์กร (Enterprise Risk Management 
: ERM) ตุามมาตุรฐานสิากลขอัง The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission (COSO) และให�มีการป็ระเมินความเสิี�ยง
เป็็นป็ระจำาทุกป็ี 

• บริษััทไดั�มีการกำาหนดันโยบายการบริหารความเสีิ�ยง
ไว�อัย่างชัดัเจน เพื�อัให�เป็็นกรอับในการจัดัทำาแผนงาน 
บริหารความเสิี�ยง โดัยในระหว่างปี็มีกระบวนการ
ทบทวน วิเคราะห์ ติุดัตุาม และกำาหนดัมาตุรการใน
การบริหารความเสิี�ยงอัยา่งบ้รณาการ มุ่งสิร�างทัศนคติุ
และความเข�าใจที�ดีัให�แก่พนักงานขอังบริษััทในเรื�อัง
การบริหารความเสิี�ยง ให�พนักงานทุกระดัับในอังค์กร
สิามารถืนำานโยบายและแผนงานไป็ป็ฏิบัติุไดั�จริงอัย่าง
มีป็ระสิิทธุิภาพ

• คณะกรรมการบริษััทไดั�แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการบริหาร
ความเสิี�ยง มีหน�าที�กำากับดั้แลให�มีการระบุความเสิี�ยง 
โดัยพิจารณาปั็จจัยทั�งภายนอักและภายในอังค์กร ที�อัาจ 
สิง่ผลให�บรษัิัทไมส่ิามารถืบรรลวัุตุถืปุ็ระสิงค์ที�กำาหนดัไว�  
และกำากับดั้แลให�มีการป็ระเมินผลกระทบและโอักาสิ
ที�เกิดัขึ�นขอังความเสิี�ยงที�ไดั�ระบุไว� เพื�อัจัดัลำาดัับความ
เสิี�ยงและเลือักใช�วิธุีการจัดัการความเสิี�ยงไดั�อัย่าง
เหมาะสิม

• บริษััทไดั�แตุ่งตัุ�งคณะทำางานบริหารความเสีิ�ยง (Risk 
Management Team) ซึึ่�งป็ระกอับดั�วยผ้�บริหารฝ่่าย
งานเจ�าขอังความเสิี�ยงขอังแตุ่ละหน่วยงาน เพื�อัจัดัทำา 
แผนงานบริหารความเสิี�ยง ป็ระเมินและจัดัอัันดัับ 
ความเสิี�ยง พร�อัมทั�งหามาตุรการในการรับมือั รวมถึืงมี
การรายงานความคืบหน�าขอังแผนงานตุ่อัคณะกรรมการ
บริหารความเสิี�ยงเป็็นระยะ

การคัวบัคัุมการปีฏิิบััติงานิ 
(Control Activities) 
บริษััทให�ความสิำาคัญอัย่างมากกับระบบการควบคุมภายใน 
และการตุรวจสิอับภายใน นอักจากที�จะมกีารจัดัตัุ�งหนว่ยงาน
ตุรวจสิอับภายในแล�ว ผ้�บรหิารขอังทกุหนว่ยงานมหีน�าที�และ
ความรับผิดัชอับในการดั้แลและตุรวจสิอับระบบการทำางาน
ภายใตุ�สิ่วนงานขอังตุนให�มีป็ระสิิทธุิภาพ และถื้กตุ�อังตุาม
ระเบียบการป็ฏิบัติุงาน รวมทั�งป็ล้กฝ่ังให�ผ้�ใตุ�บังคับบัญชามี
วินัย และมีจิตุสิำานึกที�ดีัในเรื�อังการควบคุมภายใน ดัังนี�
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• บริษััทไดั�กำาหนดักิจกรรมการควบคุมให�เหมาะสิมกับ
ความเสิี�ยงและลักษัณะเฉพาะขอังบรษัิัท มกีารแบง่แยก
หน�าที�ไว�อัยา่งชัดัเจน เชน่ หน�าที�การอันุมัติุ หน�าที�การ
บันทึกรายการบัญชี หน�าที�ในการดั้แลจัดัเก็บทรัพย์สิิน 
มีการจัดัทำานโยบาย ระเบียบวิธุีป็ฏิบัติุงาน และค้่มือั 
ในการป็ฏิบติัุงาน ทั�งทางดั�านการเงิน การจัดัซึ่ื�อัและดั�าน
อืั�นๆ ไว�อัยา่งเหมาะสิมเป็็นลายลักษัณ์อัักษัร และมีการ
ทบทวนอัยา่งสิมำาเสิมอั มีการกำาหนดัอัำานาจการอันุมัติุ
รายการขอังผ้�บรหิารในแตุ่ละระดัับไว�อัยา่งชดััเจน มกีาร
กำาหนดัระเบยีบป็ฏิบติัุเรื�อังการเข�าทำารายการระหว่างกัน 
ไว�อัย่างชัดัเจน เพื�อัป็้อังกันการนำาผลป็ระโยชน์ขอัง
บริษััทไป็ใช�สิ่วนตัุว และให�คำานึงถึืงผลป็ระโยชน์ขอัง
บริษััทเป็็นสิำาคัญ

• บริษััทจัดัให�มีกระบวนการติุดัตุามด้ัแลการดัำาเนินงาน
ขอังบริษััทย่อัย เพื� อัให�มีแนวทางการดัำาเนินงานที�
สิอัดัคล�อังกับนโยบายขอังธุุรกิจอัย่างสิมำาเสิมอั อีักทั�ง
หน่วยงานตุรวจสิอับภายในขอังบริษััทยังไดั�ป็ฏิบัติุงาน
ตุรวจสิอับครอับคลุมไป็ถึืงบริษััทยอ่ัยอีักดั�วย

ระบับัสารสนิเที่ศและการส่�อสาร
ข้อมูล (Information &  
Communication)
บริษััทให�ความสิำาคัญตุ่อัคุณภาพขอังสิารสินเทศและการ
สิื�อัสิาร ซึึ่�งเป็็นส่ิวนสิำาคัญที�จะช่วยสินับสินุนให�ระบบการ
ควบคุมภายในเกิดัป็ระสิิทธุิผล โดัยมีแนวทางในการบริหาร
จัดัการสิารสินเทศและการสิื�อัสิาร ดัังนี�

• บริษััทมีกระบวนการและช่อังทางการสิื�อัสิารข�อัม้ล
ภายในที�มีป็ระสิิทธุิภาพ โดัยใช�เทคโนโลยีการสิื�อัสิาร
ผา่นระบบอิันเตุอัร์เน็ตุ อีัเมลล์ และไลนแ์อัดั ซึ่ึ�งสิามารถื
สิื�อัสิารถึืงพนักงานทุกคนทั�วทั�งอังค์กรในเวลาเดีัยวกัน
สิำาหรับข�อัม้ลที�จำาเป็็น อีักทั�งสิามารถืกำาหนดัระดัับ
ตุำาแหน่งขอังพนักงานที�บริษััทตุ�อังการสิื�อัสิารข�อัม้ลให�
ทราบสิำาหรับข�อัม้ลที�มีความสิำาคัญเฉพาะกรณี

• บรษัิัทมกีารจัดัทำารายงานตัุวเลขทางการเงินและข�อัม้ล
ที�สิำาคัญและนำาเสินอัตุ่อัคณะกรรมการบริษััทอัย่าง
สิมำาเสิมอั คณะกรรมการบริษััทสิามารถืขอัข�อัม้ลที�
จำาเป็น็เพิ�มเติุมไดั�จากเลขานุการบรษัิัท ซึ่ึ�งทำาหน�าที�เป็น็
ศ้นย์ติุดัตุ่อัเพื�อัช่วยป็ระสิานงานให�แก่คณะกรรมการ 

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 145

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ



ในการขอัข�อัม้ล โดัยข�อัม้ลเอักสิารที�ใช�ในการป็ระชุม
คณะกรรมการบริษััททุกครั�งจะนำาสิ่งให�กรรมการทุก
ท่านล่วงหน�าก่อันวันป็ระชุม

• บริษััทมีช่อังทางในการแจ�งเบาะแสิหรือัข�อัร�อังเรียน
การกระทำาผิดักฎหมาย หรือัพฤติุกรรมน่าสิงสัิยที�อัาจ
สิ่อัถึืงการทุจริตุคอัร์รัป็ชั�น หรือัป็ระพฤติุมิชอับขอัง
บุคคลในอังค์กร สิำาหรับพนักงานและผ้�มีสิ่วนไดั�เสิีย 
ทกุกลุม่ตุ่อัคณะกรรมการบรษัิัท โดัยผา่นคณะกรรมการ
ตุรวจสิอับ ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร ผ้�อัำานวยการฝ่่าย
ทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษััท และฝ่่ายตุรวจสิอับ
ภายใน 

ระบับัการติดำตาม 
(Monitoring Activities)
บรษัิัทจัดัให�มกีระบวนการติุดัตุามและป็ระเมนิความเพียงพอั 
ขอังระบบการควบคุมภายในขอังบริษััท เพื�อัให�มั�นใจไดั�
ว่าระบบการควบคุมภายในขอังบริษััทมีป็ระสิิทธิุภาพและ
ป็ระสิิทธุิผล ดัังนี�

• บริษััทมีหน่วยงานตุรวจสิอับภายใน ซึึ่�งเป็็นหน่วยงาน 
อิัสิระที�รายงานตุรงตุ่อัคณะกรรมการตุรวจสิอับ ทำา
หน�าที�ตุรวจสิอับและป็ระเมินป็ระสิิทธิุภาพและ
ป็ระสิิทธิุผลขอังการควบคุมภายในขอังกิจกรรมตุ่างๆ 
ตุามมาตุรฐานวิชาชีพการตุรวจสิอับภายใน มีการจัดั
ทำาแผนการตุรวจสิอับป็ระจำาปี็ ซึึ่�งผ่านการอันุมัติุจาก 
คณะกรรมการตุรวจสิอับ โดัยจัดัทำาแผนตุามหลักการ  
Risk-Based Approach ตุามมาตุรฐานสิากล ให�
สิอัดัคล�อังกับกลยุทธ์ุขอังบริษััท โดัยคำานงึถึืงผลกระทบ 
จากความเสิี�ยง และโอักาสิที�จะเกิดัความเสิี�ยง มีการ
กำาหนดัระดัับความสิำาคัญขอังความเสิี�ยง รวมทั�งศึกษัา
และทำาความเข�าใจการควบคุมภายในขอังกิจการที�มี
อัย้ใ่นปั็จจุบนั ป็ระเมินป็ระสิทิธิุภาพการควบคุมภายใน
และทดัสิอับการควบคุม เพื�อัจัดัสิรรทรัพยากร ทั�งในแง่ 
ขอังบุคลากร และเวลาในแผนการเข�าตุรวจสิอับอัย่าง 
เหมาะสิม เพื�อัทำาให�มั�นใจว่าการตุรวจสิอับนั�นจะบรรลุ 

เป้็าหมายและวัตุถืุป็ระสิงค์ขอังอังค์กร และสิามารถื
สิร�างมล้ค่าเพิ�มให�กับอังค์กรไดั� พร�อัมทั�งให�ข�อัเสินอัแนะ 
ในการป็รับป็รุงการป็ฏิบัติุงานให�กับฝ่่ายบริหาร ช่วย
กำาหนดัแนวทางการป็รับป็รุงตุามข�อัเสินอัแนะ และ
รายงานผลการตุรวจสิอับตุ่อัคณะกรรมการตุรวจสิอับ 
รวมถึืงมีการติุดัตุามการดัำาเนินการแก�ไขข�อัสิังเกตุ 
เพื�อัให�แน่ใจว่าหน่วยงานที�เกี�ยวข�อังไดั�ดัำาเนินตุาม 
แนวป็ฏิบัติุที�วางไว�แล�วจริง

ควัามเห็นของคณะกรุ่รุ่มการุ่
ตรุ่วัจสอบที่้�แตกต�างจาก
ควัามเห็นของคณะกรุ่รุ่มการุ่
บรุ่ิษััที่
ไมม่ี -

หัวัหน้างานตรุ่วัจสอบภายั่ใน
หวัหน�างานตุรวจสิอับภายในขอังบรษัิัท คือั นางสิาวนภิาทิพย์  
ศุภฤกษ์ัรัตุนไชย โดัยไดั�รับการแตุ่งตัุ�งให�ดัำารงตุำาแหน่ง
หัวหน�างานตุรวจสิอับภายในขอังบริษััทและเลขานุการ 
คณะกรรมการตุรวจสิอับ ตัุ�งแตุ่วันที� 1 สิิงหาคม 2559  
เป็็นตุ�นไป็

คณะกรรมการตุรวจสิอับเป็็นผ้�ให�ความเห็นชอับในการ
พจิารณาแตุ่งตัุ�ง โยกย�าย เลิกจ�าง หวัหน�างานตุรวจสิอับภายใน 
และดั้แลให�ผ้�ดัำารงตุำาแหน่งหัวหน�างานตุรวจสิอับภายใน
มีวุฒิการศึกษัา ป็ระสิบการณ์ และการอับรม ที�เหมาะสิม 
เพียงพอักับการป็ฏิบัติุหน�าที�เกี�ยวกับการตุรวจสิอับภายใน
ขอังบริษััท โดัยรายละเอีัยดัขอังคุณวุฒิการศึกษัา ป็ระวัติุ 
การฝ่ึกอับรม และป็ระสิบการณ์การทำางานขอังหัวหน�างาน 
ตุรวจสิอับภายใน ป็รากฏใน “รายละเอีัยดัเกี�ยวกับหัวหน�างาน 
ตุรวจสิอับภายใน” (เอักสิารแนบ 3)
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รุ่ายั่การุ่รุ่ะหวั�างกัน
รายการระหว่างบรษัิัท และกิจการที�เกี�ยวข�อังกันป็ระจำาป็ ี2564 ไดั�แสิดังอั�างอิังจากรายงานข�อัมล้ทางการเงินป็ระจำาป็ ี2564 ดัังนี�

ช่่�อบริษัที่ ลัักิษณะคว�มิสั่มิพันธุ์ ร�ยกิ�รที่่�เกิ่�ยวข�องกิัน ส่ำ�หรับป็ี	2564 
(หน่วย	:	บ�ที่)

1. EAGLE เป็็นบริษััทยอ่ัย โดัยบริษััท ถืือัหุ�นร�อัยละ 
99.99 และมีกรรมการรว่มกันกับบริษััท 

รีายการีจุากงบุกำาไรีขาดัท่น้

รายไดั�ค่าเชา่ที�ดิัน

รายไดั�ค่าบริการอืั�น

ค่าขนสิง่ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว

1,916,640

160,095

139,556,943

รีายการีจุากงบุแสดังฐานะการีเงิน

ล้กหนี�การค�าและล้กหนี�อืั�น

เจ�าหนี�การค�าและเจ�าหนี�อืั�น

หนี�สิินหมุนเวียนอืั�น

177,974

12,704,272

572,289

2. LOGISTIC 
ENTERPRISE

เป็็นบริษััทยอ่ัยขอัง EAGLE โดัย EAGLE 
ถืือัหุ�นร�อัยละ 99.98 และมีกรรมการรว่ม
กันกับบริษััท

รีายการีจุากงบุกำาไรีขาดัท่น้

ค่าเชา่รถืขนสิง่ก๊าซึ่ 10,023,755

รีายการีจุากงบุแสดังฐานะการีเงิน 

สิินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 

 

1,261,600 

3. WP GAS เป็็นบริษััทยอ่ัย โดัยบริษััท ถืือัหุ�นร�อัยละ 
99.99 และมีกรรมการรว่มกันกับบริษััท 
และมีผ้�บริหารขอังบริษััท ที�เป็็นกรรมการ

รีายการีจุากงบุกำาไรีขาดัท่น้

ดัอักเบี�ยรับ

รายไดั�ค่าบริหารจัดัการ

ค่าบริหารงานขาย

1,357,198

240,000

4,739,905

รีายการีจุากงบุแสดังฐานะการีเงิน

ล้กหนี�การค�าและล้กหนี�อืั�น

ค่าใช�จ่ายค�างจ่าย

เงินให�ก้�ยืมระยะยาว

61,840

419,009

42,682,397
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ช่่�อบริษัที่ ลัักิษณะคว�มิสั่มิพันธุ์ ร�ยกิ�รที่่�เกิ่�ยวข�องกิัน ส่ำ�หรับป็ี	2564 
(หน่วย	:	บ�ที่)

4. THAIGAS เป็็นบริษััทยอ่ัยขอัง WP GAS โดัย WP 
GAS ถืือัหุ�นร�อัยละ 79.99 และมีกรรมการ
รว่มกันกับบริษััท และมีผ้�บริหารขอัง
บริษััทที�เป็็นกรรมการ

รีายการีจุากงบุกำาไรีขาดัท่น้

รายไดั�จากการขายก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว

รายไดั�ค่าบริหารจัดัการ

รายไดั�จากการให�บริการอืั�น

รายไดั�ค่าเชา่ที�ดิันและอุัป็กรณ์

รายไดั�ค่าซึ่อ่ัมถัืง

ดัอักเบี�ยรับ

ซึ่ื�อัก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว

607,333,558

1,686,907

2,268,416

2,277,903

59,799

509,818

5,717,066

รีายการีจุากงบุแสดังฐานะการีเงิน

ล้กหนี�การค�าและล้กหนี�อืั�น

เจ�าหนี�การค�าและเจ�าหนี�อืั�น

เงินมัดัจำาถัืงก๊าซึ่

180,552,138

68,012

2,078,970

5. PREMIER 
CARRIER

เป็็นบริษััทยอ่ัยขอัง THAIGAS โดัย 
THAIGAS ถืือัหุ�นร�อัยละ 99.99 และ 
มีกรรมการรว่มกันกับบริษััท และมี 
ผ้�บริหารขอังบริษััทที�เป็็นกรรมการ

รีายการีจุากงบุกำาไรีขาดัท่น้

ค่าขนสิง่ก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 1,484,455

รีายการีจุากงบุแสดังฐานะการีเงิน

เจ�าหนี�การค�าและเจ�าหนี�อืั�น 229,558

6. WONDER FOOD เป็็นบริษััทยอ่ัยขอัง WP SOLUTIONS 
โดัย WP SOLUTIONS ถืือัหุ�นร�อัยละ 
49.99 และมีกรรมการรว่มกันกับบริษััท 
และมีผ้�บริหารขอังบริษััทที�เป็็นกรรมการ

รีายการีจุากงบุกำาไรีขาดัท่น้

รายไดั�จากการขายก๊าซึ่

ดัอักเบี�ยรับ

ค่าใช�จ่ายในการซึ่ื�อัอัาหาร

20,742

840,000

2,236,903

รีายการีจุากงบุแสดังฐานะการีเงิน

ล้กหนี�การค�าและล้กหนี�อืั�น

เจ�าหนี�การค�าและเจ�าหนี�อืั�น

เงินให�ก้�ยืมระยะยาว

711,100

1,665

16,000,000

7. WP SOLUTIONS เป็็นบริษััทยอ่ัย โดัยบริษััท ถืือัหุ�นร�อัยละ 
99.99 และมีกรรมการรว่มกันกับบริษััท 
และมีผ้�บริหารขอังบริษััท ที�เป็็นกรรมการ

รายการจากงบกำาไรขาดัทุน

รายการจากงบแสิดังฐานะการเงิน

ไมม่ี

ไมม่ี
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ช่่�อบริษัที่ ลัักิษณะคว�มิสั่มิพันธุ์ ร�ยกิ�รที่่�เกิ่�ยวข�องกิัน ส่ำ�หรับป็ี	2564 
(หน่วย	:	บ�ที่)

8. WP SOLLAR เป็็นบริษััทยอ่ัยขอัง WP SOLUTIONS 
โดัย WP SOLUTIONS ถืือัหุ�นร�อัยละ 
99.99 และมีกรรมการรว่มกันกับบริษััท 
และมีผ้�บริหารขอังบริษััท ที�เป็็นกรรมการ

รายการจากงบกำาไรขาดัทุน

รายการจากงบแสิดังฐานะการเงิน

ไมม่ี

ไมม่ี

9. THAIGAS

CYLINDER 

เป็็นบริษััทยอ่ัย โดัยบริษััท ถืือัหุ�นร�อัยละ 
99.99 และมีกรรมการรว่มกันกับบริษััท 

รีายการีจุากงบุกำาไรีขาดัท่น้

รายไดั�จากการขายก๊าซึ่

ค่าใช�จ่ายในการซึ่อ่ัมถัืง

ค่าบริการสิว่นกลางอัาคาร

140,664

7,321,214

400,000

รีายการีจุากงบุแสดังฐานะการีเงิน

ล้กหนี�การค�าและล้กหนี�อืั�น

เจ�าหนี�การค�าและเจ�าหนี�อืั�น

64,850

3,844,392
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ควัามจำาเป็นและควัามสมเหต่สมผลของรุ่ายั่งานรุ่ะหวั�างกัน

1. บริษััท มีรายการระหว่างกันกับ EAGLE ไดั�แก่ 1) รายไดั� 
ค่าเชา่ที�ดิัน 2) รายไดั�ค่าบริการอืั�น และ 3) ค่าขนสิง่ก๊าซึ่ 
ป็โิตุรเลียมเหลว ทั�งนี�รายการระหว่างกันทั�ง 3 รายการนั�น  
มรีาคาและเงื�อันไขเสิมอืันทำารายการกับบุคคลภายนอัก 
โดัยที�มิไดั�มีวัตุถืุป็ระสิงค์ในการถ่ืายเทผลป็ระโยชน์
ระหว่างกัน หรือัมีรายการใดัๆ เป็็นพิเศษั 

2. บรษัิัท มรีายการระหว่างกันกับ LOGISTIC ENTERPRISE 
จำานวน 1 รายการไดั�แก่ ค่าใช�จ่ายค่าเช่ารถืขนสิ่งก๊าซึ่ 
ทั�งนี�รายการระหว่างกันนั�น มีราคาและเงื�อันไขเสิมือัน
ทำารายการกับบุคคลภายนอัก โดัยที�มิไดั�มีวัตุถืุป็ระสิงค์
ในการถ่ืายเทผลป็ระโยชน์ระหว่างกัน หรือัมีรายการ
ใดัๆ เป็็นพิเศษั 

3. บริษััท มีรายการระหว่างกันกับ WP GAS จำานวน 3 
รายการไดั�แก่ 1) รายไดั�ดัอักเบี�ยรับ 2) รายไดั�ค่าบริหาร
จัดัการ และ 3) ค่าใช�จ่ายบริหารงานขาย ทั�งนี�รายการ
ระหว่างกันทั�ง 3 รายการนั�น มีราคาและเงื�อันไขเสิมือัน
ทำารายการกับบุคคลภายนอัก โดัยที�มิไดั�มีวัตุถืุป็ระสิงค์
ในการถ่ืายเทผลป็ระโยชน์ระหว่างกัน หรือัมีรายการ
ใดัๆ เป็็นพิเศษั 

4. บริษััท มีรายการระหว่างกันกับ THAIGAS จำานวน 7 
รายการไดั�แก่ 1) รายไดั�จากการขายก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว 
2) รายไดั�ค่าบรหิารจัดัการ 3) รายไดั�จากการให�บริการอืั�น  
4) รายไดั�ค่าเช่าที�ดิันและอุัป็กรณ์ 5) รายไดั�ค่าซึ่่อัมถัืง  
6) ดัอักเบี�ยรับ และ 7) ตุ�นทุนซึ่ื�อัก๊าซึ่ปิ็โตุรเลียมเหลว 
ทั�งนี�รายการระหว่างกันทั�ง 7 รายการนั�น มีราคาและ
เงื�อันไขเสิมือันทำารายการกับบุคคลภายนอัก โดัยที�มิไดั�
มีวัตุถุืป็ระสิงค์ในการถ่ืายเทผลป็ระโยชน์ระหว่างกัน 
หรือัมีรายการใดัๆ เป็็นพิเศษั 

5. บริษััท มีรายการระหว่างกันกับ PREMIER CARRIER 
จำานวน 1 รายการไดั�แก่ ค่าขนสิ่งก๊าซึ่ป็ิโตุรเลียมเหลว 
ทั�งนี�รายการระหว่างกันนั�น มีราคาและเงื�อันไขเสิมือัน
ทำารายการกับบุคคลภายนอัก โดัยที�มิไดั�มีวัตุถืุป็ระสิงค์
ในการถ่ืายเทผลป็ระโยชน์ระหว่างกัน หรือัมีรายการ
ใดัๆ เป็็นพิเศษั 

6. บรษัิัท มรีายการระหว่างกันกับ WONDER FOOD จำานวน  
3 รายการไดั�แก่ 1) รายไดั�จากการขายก๊าซึ่ 2) ดัอักเบี�ยรบั  
และ 3) ค่าใช�จ่ายในการซึ่ื�อัอัาหาร ทั�งนี�รายการระหว่าง
กันกันทั�ง 3 รายการนั�น มีราคาและเงื�อันไขเสิมือันทำา
รายการกับบุคคลภายนอัก โดัยที�มิไดั�มีวัตุถืุป็ระสิงค์ใน
การถ่ืายเทผลป็ระโยชน์ระหว่างกัน หรือัมีรายการใดัๆ 
เป็็นพิเศษั 

7. บริษััท มีรายการระหว่างกันกับ THAIGAS CYLINDER 
จำานวน 3 รายการไดั�แก่ 1) รายไดั�จากการขายก๊าซึ่  
2) ค่าใช�จ่ายในการซึ่อ่ัมถัืง และ 3) ค่าบริการสิว่นกลาง
อัาคาร ทั�งนี�รายการระหว่างกันกันทั�ง 3 รายการนั�น มี
ราคาและเงื�อันไขเสิมือันทำารายการกับบุคคลภายนอัก 
โดัยที�มิไดั�มีวัตุถืุป็ระสิงค์ในการถ่ืายเทผลป็ระโยชน์
ระหว่างกัน หรือัมีรายการใดัๆ เป็็นพิเศษั
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ในกรณีที�มีการเข�าทำารายการระหว่างกัน บริษััทจะป็ฏิบัติุให�
เป็็นไป็ตุามกฎหมายว่าดั�วยหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ 
ป็ระกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุน และป็ระกาศขอัง
ตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย ที�มีผลบังคับใช�กับบริษััท 
และนโยบายขอังบริษััทในเรื�อังความขัดัแย�งผลป็ระโยชน์
ขอังบรษัิัท ทั�งนี� การเข�าทำารายการระหว่างกันดัังกล่าวจะตุ�อัง
ไม่เป็็นการโยกย�าย หรือัถ่ืายเทผลป็ระโยชน์ระหว่างบริษััท
หรือัผ้�ถืือัหุ�นขอังบริษััท แตุ่ตุ�อังเป็็นการทำารายการที�บริษััท
ไดั�คำานึงถึืงป็ระโยชน์สิ้งสิุดัขอังบริษััทและผ้�ถืือัหุ�นทุกราย

ในกรณีที�เป็็นรายการที�เกิดัขึ�นตุามการดัำาเนินธุุรกิจป็กติุขอัง
บริษััท บริษััทจะดัำาเนินการตุามหลักเกณฑ์์และแนวทางใน
การป็ฏิบติัุให�เป็น็ไป็ตุามลักษัณะการค�าโดัยทั�วไป็ โดัยอั�างอิัง
ราคาและเงื�อันไขเสิมือันทำารายการกับบุคคลภายนอัก

นโยั่บายั่หรุ่่อแนวัโน้มการุ่ที่ำารุ่ายั่การุ่รุ่ะหวั�างกันในอนาคต

ในสิว่นขอังการเปิ็ดัเผยรายการระหว่างกันขอังบริษััท จะเป็น็ 
ไป็ตุามกฎหมายและระเบียบที�สิำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพยแ์ละตุลาดัหลักทรัพย ์และตุลาดัหลักทรพัย์ 
แห่งป็ระเทศไทยกำาหนดั อีักทั�งเป็็นไป็ตุามมาตุรฐาน 
การบัญชีเรื�อังการเป็ิดัเผยข�อัม้ลเกี�ยวกับบุคคลหรือักิจการ 
ที�เกี�ยวข�อังกันซึ่ึ�งกำาหนดัโดัยสิภาวิชาชีพบัญชี

แนวโน�มขอังการเข�าทำารายการระหว่างกันขอังบริษััทใน
อันาคตุจะมีลักษัณะไม่แตุกตุ่างจากเดิัม กล่าวคือัจะเป็็น
รายการระหว่างกันระหว่างบริษััทและบริษััทย่อัย ซึึ่�งไดั�แก่ 
EAGLE, LOGISTIC ENTERPRISE, WP GAS, THAIGAS, 
PREMIER CARRIER, WONDER FOOD, WP SOLUTIONS, 
WP SOLLAR และ THAIGAS CYLINDER ดัังที�กล่าวข�างตุ�น
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต
เสนอผู้้�ถืือหุุ้�นและคณะกรรมการของบริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)

ความเห็็น

ข้า้พเจ้้าเห็น็ว่่า งบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การแสดงฐานะการเงินรว่มข้องบรษัิัท ดับบลิว่พ ีเอ็นเนอรย์ี่ี� จ้ำากัด (มห็าชน) 
(บริษััท) และบริษััทยี่่อยี่ (กล่่มกิจ้การ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจ้การข้องบริษััท ณ วั่นที� 31 ธัันว่าคม พ.ศ. 2564 และ 
ผลการดำาเนนิงานรว่มและผลการดำาเนนิงานเฉพาะกิจ้การ รว่มถึึงกระแสเงินสดรว่มและกระแสเงินสดเฉพาะกิจ้การสำาห็รบัปีสีิ�นสด่ 
วั่นเดียี่ว่กัน โดยี่ถึูกต้้องต้ามที�คว่รในสาระสำาคัญต้ามมาต้รฐานการรายี่งานทางการเงิน 

งบการเงินที่่�ตรวจสอบ

• งบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การปีระกอบด้ว่ยี่
• งบแสดงฐานะการเงินรว่มและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจ้การ ณ วั่นที� 31 ธัันว่าคม พ.ศ. 2564
• งบกำาไรข้าดท่นเบ็ดเสร็จ้รว่มและงบกำาไรข้าดท่นเบ็ดเสร็จ้เฉพาะกิจ้การสำาห็รับปีีสิ�นส่ดวั่นเดียี่ว่กัน 
• งบแสดงการเปีลี�ยี่นแปีลงสว่่นข้องเจ้้าข้องรว่มและงบแสดงการเปีลี�ยี่นแปีลงสว่่นข้องเจ้้าข้องเฉพาะกิจ้การสำาห็รบัปีสิี�นสด่ 

วั่นเดียี่ว่กัน 
• งบกระแสเงินสดรว่มและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจ้การสำาห็รับปีีสิ�นส่ดวั่นเดียี่ว่กัน และ
• ห็มายี่เห็ต้่ปีระกอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การซึ่ึ�งปีระกอบด้ว่ยี่นโยี่บายี่การบัญชีที�สำาคัญและห็มายี่เห็ต้่ 

เร่�องอ่�น ๆ
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

ข้า้พเจ้้าได้ปีฏิิบติั้งานต้รว่จ้สอบต้ามมาต้รฐานการสอบบญัช ีคว่ามรบัผดิชอบข้องข้า้พเจ้้าได้กล่าว่ไว้่ในสว่่นข้องคว่ามรบัผดิชอบ
ข้องผูส้อบบัญชีต่้อการต้รว่จ้สอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การในรายี่งานข้องข้า้พเจ้้า ข้า้พเจ้้ามีคว่ามเป็ีนอิสระจ้าก
กล่่มกิจ้การและบริษััทต้ามข้อ้กำาห็นดจ้รรยี่าบรรณข้องผู้ปีระกอบวิ่ชาชพีบญัชีที�กำาห็นดโดยี่สภาวิ่ชาชพีบญัชีในสว่่นที�เกี�ยี่ว่ข้อ้ง
กับการต้รว่จ้สอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การ และข้า้พเจ้้าได้ปีฏิิบติั้ต้ามคว่ามรับผดิชอบด้านจ้รรยี่าบรรณอ่�น ๆ   
ซึ่ึ�งเป็ีนไปีต้ามข้้อกำาห็นดเห็ล่านี� ข้้าพเจ้้าเช่�อว่่าห็ลักฐานการสอบบัญชีที�ข้้าพเจ้้าได้รับเพียี่งพอและเห็มาะสมเพ่�อใช้เป็ีนเกณฑ์์ 
ในการแสดงคว่ามเห็็นข้องข้้าพเจ้้า

เร่�องสำาคัญในการตรวจสอบ

เร่�องสำาคัญในการต้รว่จ้สอบค่อเร่�องต่้าง ๆ  ที�มนัียี่สำาคัญที�สด่ต้ามดล่ยี่พนิจิ้เยี่ี�ยี่งผูป้ีระกอบวิ่ชาชพีข้องข้า้พเจ้้าในการต้รว่จ้สอบ 
งบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การสำาห็รบังว่ดปีจั้จ่้บนั ข้า้พเจ้้าได้นำาเร่�องเห็ล่านี�มาพจิ้ารณาในบรบิทข้องการต้รว่จ้สอบ 
งบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การโดยี่รว่มและในการแสดงคว่ามเห็็นข้องข้้าพเจ้้า ทั�งนี� ข้้าพเจ้้าไม่ได้แสดงคว่ามเห็็น 
แยี่กต่้างห็ากสำาห็รับเร่�องเห็ล่านี�
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เร่�องสำาคััญในการตรวจสอบ วิธุีการตรวจสอบ

ค่่าเผื่่�อสินิทรัพัย์์สิูญหาย์ - ถัังบรัรัจุุแก๊๊สิขนาดเล็็ก๊

อ้างถึึงห็มายี่เห็ต้ป่ีระกอบงบการเงินข้อ้ 16 ซึึ่�งได้เปีดิเผยี่ข้อ้มูล
เกี�ยี่ว่กับค่าเผ่�อสินทรัพย์ี่สูญห็ายี่ - ถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาดเล็ก 
ที�กล่่มกิจ้การรับรู้ค่าเผ่�อสินค้าสูญห็ายี่จ้ำานว่น 247 ล้านบาท 
ซึ่ึ�งคิดเปีน็รอ้ยี่ละ 8 ข้องสนิทรพัยี่ร์ว่มข้องกล่ม่กิจ้การ ถัึงบรรจ่้
แก๊สถึูกใช้งานอยูี่่ในเคห็ะสถึานข้องผู้ใช้แก๊ส และไม่สามารถึ 
ที�จ้ะต้รว่จ้สอบคว่ามมีตั้ว่ต้นได้

ผู้บริห็ารปีระมาณค่าเผ่�อสินทรัพยี่์สูญห็ายี่สำาห็รับถัึงแก๊ส 
ต้ามปีริมาณที�รายี่งานโดยี่ผูป้ีระเมินอิสระ ซึึ่�งใชข้้อ้สมมติ่้ฐาน
อัต้ราห็ม่นเวี่ยี่นข้องถัึงแก๊ส และผลจ้ากการต้รว่จ้นับถัึงแก๊ส 
ที�โรงบรรจ่้เป็ีนเกณฑ์์ในการปีระเมนิ ปีรมิาณถัึงแก๊สที�ปีระเมนิ
ไมอ่าจ้สร่ปีได้ว่่าเปีน็จ้ำานว่นที�แนน่อนแต่้จั้ดทำาการปีระเมนิข้ึ�น
ต้ามห็ลักวิ่ชาการข้องการปีระเมิน และเป็ีนปีระมาณการที�ดี
ที�ส่ดข้องผู้บริห็ารเกี�ยี่ว่กับปีริมาณถัึงแก๊สที�สูญห็ายี่ ผู้บริห็าร
ได้จั้ดให้็มีการปีระเมินจ้ำานว่นถัึงแก๊สอยี่่างสมำาเสมอท่ก ๆ  
สามปีี และครบกำาห็นดทำาการปีระเมินให็มใ่นปีีนี�

ตั้�งแต่้ปี ีพ.ศ. 2557 เปีน็ต้้นมา ผู้บรหิ็ารได้จั้ดทำารายี่งานคว่าม
เคล่�อนไห็ว่ข้องปีริมาณและมูลค่าข้องถัึงแก๊สที�ใช้วิ่ธัีต้้นท่น 
เข้้าก่อนออกก่อนและได้มาซึ่ึ�งยี่อดคงเห็ล่อข้องถัึงแก๊ส ณ วั่น
สิ�นปี ียี่อดคงเห็ล่อข้องถัึงแก๊ส ณ วั่นสิ�นปีี ข้องทะเบยีี่นสนิทรพัยี่์
ดังกล่าว่ใชเ้ปีรยีี่บเทียี่บกับรายี่งานการปีระเมนิข้องผูป้ีระเมนิ
อิสระในปีีที�ทำาการปีระเมิน ผู้บริห็ารพบว่่ายี่อดคงเห็ล่อข้อง 
ถัึงแก๊ส ณ วั่นที� 31 ธันัว่าคม พ.ศ. 2564 ต้ามข้อ้มูลจ้ากทั�งสอง
แห็ล่งมคีว่ามสอดคล้องกัน และเช่�อว่่าค่าเผ่�อสนิทรพัยี่ส์ญูห็ายี่
ที�บันทึกไว้่ยี่ังไมต้่้องมีการเปีลี�ยี่นแปีลงและมีคว่ามเห็มาะสม

ข้้าพเจ้้าให็้คว่ามสำาคัญกับการต้รว่จ้สอบเร่� องดังกล่าว่ 
เน่�องจ้ากมูลค่าข้องค่าเผ่�อสินทรัพย์ี่สูญห็ายี่มีสาระสำาคัญ 
ต่้องบการเงิน และในการปีระมาณการค่าเผ่� อสินทรัพย์ี่
สูญห็ายี่ดังกล่าว่ข้ึ�นอยูี่กั่บด่ลยี่พินิจ้ที�สำาคัญข้องผู้บริห็าร

ข้้าพเจ้้าปีระเมินคว่ามสมเห็ต้่สมผลข้องค่าเผ่�อสินทรัพยี่์
สูญห็ายี่ - ถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาดเล็ก โดยี่วิ่ธัีการต้รว่จ้สอบ 
ดังต่้อไปีนี�

• ปีระเมินคว่ามรู้ คว่ามสามารถึ คว่ามเที�ยี่งธัรรม รว่มทั�ง
คว่ามเปี็นอิสระข้องผู้ปีระเมินอิสระ

• ต้รว่จ้สอบคว่ามนา่เช่�อถ่ึอข้องรายี่งานการปีระเมินใน
เร่�องดังต่้อไปีนี� 

‐ ต้รว่จ้สอบคว่ามถึูกต้้องและคว่ามเช่�อมโยี่งข้องข้้อมูลที�
ผู้ปีระเมินอิสระได้รับจ้ากผู้บริห็ารที�ใช้ในการปีระเมิน 
ซึ่ึ�งได้แก่รายี่ช่�อลูกค้าข้องบริษััท

‐ เปีรียี่บเทียี่บผลการนับปีริมาณถัึงแก๊สข้องผูป้ีระเมินกับ
จ้ำานว่นถัึงแก๊สต้ามทะเบียี่นสินทรัพยี่์ข้องบริษััท

‐ ปีระเมินคว่ามสมเห็ต้ส่มผลข้องสมมติ่้ฐานสำาคัญที�ใชใ้น
การปีระเมนิข้องผูป้ีระเมนิ ซึ่ึ�งได้แก่อัต้ราห็มน่เวี่ยี่นข้อง
ถัึงแก๊ส โดยี่การสัมภาษัณ์ร้านค้าแก๊ส

‐ ทดสอบการคำานว่ณในการปีระเมิน

• ทดสอบคว่ามเคล่� อนไห็ว่ข้องถัึงแก๊สต้ามที�บันทึกใน
ทะเบียี่นสินทรัพยี่์กับใบกำากับสินค้าข้องผู้ข้ายี่และ 
ใบกำากับสินค้าข้ายี่ข้องกล่่มกิจ้การ รว่มถึึงรายี่งานการ
ทำาลายี่ถัึงแก๊ส

• ปีระเมินคว่ามเห็มาะสมข้องค่าเผ่�อสินทรัพยี่์สูญห็ายี่  
โดยี่พิจ้ารณาจ้ากคว่ามน่าเช่�อถ่ึอข้องทะเบียี่นสินทรัพยี่์
จ้ากการทดสอบข้้างต้้น และผลจ้ากการปีระเมินข้อง 
ผู้ปีระเมินอิสระ

ข้้าพเจ้้าไม่พบปีระเด็นที�มีสาระสำาคัญจ้ากการปีฏิิบัติ้งาน 
ดังกล่าว่
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เงินมััดจุำารับัค่่าถัังบรัรัจุุแก๊๊สิขนาดเล็็ก๊

อ้างถึึงห็มายี่เห็ต้ป่ีระกอบงบการเงินข้อ้ 24 ซึึ่�งได้เปีดิเผยี่ข้อ้มูล
เกี�ยี่ว่กับเงินมัดจ้ำารับค่าถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาดเล็ก ซึึ่�งปีระกอบ
ด้ว่ยี่เงินมัดจ้ำารับค่าถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาดเล็ก และปีระมาณการ 
เงินมัดจ้ำารับจ้ำานว่น 2,370 ล้านบาท และ 1,271 ล้านบาท  
ต้ามลำาดับ ซึึ่�งคิดเป็ีนรอ้ยี่ละ 71 ข้องห็นี�สนิรว่มข้องกล่่มกิจ้การ

เงินมัดจ้ำารับค่าถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาดเล็ก บันทึกต้ามจ้ำานว่น
เงินสดที�ได้รบัจ้รงิจ้ากลกูค้า เม่�อกล่่มกิจ้การได้รบัเงินและออก
ใบเสร็จ้รับเงินให็้กับลูกค้า

สำาห็รับปีระมาณการเงินมัดจ้ำารับ ผู้บริห็ารปีระมาณจ้ำานว่น 
ถัึงแก๊สที�ห็มน่เวี่ยี่นและที�ใชโ้ดยี่ผูบ้ริโภค โดยี่ยี่ดึจ้ำานว่นถัึงแก๊ส 
ที�ปีระเมินโดยี่ผู้ปีระเมินอิสระ และใช้ค่าเฉลี�ยี่ข้องเงินมัดจ้ำา
ข้องถัึงแก๊สในแต่้ละปีใีนการคำานว่ณปีระมาณการเงินมัดจ้ำารบั 
ผู้บริห็ารเช่� อว่่าปีระมาณการดังกล่าว่สะท้อนถึึงห็นี�สินที� 
อาจ้เกิดจ้ากการค่นเงินมัดจ้ำาโดยี่แสดงไว้่ในงบการเงินด้ว่ยี่
คว่ามรอบคอบและด้ว่ยี่ห็ลักคว่ามระมัดระวั่งอยี่า่งเต็้มที�

ตั้�งแต่้ปี ีพ.ศ. 2557 ผูบ้รหิ็ารได้จั้ดทำารายี่งานคว่ามเคล่�อนไห็ว่
ข้องเงินมดัจ้ำารบัค่าถัึงบรรจ่้แก๊ส ต้ามจ้ำานว่นเงินสดที�ได้รบัจ้รงิ 
และเงินสดที�จ่้ายี่ค่นลกูค้า ได้มาซึึ่�งยี่อดคงเห็ล่อข้องเงินมดัจ้ำา
รับ ผู้บริห็ารเช่�อในคว่ามถึูกต้้องข้องรายี่งานดังกล่าว่และเช่�อ
ว่่าจ้ำานว่นข้องปีระมาณการเงินมัดจ้ำารบัค่าถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาด
เล็กที�บนัทึกไว้่มคีว่ามเห็มาะสมและยี่งัไมต้่้องปีรบัปีร่งสำาห็รบั
ปีี พ.ศ. 2564

ข้้าพเจ้้าให็้คว่ามสำาคัญกับการต้รว่จ้สอบเร่� องดังกล่าว่ 
เน่�องจ้ากมูลค่าข้องเงินมัดจ้ำารับมีสาระสำาคัญต่้องบการเงิน 
และในการปีระมาณเงินมัดจ้ำารับข้ึ�นอยูี่่กับด่ลยี่พินิจ้ที�สำาคัญ
ข้องผู้บริห็าร

เน่�องจ้ากปีระมาณการเงินมัดจ้ำารับค่าถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาด
เล็กจั้ดทำาข้ึ�นโดยี่ยี่ึดปีริมาณถัึงแก๊สที�ห็ม่นเวี่ยี่นอยูี่่ในต้ลาด 
ข้้าพเจ้้าได้ใช้วิ่ธัีการต้รว่จ้สอบปีริมาณถัึงแก๊สต้ามที�อธัิบายี่
ไว้่ในเร่�องสำาคัญในการต้รว่จ้สอบเกี�ยี่ว่กับค่าเผ่�อสินทรัพยี่์
สูญห็ายี่ - ถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาดเล็ก

ข้้าพเจ้้าเปีรียี่บเทียี่บปีริมาณถัึงแก๊สในรายี่งานปีระเมินกับ
รายี่ละเอียี่ดเงินมดัจ้ำารบัข้องบริษััท และพบว่่าปีริมาณถัึงแก๊ส
จ้ากทั�งสองแห็ล่งข้้อมูลมีคว่ามสอดคล้องกัน

นอกจ้ากนี�ข้้าพเจ้้าต้รว่จ้สอบคว่ามเคล่�อนไห็ว่ข้องเงินมัดจ้ำา
รับค่าถัึงบรรจ่้แก๊สในระห็ว่่างปีี ดังต่้อไปีนี�

• ทดสอบคว่ามเคล่� อนไห็ว่ต้ามที�บันทึกในเงินมัดจ้ำารับ 
ค่าถัึงบรรจ่้แก๊ส กับใบเสร็จ้รบัเงินค่าเงินมดัจ้ำา และเอกสาร
รับค่นเงินมัดจ้ำาที�ออกให้็ลูกค้า รว่มถึึงรายี่งานคว่าม
เคล่�อนไห็ว่ข้องเงินฝากธันาคาร 

• ปีระเมินคว่ามเห็มาะสมข้องปีระมาณการเงินมัดจ้ำารับ 
ค่าถัึงบรรจ่้แก๊สข้นาดเล็กโดยี่พจิ้ารณาจ้ากคว่ามนา่เช่�อถ่ึอ 
ข้องรายี่งานคว่ามเคล่�อนไห็ว่ข้องเงินมัดจ้ำารับจ้ากการ
ทดสอบข้้างต้้น

• ข้้าพเจ้้าไมพ่บปีระเด็นที�มีสาระสำาคัญจ้ากการปีฏิิบัติ้งาน
ดังกล่าว่

ข้้อมูลอ่�น

กรรมการเปี็นผู้รับผิดชอบต่้อข้้อมูลอ่�น ข้้อมูลอ่�นปีระกอบด้ว่ยี่ ข้้อมูลซึ่ึ�งรว่มอยูี่ใ่นรายี่งานปีระจ้ำาปีี แต่้ไมร่ว่มถึึงงบการเงินรว่ม
และงบการเงินเฉพาะกิจ้การ และรายี่งานข้องผู้สอบบัญชีที�อยูี่ใ่นรายี่งานนั�น ข้้าพเจ้้าคาดว่่าข้้าพเจ้้าจ้ะได้รับรายี่งานปีระจ้ำาปีี
ภายี่ห็ลังวั่นที�ในรายี่งานข้องผู้สอบบัญชีนี� 

คว่ามเห็น็ข้องข้า้พเจ้้าต่้องบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การไมค่รอบคลม่ถึึงข้อ้มลูอ่�น และข้า้พเจ้้าไมไ่ด้ให็ค้ว่ามเช่�อมั�น 
ต่้อข้้อมูลอ่�น
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01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



คว่ามรบัผดิชอบข้องข้า้พเจ้้าที�เกี�ยี่ว่เน่�องกับการต้รว่จ้สอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การค่อ การอ่านและพจิ้ารณา
ว่่าข้้อมูลอ่�นมีคว่ามข้ัดแยี่้งที�มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การ ห็ร่อกับคว่ามรู้ที�ได้รับจ้ากการต้รว่จ้
สอบข้องข้้าพเจ้้า ห็ร่อปีรากฏิว่่าข้้อมูลอ่�นมีการแสดงข้้อมูลที�ข้ัดต่้อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเปี็นสาระสำาคัญห็ร่อไม ่

เม่�อข้้าพเจ้้าได้อ่านรายี่งานปีระจ้ำาปี ีห็ากข้า้พเจ้้าสร่ปีได้ว่่ามกีารแสดงข้อ้มลูที�ข้ดัต่้อข้อ้เท็จ้จ้รงิอันเปีน็สาระสำาคัญ ข้า้พเจ้้าต้้อง
ส่�อสารเร่�องดังกล่าว่กับคณะกรรมการต้รว่จ้สอบ

ความรับผิิดชอบข้องกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีห็น้าที�รับผิดชอบในการจั้ดทำาและนำาเสนองบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเห็ล่านี� โดยี่ถึูกต้้องต้ามที�คว่ร
ต้ามมาต้รฐานการรายี่งานทางการเงิน และรบัผดิชอบเกี�ยี่ว่กับการคว่บค่มภายี่ในที�กรรมการพจิ้ารณาว่่าจ้ำาเปีน็ เพ่�อให็ส้ามารถึ
จั้ดทำางบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การที�ปีราศจ้ากการแสดงข้อ้มลูที�ข้ดัต่้อข้อ้เท็จ้จ้รงิอันเป็ีนสาระสำาคัญไมว่่่าจ้ะเกิด
จ้ากการท่จ้ริต้ห็ร่อข้้อผิดพลาด 

ในการจั้ดทำางบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การ กรรมการรับผิดชอบในการปีระเมินคว่ามสามารถึข้องกล่่มกิจ้การและ
บริษััทในการดำาเนินงานต่้อเน่�อง เปีิดเผยี่เร่�องที�เกี�ยี่ว่กับการดำาเนินงานต่้อเน่�อง (ต้ามคว่ามเห็มาะสม) และการใช้เกณฑ์์การ
บัญชีสำาห็รับการดำาเนินงานต่้อเน่�อง เว้่นแต่้กรรมการมีคว่ามตั้�งใจ้ที�จ้ะเลิกกล่่มกิจ้การและบริษััท ห็ร่อห็ย่ี่ดดำาเนินงาน ห็ร่อไม่
สามารถึดำาเนินงานต่้อเน่�องต่้อไปีได้ 

คณะกรรมการต้รว่จ้สอบมีห็นา้ที�ชว่่ยี่กรรมการในการสอดส่องดแูลกระบว่นการในการจั้ดทำารายี่งานทางการเงินข้องกล่่มกิจ้การ
และบริษััท

ความรับผิิดชอบข้องผิู้สอบบัญช่ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การต้รว่จ้สอบข้องข้า้พเจ้้ามวัี่ต้ถึป่ีระสงค์เพ่�อให็ไ้ด้คว่ามเช่�อมั�นอยี่า่งสมเห็ต้ส่มผลว่่างบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การ
โดยี่รว่มปีราศจ้ากการแสดงข้อ้มูลที�ข้ดัต่้อข้อ้เท็จ้จ้รงิอันเปีน็สาระสำาคัญห็รอ่ไม ่ไมว่่่าจ้ะเกิดจ้ากการทจ่้ริต้ห็รอ่ข้อ้ผิดพลาด และ
เสนอรายี่งานข้องผู้สอบบัญชีซึ่ึ�งรว่มคว่ามเห็็นข้องข้้าพเจ้้าอยูี่ด้่ว่ยี่ คว่ามเช่�อมั�นอยี่า่งสมเห็ต้่สมผลค่อคว่ามเช่�อมั�นในระดับสูง  
แต่้ไมไ่ด้เป็ีนการรบัปีระกันว่่าการปีฏิิบติั้งานต้รว่จ้สอบต้ามมาต้รฐานการสอบบัญชีจ้ะสามารถึต้รว่จ้พบข้อ้มูลที�ข้ดัต่้อข้้อเท็จ้จ้รงิ 
อันเปี็นสาระสำาคัญที�มีอยูี่่ได้เสมอไปี ข้้อมูลที�ข้ัดต่้อข้้อเท็จ้จ้ริงอาจ้เกิดจ้ากการท่จ้ริต้ห็ร่อข้้อผิดพลาด และถ่ึอว่่ามีสาระสำาคัญ 
เม่�อคาดการณ์อย่ี่างสมเห็ต้่สมผลได้ว่่ารายี่การที�ข้ัดต่้อข้้อเท็จ้จ้ริงแต่้ละรายี่การ ห็ร่อท่กรายี่การรว่มกันจ้ะมีผลต่้อการตั้ดสินใจ้ 
ทางเศรษัฐกิจ้ข้องผู้ใช้งบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเห็ล่านี� 

ในการต้รว่จ้สอบข้องข้้าพเจ้้าต้ามมาต้รฐานการสอบบัญชี ข้้าพเจ้้าได้ใช้ด่ลยี่พินิจ้เยี่ี�ยี่งผู้ปีระกอบวิ่ชาชีพและการสังเกต้ และ
สงสัยี่เยี่ี�ยี่งผู้ปีระกอบวิ่ชาชีพต้ลอดการต้รว่จ้สอบ การปีฏิิบัติ้งานข้องข้้าพเจ้้ารว่มถึึง

• ระบ่และปีระเมินคว่ามเสี�ยี่งจ้ากการแสดงข้้อมูลที�ข้ัดต่้อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็ีนสาระสำาคัญในงบการเงินรว่มและงบการเงิน
เฉพาะกิจ้การ ไม่ว่่าจ้ะเกิดจ้ากการท่จ้ริต้ห็ร่อข้้อผิดพลาด ออกแบบและปีฏิิบัติ้งานต้ามวิ่ธัีการต้รว่จ้สอบเพ่�อต้อบสนอง
ต่้อคว่ามเสี�ยี่งเห็ล่านั�น และได้ห็ลักฐานการสอบบัญชีที�เพียี่งพอและเห็มาะสมเพ่�อเป็ีนเกณฑ์์ในการแสดงคว่ามเห็็นข้อง
ข้้าพเจ้้า คว่ามเสี�ยี่งที�ไมพ่บข้้อมูลที�ข้ัดต่้อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเปี็นสาระสำาคัญซึ่ึ�งเปี็นผลมาจ้ากการท่จ้ริต้จ้ะสูงกว่่าคว่ามเสี�ยี่งที�
เกิดจ้ากข้้อผิดพลาด เน่�องจ้ากการท่จ้ริต้อาจ้เกี�ยี่ว่กับการสมรู้ร่ว่มคิด การปีลอมแปีลงเอกสารห็ลักฐาน การตั้�งใจ้ละเว้่น
การแสดงข้้อมูล การแสดงข้้อมูลที�ไมต่้รงต้ามข้้อเท็จ้จ้ริงห็ร่อการแทรกแซึ่งการคว่บค่มภายี่ใน

• ทำาคว่ามเข้้าใจ้ในระบบการคว่บค่มภายี่ในที�เกี�ยี่ว่ข้้องกับการต้รว่จ้สอบ เพ่�อออกแบบวิ่ธัีการต้รว่จ้สอบที�เห็มาะสมกับ
สถึานการณ ์แต่้ไมใ่ชเ่พ่�อวั่ต้ถึป่ีระสงค์ในการแสดงคว่ามเห็น็ต่้อคว่ามมีปีระสิทธัผิลข้องการคว่บค่มภายี่ในข้องกล่่มกิจ้การ
และบริษััท
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



• ปีระเมินคว่ามเห็มาะสมข้องนโยี่บายี่การบัญชีที�กรรมการใช้และคว่ามสมเห็ต้่สมผลข้องปีระมาณการทางบัญชี และ 
การเปีิดเผยี่ข้้อมูลที�เกี�ยี่ว่ข้้องซึ่ึ�งจั้ดทำาข้ึ�นโดยี่กรรมการ 

• สร่ปีเกี�ยี่ว่กับคว่ามเห็มาะสมข้องการใช้เกณฑ์์การบัญชีสำาห็รับการดำาเนินงานต่้อเน่�องข้องกรรมการและจ้ากห็ลักฐาน 
การสอบบัญชีที�ได้รับ สร่ปีว่่ามีคว่ามไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญที�เกี�ยี่ว่กับเห็ต้่การณ์ห็ร่อสถึานการณ์ที�อาจ้เปี็นเห็ต้่ให็้เกิด 
ข้้อสงสัยี่อยี่่างมีนัยี่สำาคัญต่้อคว่ามสามารถึข้องกล่่มกิจ้การและบริษััทในการดำาเนินงานต่้อเน่�องห็ร่อไม่ ถ้ึาข้้าพเจ้้า 
ได้ข้้อสร่ปีว่่ามีคว่ามไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่าว่ไว้่ในรายี่งานข้องผู้สอบบัญชีข้องข้้าพเจ้้าถึึงการเปิีดเผยี่ 
ที�เกี�ยี่ว่ข้้องในงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การ ห็ร่อถ้ึาการเปิีดเผยี่ดังกล่าว่ไม่เพียี่งพอ คว่ามเห็็นข้องข้้าพเจ้้า 
จ้ะเปีลี�ยี่นแปีลงไปี ข้้อสร่ปีข้องข้้าพเจ้้าข้ึ�นอยูี่่กับห็ลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจ้นถึึงวั่นที�ในรายี่งานข้องผู้สอบบัญชีข้อง
ข้้าพเจ้้า อยี่า่งไรก็ต้าม เห็ต้่การณ์ห็ร่อสถึานการณ์ในอนาคต้อาจ้เปี็นเห็ต้่ให็้กล่่มกิจ้การและบริษััทต้้องห็ย่ี่ดการดำาเนินงาน
ต่้อเน่�อง 

• ปีระเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน่�อห็าข้องงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การโดยี่รว่ม รว่มถึึงการเปีิดเผยี่ว่่า 
งบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การแสดงรายี่การ และเห็ต้่การณ์ในรูปีแบบที�ทำาให็้มีการนำาเสนอข้้อมูลโดยี่ถึูกต้้อง
ต้ามที�คว่รห็ร่อไม ่

• ได้รับห็ลักฐานการสอบบัญชีที�เห็มาะสมอยี่่างเพียี่งพอเกี�ยี่ว่กับข้้อมูลทางการเงินข้องกิจ้การภายี่ในกล่่มห็ร่อกิจ้กรรมทาง
ธ่ัรกิจ้ภายี่ในกล่่มกิจ้การเพ่�อแสดงคว่ามเห็น็ต่้องบการเงินรว่ม ข้า้พเจ้้ารับผดิชอบต่้อการกำาห็นดแนว่ทางการคว่บคม่ดูแลและ 
การปีฏิิบัติ้งานต้รว่จ้สอบกล่่มกิจ้การ ข้้าพเจ้้าเปี็นผู้รับผิดชอบแต่้เพียี่งผู้เดียี่ว่ต่้อคว่ามเห็็นข้องข้้าพเจ้้า 

ข้้าพเจ้้าได้ส่�อสารกับคณะกรรมการต้รว่จ้สอบเกี�ยี่ว่กับข้อบเข้ต้และช่ว่งเว่ลาข้องการต้รว่จ้สอบต้ามที�ได้ว่างแผนไว้่ ซึึ่�งรว่มถึึง
ปีระเด็นที�มีนัยี่สำาคัญที�พบจ้ากการต้รว่จ้สอบและข้้อบกพร่องที�มีนัยี่สำาคัญในระบบการคว่บค่มภายี่ใน ซึ่ึ�งข้้าพเจ้้าได้พบใน
ระห็ว่่างการต้รว่จ้สอบข้องข้้าพเจ้้า

ข้้าพเจ้้าได้ให้็คำารับรองแก่คณะกรรมการต้รว่จ้สอบว่่า ข้้าพเจ้้าได้ปีฏิิบัติ้ต้ามข้้อกำาห็นดจ้รรยี่าบรรณที�เกี�ยี่ว่ข้้องกับคว่ามเป็ีน
อิสระและได้ส่�อสารกับคณะกรรมการต้รว่จ้สอบเกี�ยี่ว่กับคว่ามสัมพันธั์ทั�งห็มด ต้ลอดจ้นเร่�องอ่�นซึ่ึ�งข้้าพเจ้้าเช่�อว่่ามีเห็ต้่ผลที�
บ่คคลภายี่นอกอาจ้พิจ้ารณาว่่ากระทบต่้อคว่ามเปี็นอิสระข้องข้้าพเจ้้าและมาต้รการที�ข้้าพเจ้้าใช้เพ่�อปี้องกันไมใ่ห็้ข้้าพเจ้้าข้าด
คว่ามเปี็นอิสระ

จ้ากเร่�องที�ส่�อสารกับคณะกรรมการต้รว่จ้สอบ ข้า้พเจ้้าได้พจิ้ารณาเร่�องต่้าง ๆ  ที�มนัียี่สำาคัญที�สด่ในการต้รว่จ้สอบงบการเงินรว่มและ 
งบการเงินเฉพาะกิจ้การในงว่ดปัีจ้จ่้บันและกำาห็นดเป็ีนเร่�องสำาคัญในการต้รว่จ้สอบ ข้า้พเจ้้าได้อธิับายี่เร่�องเห็ล่านี�ในรายี่งานข้อง
ผูส้อบบัญชี เว้่นแต่้กฎห็มายี่ห็รอ่ข้อ้บังคับไมใ่ห้็เปิีดเผยี่ต่้อสาธัารณะเกี�ยี่ว่กับเร่�องดังกล่าว่ ห็รอ่ในสถึานการณ์ที�ยี่ากที�จ้ะเกิดข้ึ�น  
ข้้าพเจ้้าพิจ้ารณาว่่าไม่คว่รส่�อสารเร่�องดังกล่าว่ในรายี่งานข้องข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำาดังกล่าว่สามารถึคาดการณ์ได้อยี่่าง 
สมเห็ต้่ผลว่่าจ้ะมีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลปีระโยี่ชน์ต่้อสว่่นได้เสียี่สาธัารณะจ้ากการส่�อสารดังกล่าว่ 

บริษััท ไพร้ซึ่ว่อเต้อร์เฮาส์คูเปีอร์ส เอบีเอเอส จ้ำากัด

ธิิติินัันัท์์  แว่่นัแก้้ว่

ผู้สอบบัญชีรับอน่ญาต้เลข้ที� 9432

กร่งเทพมห็านคร

24 ก่มภาพันธั์ พ.ศ. 2565
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บริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธัันวาคม พี.ศ. 2564

ห็มายี่เห็ต้่ปีระกอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเปี็นสว่่นห็นึ�งข้องงบการเงินนี�

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 622,968,792 649,142,426 355,213,534 486,112,084
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 7 90,731,819 209,572,921 90,731,819 209,572,921

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 11 935,705,552 872,577,990 1,050,118,928 934,371,161
สนิคา้คงเหลอื 13 304,297,163 303,809,721 293,569,798 293,195,031
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 12,339,409 7,262,981 4,826,019 4,289,711

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,966,042,735 2,042,366,039 1,794,460,098 1,927,540,908

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 35 477,289,830 316,123,125 463,933,330 302,766,625
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 14.1 - - 543,395,414 482,149,065
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33.3 - - 54,682,397 47,700,000
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 15 178,498,664 91,375,036 159,341,914 72,218,286
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 16 2,932,171,572 2,925,698,763 2,717,675,437 2,699,388,376
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 17 387,676,803 433,558,018 355,895,297 395,752,732
ค่าความนยิม 18 143,938,844 120,857,198 317,602 5,106,502
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 19 266,542,345 258,521,276 207,427,417 203,917,719
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 20 11,909,673 10,921,825 9,911,151 8,762,842
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 61,486,433 71,907,587 56,593,734 68,186,155

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,459,514,164 4,228,962,828 4,569,173,693 4,285,948,302

รวมสินทรพัย ์ 6,425,556,899 6,271,328,867 6,363,633,791 6,213,489,210

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธัันวาคม พี.ศ. 2564

ห็มายี่เห็ต้่ปีระกอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเปี็นสว่่นห็นึ�งข้องงบการเงินนี�

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 22 20,000,000 20,000,000 - -
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 21 809,445,113 746,093,836 783,831,379 725,231,714
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 22 51,121,414 54,860,658 51,121,414 54,860,658

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 22 49,406,392 43,866,499 36,320,483 37,290,652

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 11,443,506 30,083,429 10,102,188 28,809,980
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 67,700,681 60,540,316 66,739,454 59,633,896

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  1,009,117,106 955,444,738 948,114,918 905,826,900

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 41,541,920 88,924,091 41,541,920 88,924,091
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 22 329,204,864 368,080,680 312,637,230 337,471,583
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 46,524,057 42,556,569 35,197,341 32,480,863
เงนิมดัจ ารบั 24 3,641,725,324 3,492,116,416 3,640,218,909 3,491,002,353
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 20 15,171,475 16,891,507                                        -  -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 14,981,175 13,465,790 14,981,175 13,441,791

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  4,089,148,815 4,022,035,053 4,044,576,575 3,963,320,681

รวมหน้ีสิน 5,098,265,921 4,977,479,791 4,992,691,493 4,869,147,581

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธัันวาคม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรอืนหุน้                                
ทนุจดทะเบยีน
   หุน้สามญั จ านวน 518,500,000 หุน้ 
      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้
   หุน้สามญั จ านวน 518,500,000 หุน้ 
      มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 25 881,803 - 881,803 -
ส่วนเกนิทนุจากราคาขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 532,000,000 532,000,000 532,000,000 532,000,000
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 27,633,427 23,552,045 27,633,427 23,552,045
ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 234,754,386 243,707,095 291,927,068 318,071,458

หุน้ทนุซือ้คนื 25 - (47,781,874) - (47,781,874)
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ 135 135 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 1,313,769,751 1,269,977,401 1,370,942,298 1,344,341,629

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 13,521,227 23,871,675 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,327,290,978 1,293,849,076 1,370,942,298 1,344,341,629

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 6,425,556,899 6,271,328,867 6,363,633,791 6,213,489,210

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)
งบกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเสร็จ
ณ วันที� 31 ธัันวาคม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 11,521,411,411 11,856,372,602 11,347,555,777 11,789,304,946
รายไดจ้ากการบรกิาร 18,943,917 21,435,042 - -

รวมรำยได้ 11,540,355,328 11,877,807,644 11,347,555,777 11,789,304,946

ต้นทนุ

ตน้ทุนขาย (10,969,256,552) (11,226,620,456) (10,866,711,766) (11,228,887,837)
ตน้ทุนบรกิาร (9,897,520) (10,084,890) - -

รวมต้นทนุ (10,979,154,072) (11,236,705,346) (10,866,711,766) (11,228,887,837)

ก ำไรขัน้ต้น 561,201,256 641,102,298 480,844,011 560,417,109
รายไดอ้ื่น 27 196,823,576 194,359,141 199,084,643 197,676,827
ค่าใชจ่้ายในการขาย (254,096,347) (250,649,805) (226,156,091) (230,280,170)
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (359,294,955) (350,791,010) (317,007,114) (292,729,752)
ตน้ทุนทางการเงนิ (26,341,284) (20,735,852) (24,770,916) (19,000,097)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 118,292,246 213,284,772 111,994,533 216,083,917
ภาษเีงนิได้ 29 (29,825,184) (46,548,010) (30,366,891) (45,901,401)

ก ำไรส ำหรบัปี 88,467,062 166,736,762 81,627,642 170,182,516

ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - - - -

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 88,467,062 166,736,762 81,627,642 170,182,516

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

10

ห็มายี่เห็ต้่ปีระกอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเปี็นสว่่นห็นึ�งข้องงบการเงินนี�

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564162

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)
งบกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธัันวาคม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)
- บรษิทัใหญ่ 98,819,323 170,054,218 81,627,642 170,182,516
- ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (10,352,261) (3,317,456)                              -  -

88,467,062 166,736,762 81,627,642 170,182,516

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม
- บรษิทัใหญ่ 98,819,323 170,054,218 81,627,642 170,182,516
- ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (10,352,261) (3,317,456)                              -  -

88,467,062 166,736,762 81,627,642 170,182,516

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 30 0.19 0.33 0.16 0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

11

ห็มายี่เห็ต้่ปีระกอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเปี็นสว่่นห็นึ�งข้องงบการเงินนี�
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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บริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที� 31 ธัันวาคม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 118,292,246 213,284,772 111,994,533 216,083,917
รำยกำรปรบัปรุงค่ำใชจ่้ำย
ค่ำเสือ่มรำคำ 15,16 311,850,941 263,030,794 290,435,108 241,654,943
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 17,19 83,655,948 69,283,586 72,982,103 63,207,638
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 27 (25,294,437) (14,071,068) (21,077,957) (10,559,002)
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 16 8,898,455 10,335,556 4,525 -
ขำดทุนจำกกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 743,462 5,834,736 - 5,834,736
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม 18 4,788,900 1,000,000 4,788,900 1,000,000
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14.1 - - 17,753,455 -
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว
   แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33.3 - - 4,000,000 -
กลบัรำยกำรค่ำเผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (573,838) (3,439,109) (2,144,393) (4,596,873)
ก ำไรจำกกำรตมีลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
   วดัมลูค่ำผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 12.1 ข) (1,158,898) (1,778,072) (1,158,898) (1,778,072)
รำยไดค้่ำเชำ่รบัจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 15 (11,000,027) (7,555,047) (11,539,401) (7,110,421)
รำยไดด้อกเบี้ยรบั 27 (2,839,331) (6,358,170) (5,011,798) (6,833,830)
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 26,341,284 20,735,852 24,770,916 19,000,097
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 23 7,298,541 6,625,880 3,707,478 3,578,259

521,003,246 556,929,710 489,504,571 519,481,392
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน
-  ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ (56,329,183) 89,915,040 (114,825,143) 127,205,402
-  สนิคำ้คงเหลอื 784,699 (102,327,613) (374,767) (104,139,544)
-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (5,835,483) 2,496,293 (536,308) 2,478,615
-  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 11,855,650 62,822,714 11,592,422 65,351,682
-  เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 39,726,808 (222,110,858) 31,033,536 (231,132,416)
-  หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 7,160,365 226,312 7,105,558 307,268
-  เงนิมดัจ ำรบั 149,608,908 75,827,520 149,216,556 74,792,102
-  จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 23 (3,331,053) (5,432,357) (991,000) (2,451,397)
-  หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 1,515,385 5,351,369 1,539,384 5,327,370

เงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 666,159,342 463,698,130 573,264,809 457,220,474

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

14

ห็มายี่เห็ต้่ปีระกอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเปี็นสว่่นห็นึ�งข้องงบการเงินนี�

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564166

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธัันวาคม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ยกมำ) 666,159,342 463,698,130 573,264,809 457,220,474
หกั   จ่ำยดอกเบี้ย (26,300,314) (20,879,447) (24,729,946) (19,143,691)
       จ่ำยภำษเีงนิได้ (50,533,209) (54,385,615) (50,222,991) (53,931,377)

เงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 589,325,819 388,433,068 498,311,872 384,145,406

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
วดัมลูค่ำยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 12.1 ข) 300,000,000 280,000,000 300,000,000 280,000,000

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
วดัมลูค่ำยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 12.1 ข) (180,000,000) (80,000,000) (180,000,000) (80,000,000)

เงนิสดรบัคนืจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
   แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 35,000,000
เงนิสดจ่ำยส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว
แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33.3 - - (14,550,000) (47,700,000)

เงนิสดรบัคนืจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว
แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33.3 - - 3,567,603 -

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้อำคำรและอุปกรณ์ (334,477,134) (496,926,676) (314,129,343) (474,396,454)
เงนิสดรบัจำกรำยไดค้่ำเชำ่รบั
   จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 15 11,000,027 7,555,047 11,539,401        7,110,421
ตน้ทุนกำรกูย้มื - (7,066,741) - (7,066,741)
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (39,496,694) (200,170,110) (17,575,496) (179,053,741)
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 15 (55,124,690) (44,701,599) (55,124,690) (44,701,599)
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้บรษิทัยอ่ย - สทุธจิำกเงนิสดทีไ่ดม้ำ (44,416,989) - (45,999,804) -
เงนิสดจ่ำยเพือ่เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 14.1 - - (33,000,000) (50,000,000)
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 38,727,218 15,645,671 22,006,827 11,866,982
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ำ้ประกนั(เพิม่ขึน้)ลดลง (161,166,705) 351,255,751 (161,166,705) 352,455,251
ดอกเบี้ยรบั 3,982,395 7,429,990 6,233,565 8,030,329

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (460,972,572) (166,978,667) (478,198,642) (188,455,552)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ห็มายี่เห็ต้่ปีระกอบงบการเงินรว่มและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเปี็นสว่่นห็นึ�งข้องงบการเงินนี�

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 167

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



บริษััท ดัับบลิวพีี เอ็นเนอร์ยี� จำำากัดั (มหุ้าชีน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธัันวาคม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิสดรบัจำกสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 100 - -
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 22.2 130,000,000 120,000,000 50,000,000 -
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 22.2 (130,000,000) (120,000,000) (50,000,000) -
เงนิสดจ่ำยคนืหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 22.1 (48,378,493) (38,977,846) (44,863,392) (38,360,348)
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 22.3 - 27,656,484 - 27,656,484
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 22.3 (51,121,415) (47,280,235) (51,121,415) (47,280,235)
เงนิสดจ่ำยเงนิปันผล 31 (103,690,650) (129,417,385) (103,690,650) (129,417,385)
เงนิสดจ่ำยซือ้หุน้คนื 25 - (47,781,874) - (47,781,874)
เงนิสดรบัจำกกำรขำยหุน้ซือ้คนื 25 48,663,677 - 48,663,677 -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (154,526,881) (235,800,756) (151,011,780) (235,183,358)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (26,173,634) (14,346,355) (130,898,550) (39,493,504)
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัตน้ปี 649,142,426 663,488,781 486,112,084 525,605,588

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 622,968,792 649,142,426 355,213,534 486,112,084

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลอืของรำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้

ยอดหนี้คำ้งช ำระจำกกำรซือ้อำคำรและอุปกรณ์ 58,020,222 31,702,859 55,318,773 27,793,614
กำรซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนโดยยงัมไิดช้ ำระเงนิ 2,000,000 10,000,000 - -
เพิม่ขึน้ของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
จำกกำรแลกเปลีย่นของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - 500,000 - -

เพิม่ขึน้ของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
จำกกำรแลกเปลีย่นของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 8,750,000 - -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564168

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

17 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมทีี่อยู่ตำมที่ได้ 
จดทะเบยีนดงันี้ 
 
1 อำคำรอสีท ์วอเตอร ์ชัน้ 15 ซอย วภิำวดรีงัสติ 5 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ 
“กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนส่งน ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำง ๆ 
 
บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) เกดิจำกกำรควบรวมกนัของบรษิทั ปิคนิค คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“PICNIC”) และ
บรษิทั เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“WG”) เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557 ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
ในกำรควบรวมกิจกำร บรษิัทได้รบัโอนซึ่งทรพัย์สนิ หนี้ สทิธิ หน้ำที่ ธุรกิจและควำมรบัผดิชอบทัง้หมดของทัง้ PICNIC และ WG 
รวมทัง้คดฟ้ีองรอ้งและภำระผกูพนั โดยที ่PICNIC และ WG หมดสภำพจำกกำรเป็นนิตบิุคคลตัง้แต่วนัที ่23 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งมผีลกระทบต่อเนื่อง 
ในปี พ.ศ. 2564 เมื่อเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2564 รฐับำลไทยไดม้มีำตรำกำรปิดหำ้งสรรพสนิคำ้ และควบคุมระยะเวลำกำรเปิดบรกิำรของ
ร้ำนอำหำรและโรงแรม ซึ่งเป็นลูกค้ำหลกัของบรษิัท เพื่อป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ซึ่งมำตรำกำรดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิและท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชก๊้ำซ LPG ในกำรประกอบกจิกำรลดลง ส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบั 
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
กลุ่มกจิกำรได้ใหค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
อย่ำงมปีระสทิธิผล ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรมเีงนิสดและเงินทุนหมุนเวยีนที่เพยีงพอในกำรด ำเนินงำนและมสีภำพคล่องที่จะด ำเนินธุรกิจ  
อย่ำงต่อเน่ืองได ้
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิยกเว้น 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ และ  
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำร
ใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหำร หรอืควำมซบัซ้อนหรือเกี่ยวกบัข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่8 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่เีนื้อควำม
ขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 

ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ  1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสินทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบกำรเงิน 
รวมทัง้ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกิจของ
กจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกัน 
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ 
เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุง 
ได้ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมสมัพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบโดยตรง 
จำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

  แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564170

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถึง
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 14.2  
 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกับกำรผ่อนปรน
ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิ
ว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเว้น
กำรจ่ำยค่ำเช่ำถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงมำบงัคบัใชไ้ม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้  
 
ก) กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
เรื่อง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบั
รำยกำรทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  
 
มำตรกำรผ่อนปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
• เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

(รวมถงึหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในกำร
ก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำเทยีบเท่ำกบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิกำรจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัที ทัง้น้ี กจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำตำม TFRS 16 ทีม่กีำรเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรเปลี่ยนเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเน่ืองจำกกำรปฏิรูปอัตรำ
ดอกเบีย้อำ้งองิกใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีทีค่วำมสมัพนัธ์
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ
ควำมไม่มปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิง 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อย่ำงไร 
• ควำมคืบหน้ำของแผนในกำรเปลี่ยนไปใช้อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงอื่น  และวิธีกำรบริหำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลง

ดงักล่ำวของกจิกำรในช่วงกำรเปลีย่นแปลง 
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
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เอกสารแนบ
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

ข) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เรื่อง แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจำกโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนำ 2019  
 
กลุ่มกจิกำรทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 สำมำรถเลอืกน ำแนวปฏบิตัิ
ดงักล่ำวทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชตีำมแนวทำงในหนังสอืเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 802/2564 
มำถือปฏิบตัิส ำหรบักำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ดงักล่ำวระหว่ำง  วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2566  แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลอืลูกหนี้ทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ ขอ้ผ่อนปรนเกี่ยวกบักำรจดัล ำดบัชัน้ลูกหนี้ส ำหรบั 
กำรค ำนวณ ECLกรณีที่มกีำรปรบัปรุงโครงสร้ำงหนี้ กำรปรบัปรุงอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (EIR) ส ำหรบัหนี้ที่มีกำร 
ปรบัโครงสรำ้ง ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบักำรค ำนวณ ECL ส ำหรบัวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้  
 

5 นโยบำยกำรบญัชี  
 

5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บริษทัย่อย 
 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรับ 
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุน
เพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้แต่ วนัที่กลุ่มกิจกำร 
มอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนเกี่ยวกบักำรซื้อเงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครอง 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
จะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้เงนิลงทุน  
ที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรม  
ของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง  
ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วม
และกำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้  
จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564172

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ส ำหรบั
กำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หน้ีสนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่ซื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสยี 
ในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนที่เกินกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัของสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืได้รบัที่รบัรู้ไว้เป็นสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิ จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่  
  

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 173

03
การกำากับด้แลกิจการ
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งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ)  
 
5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนใชน้ ำเสนองบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นปี ได้บนัทกึไว้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน  
 
เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม   
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำและเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

5.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณี 
ที่เป็นรำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงินที่มีนัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิ่งตอบแทน  
และจะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.7(ฉ) 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564174

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น
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การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ)  
 
5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนใชน้ ำเสนองบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นปี ได้บนัทกึไว้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน  
 
เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม   
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำและเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

5.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณี 
ที่เป็นรำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงินที่มีนัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิ่งตอบแทน  
และจะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.7(ฉ) 
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.6 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิีถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้
และค่ำขนส่ง หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ส่วนลดจำกกำรรบัประกนัสนิค้ำ หรอืส่วนลดกำรน ำบตัรส่วนลดไปขึ้นเป็น 
เงินสด (rebate) มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักด้วย ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น 
เพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกบญัชคี่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ  ล้ำสมยั หรือ 
เสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

5.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหน้ีตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดล
ธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและ
ดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบริหำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้ โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธิ 
ในกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

5.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ค) กำรวดัมูลค่ำ 

 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำร
ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำ
เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหน้ี 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วย

เงนิตน้และดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำร
จะรบัรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพร้อมกับก ำไร /ขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) – สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่ร ับรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุนและแสดง 
ในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดง
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) – กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไข 

กำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ดว้ย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทนุ) อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 

  
แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564176

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

5.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ค) กำรวดัมูลค่ำ 

 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำร
ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำ
เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหน้ี 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วย

เงนิตน้และดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำร
จะรบัรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพร้อมกับก ำไร /ขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) – สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่ร ับรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุนและแสดง 
ในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดง
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) – กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไข 

กำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ดว้ย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทนุ) อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

5.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม  
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้น้ี เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่น 
ในงบก ำไรขำดทุนเบจ็เสรจ็ 
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 
 

ฉ) กำรด้อยค่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ ตำมประมำณ
กำรผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัย์ดงักล่ำวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้  
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพจิำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนำคต  
ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้ 
 
ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-
looking information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified 
approach) ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ แต่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีมำประกอบกบัดุลยพนิิจของ
ผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ กำรดอ้ยค่ำทีร่บัรูต้ำมวธิดีงักล่ำวได้เปิดเผยไวใ้น
หมำยเหตุ 11 
 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุน  
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรู้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำรเพิม่ขึ้น
อย่ำงมนัียส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสี่ยงของกำรผดิสญัญำที่จะเกดิขึน้  
ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
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04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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26 

5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกบั
ประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่รบัรู้เกิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนด้ำนเครดติถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก) โดยจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำ
จะไม่ไดร้บั หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสด ซึง่กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดด้วย
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  

 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีต่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์

ไปในอนำคต 
 

ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทกึในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบรหิำร 

 
5.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำมบัญชี 
ที่จะได้รบัคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดบัสูงมำก สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน  
(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบักำรปรบัลดมลูค่ำของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)เพื่อใหเ้ท่ำกบั
มูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึ้นในมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของสนิทรพัย์จะรบัรูไ้ดไ้ม่เกิน  
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะไม่คดิค่ำเสื่อมรำคำหรอืค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกิจกำรที่ยกเลิกที่ได้ถูกจ ำหน่ำยออกไปหรือได้ถูกจดัประเภทไว้ เป็น
สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพื้นทีท่ำงภูมศิำสตร์แยกต่ำงหำกหรอืเป็นส่วนหนึ่งของแผนร่วม
ที่จะยกเลิกสำยงำนธุรกิจที่ส ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตร์หรอืเป็นบรษิัทย่อยที่ซื้อมำโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อขำยต่อ โดยกลุ่มกิจกำร 
จะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

5.9 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งประกอบดว้ยทีด่นิ อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค ทีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ 
หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่ำง และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร  
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้มื 
 
กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์กต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีก่ลุ่มกิจกำร
จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน กลุ่มกจิกำร
จะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนออก 
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรงเพื่อทีปั่นส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 10 - 30 ปี 
คลงัและอุปกรณ์เกบ็แก๊ส 10 - 15 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำน 10 - 20 ปี 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชี
มำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่ผีลต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคต
มำใช้ประกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 
 

5.10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์อื่นทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้  
 
ส ำหรบัถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ ซึ่งหมุนเวยีนอยู่ในตลำดและถูกใชง้ำนอยู่ตำมครวัเรอืนและสถำนทีป่ระกอบกำรของผู้บริโภ ค 
แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อสนิทรพัยส์ญูหำย บรษิทัจดัใหม้ผีูป้ระเมนิรำคำอสิระท ำกำรประเมนิปรมิำณ
ถงัแก๊สทีห่มุนเวยีนในตลำดและทีผู่บ้รโิภคใชง้ำนอยู่ และตัง้ค่ำเผื่อสนิทรพัยส์ญูหำยตำมทีผู่ป้ระเมนิรำยงำนไว ้บรษิทัจะจดัใหม้ี
กำรประเมนิทุก 3 ปี และเมื่อเป็นทีแ่น่ใจว่ำถงัแก๊สไดเ้กดิควำมสญูหำยจรงิ บรษิทัจะตดัจ ำหน่ำยถงัแก๊สดงักล่ำวออกจำกบญัชี 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์หรือรบัรู้แยกเป็นอีกสินทรพัย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนำคตแก่บรษิัทและต้นทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำง
น่ำเชื่อถอื และจะตดัมูลค่ำตำมบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรู้
ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำร
ใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค  10 - 30 ปี 
คลงัและอุปกรณ์เกบ็แก๊ส  10 - 15 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำน  10 - 20 ปี 
ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็   20 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และเครื่องใชส้ ำนักงำน   3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ                     5 ปี 
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การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีทีมู่ลค่ำตำมบญัชสีูงกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื
ทนัท ี(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.13) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำก 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชผีลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสุทธิในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
5.11 ค่ำควำมนิยม 

 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำ  
ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วย
ทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรือกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ช้ในกำร
ประเมนิค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร ซื่งกค็อืส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

5.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 
5.12.1 เคร่ืองหมำยกำรค้ำและสิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
เครื่องหมำยกำรคำ้เป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ส ำหรบัคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และธุรกจิรำ้นอำหำรของบรษิทัแสดง
รำคำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใชว้ธิเีส้นตรง เพื่อปันส่วนต้นทุนของเครื่องหมำยกำรค้ำ
ตำมอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 10 - 20 ปี 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ กำร
ด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค์ และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณ
กำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 5 - 10 ปี 

 
5.12.2 สทิธิใ์บอนุญำต 

 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิใ์บอนุญำต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์และตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
10 - 20 ปี 

 
5.12.3 สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีม 

 
สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพื้นทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีมทีไ่ดม้ำจำกกำรรวมกจิกำร จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ สัญญำแก๊สบิวเทนและสัญญำใช้บริกำรพื้นที่ถังเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลียมมีอำยุกำร  
ใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนและแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใชว้ธิเีสน้ตรงตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ 1 และ 5 ปีตำมล ำดบั 
  แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564180

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

29 

5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.13 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอนเป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำ  
เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพี
บญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำ
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 
นอกจำกนี้ส ำหรบักำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรพัย์ไม่มีตวัตนที่ยงัไม่พร้อมใช้งำน ที่กลุ่มกิจกำรต้อง
ด ำเนินกำรทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19  
ทีก่ระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยด์งักล่ำว 
 

5.14 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สินตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและ
ส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้  
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้  
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การกำากับด้แลกิจการ
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งบการเงิน
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เอกสารแนบ
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กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีลู ค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 

• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำ
หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน 
 

ในระหว่ำงปีพ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกิจกำร
เลือกที่จะไม่ปฏิบัติตำม TFRS 16 เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำที่ได้รบักำรลดค่ำเช่ำ  
แต่เลือกที่จะน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี  
มำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลดตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ 
และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วน
ของค่ำเช่ำที่ลดลง จ ำนวน 1.94 ล้ำนบำท และ 1.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรบัรู้ผลต่ำงที่เกิดขึ้นจ ำนวน 0.79 ล้ำนบำท  
เป็นรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สญัญำเช่ำใหม่ 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 

สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำย  
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็น รำยได ้
ทำงกำรเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้ 
สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ  
กำรใหเ้ช่ำ กลุ่มกจิกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกิดขึน้จำกกำรไดม้ำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบญัชีของ
สนิทรพัย์อ้ำงอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรำยได้จำกสญัญำเช่ำ 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย์ 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนให้เช่ำแก่ผู้เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืน ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำ
ส ำหรบับำงสญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึ้นของดชันีรำคำผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ ทีข่ ึน้อยู่กบัดชันี
หรอือตัรำ ในกรณีทีจ่ ำเป็นเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติกลุ่มกจิกำรอำจไดร้บัหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรส ำหรบัระยะเวลำของ
สญัญำเช่ำ  
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.15 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงินอื่นให้กับกิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นัน้ เครื่องมือทำงกำรเงินนัน้  
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรู้หนี้สนิ
ทำงกำรเงินใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินใหม่นัน้ และตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินนัน้ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี 
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุงมูลค่ำ
ของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิเดมิ  (Original effective 
interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.16 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรหรือบริษทัเป็นลูกหน้ี 

 
เมื่อกลุ่มกิจกำรโอนสนิทรพัย์หรอืหุ้นทุนเพื่อจ่ำยช ำระหนี้ในกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ ส่วนเกินระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้ 
ที่ช ำระ (รวมดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย ส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยงัไม่ได้ตัดจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและต้นทุนกำรออกตรำสำร )  
กบัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืส่วนไดเ้สยีทีโ่อนใหก้บัเจำ้หนี้ไดบ้นัทกึเป็นรำยกำรก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
 
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นที่เกิดจำกกำรโอนหุ้นทุนของกลุ่มกิจกำรให้แก่เจ้ำหนี้ได้น ำไปหักจำก
จ ำนวนทีบ่นัทกึในส่วนของเจำ้ของ ส่วนค่ำใชจ่้ำยทำงตรงอื่นทัง้หมดทีเ่กดิจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ไดน้ ำไปหกัจำกก ำไรจำก
กำรปรบัโครงสรำ้งหนี้หำกไม่มกี ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ใหบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในระหว่ำงงวดทีเ่กิดขึน้ 
 
เมื่อกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้เกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในกำรช ำระหนี้ กลุ่มกจิกำรบนัทกึผลกระทบทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่วนัที่
ปรบัโครงสรำ้งหนี้จนถงึวนัครบก ำหนดของหนี้ตำมเงื่อนไขใหม่  
 

5.17 ต้นทุนกำรกู้ยืม  
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอืกำร
ผลิตสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข โดยสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ที่จ ำเป็นต้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัย์นัน้ 
ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำย ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ย
รำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลง  
เมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำย
ไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.18 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ จะรับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไป
ยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับกำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
  แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564184

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.16 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรหรือบริษทัเป็นลูกหน้ี 

 
เมื่อกลุ่มกิจกำรโอนสนิทรพัย์หรอืหุ้นทุนเพื่อจ่ำยช ำระหนี้ในกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ ส่วนเกินระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้ 
ที่ช ำระ (รวมดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย ส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยงัไม่ได้ตัดจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและต้นทุนกำรออกตรำสำร )  
กบัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืส่วนไดเ้สยีทีโ่อนใหก้บัเจำ้หนี้ไดบ้นัทกึเป็นรำยกำรก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
 
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นที่เกิดจำกกำรโอนหุ้นทุนของกลุ่มกิจกำรให้แก่เจ้ำหนี้ได้น ำไปหักจำก
จ ำนวนทีบ่นัทกึในส่วนของเจำ้ของ ส่วนค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นทัง้หมดทีเ่กดิจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ไดน้ ำไปหกัจำกก ำไรจำก
กำรปรบัโครงสรำ้งหนี้หำกไม่มกี ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ใหบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในระหว่ำงงวดทีเ่กิดขึน้ 
 
เมื่อกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้เกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในกำรช ำระหนี้ กลุ่มกจิกำรบนัทกึผลกระทบทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่วนัที่
ปรบัโครงสรำ้งหนี้จนถงึวนัครบก ำหนดของหนี้ตำมเงื่อนไขใหม่  
 

5.17 ต้นทุนกำรกู้ยืม  
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอืกำร
ผลิตสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข โดยสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ที่จ ำเป็นต้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัย์นัน้ 
ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำย ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ย
รำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลง  
เมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำย
ไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.18 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ จะรับรู ้
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไป
ยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับกำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สินทรัพย์ภำษีเงินได้  
รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพี
บญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มคีวำมไม่แน่นอน 
มำร่วมในกำรพจิำรณำประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีทีจ่ะเกิดขึ้นในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัย์
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มกิจกำรจะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชลีง เมื่อเห็นว่ำไม่มคีวำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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5.19 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
5.19.1 ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น เงนิเดอืน ลำประจ ำปี ลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง โบนัส และค่ำรกัษำพยำบำลของพนักงำนปัจจุบนั โดยรบัรู้
ตำมช่วงเวลำกำรให้บริกำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะบันทึกหนี้สินด้วย
จ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

5.19.2 โครงกำรสมทบเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมขอ้บงัคบักลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
 

5.19.3 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน
ในตลำดของ พนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงินประมำณกำรกระแสเงินสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.19.4 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กิจกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกินกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 
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01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.19 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
5.19.1 ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น เงนิเดอืน ลำประจ ำปี ลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง โบนัส และค่ำรกัษำพยำบำลของพนักงำนปัจจุบนั โดยรบัรู้
ตำมช่วงเวลำกำรให้บริกำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะบันทึกหนี้สินด้วย
จ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

5.19.2 โครงกำรสมทบเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมขอ้บงัคบักลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
 

5.19.3 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน
ในตลำดของ พนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงินประมำณกำรกระแสเงินสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.19.4 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กิจกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกินกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 
  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.20 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพี
บญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพิจำรณำเป็นเหตุกำรณ์ที่มีผลท ำให้เกิดภำระผูกพนั 
ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ในกำรพจิำรณำประมำณกำรหนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

5.21 เงินมดัจ ำรบั 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กรบัรู้เป็นหนี้สนิตำมที่ได้รบัจำกลูกค้ำ โดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคว่ำดว้ยสญัญำเรื่องให้ธุรกจิขำยก๊ำซหุงต้มทีเ่รยีกเงนิประกนัถงัก๊ำซหุงต้มเป็นธุรกจิทีค่วบคุมรำยกำรในหลกัฐำนกำร  
รบัเงินลงวนัที่ 7 ธนัวำคม พ.ศ. 2542 ที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องออกใบรบัเงินและคืนเงินประกันเมื่อผู้บริโภคน ำ  
ถงัก๊ำซคนืใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2543 เป็นตน้ไป 
 

5.22 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีทีบ่รษิทัในกลุ่มกจิกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยไปรวมถงึตน้ทุนเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง (สุทธจิำก
ภำษีเงนิได้) จะรบัรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของของบรษิัทจนกว่ำหุ้นทุนซื้อคืน
ดงักล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนืออกไปใหม่ สิง่ตอบแทนใดๆ ทีไ่ดร้บัจำกกำรน ำ
หุน้ทุนซื้อคนืออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธจิำกต้นทุนเพิม่เตมิทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงสุทธจิำกภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วน
ของเจำ้ของ 
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การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.23 กำรรบัรู้รำยได้ 

 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยได้ทีเ่กิดจำกกจิกรรมปกติทำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยไดสุ้ทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีจ่ะได้รบั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น 
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระ
ทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ - ขำยปลกีแก๊ส 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ รำยไดป้ระกอบดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมทีจ่ะไดร้บัจำก
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กำรใหบ้รกิำรขนส่ง 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บรกิำรขนส่งทีม่ลีกัษณะกำรใหบ้รกิำรแบบต่อเนื่องตำมสดัส่วนของระยะเวลำที่รถขนส่ง  
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กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้ค่ำเช่ำจำกอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ  
ค่ำใชจ้่ำยเริม่แรกทีเ่กิดขึ้นเป็นกำรเฉพำะเพื่อใหเ้กิดสญัญำเช่ำรบัรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำทัง้สิ้นตำมสญัญำ ค่ำเช่ำทีอ่ำจเกิดขึ้น
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รำยไดด้อกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 

5.24 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ำยไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจกำรจะรบัรู้เป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิ  
จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.25 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ 
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 

 
6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำร ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบำย
ทีเ่กี่ยวขอ้งต่ำงๆ แผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ก ำหนด ประเมนิ บรหิำรและป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนำรเงนิ โดยจะท ำงำน
อย่ำงใกล้ชดิกบัหน่วยปฏิบตัิงำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดหลกักำรในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงในภำพรวม 
รวมถงึก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบี้ย กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อ รวมทัง้กำรลงทุน
ในกรณีทีม่สีภำพคล่องส่วนเกนิ 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
 

6.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรเกดิจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวทีม่อีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร  ซึ่งยงัผลให้
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 
เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทีอ่ตัรำดอกเบีย้ผนัแปรนัน้ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงนิบำท 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ยและกำรปรบัอตัรำดอกเบี้ยใหม่ของเงินกู้ยมื ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

บำท 
ร้อยละของ

เงินกู้ บำท 
ร้อยละของ

เงินกู้ 
     
เงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 92,663,334 รอ้ยละ 100 143,784,749 รอ้ยละ 100 
 
ดอกเบีย้ของเงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้แปรผนัไม่มนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 
ร้อยละของเงินกู้ยืมข้ำงต้นแสดงถึงสดัส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตรำดอกเบี้ยผนัแปรต่อจ ำนวนเงินกู้ยืมทัง้หมด  และ 
กำรวเิครำะหเ์งนิกูย้มืตำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นหมำยเหตุ 6.1.3 

  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564188

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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5 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
5.25 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
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ส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 

 
6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำร ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบำย
ทีเ่กี่ยวขอ้งต่ำงๆ แผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ก ำหนด ประเมนิ บรหิำรและป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนำรเงนิ โดยจะท ำงำน
อย่ำงใกล้ชดิกบัหน่วยปฏิบตัิงำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดหลกักำรในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงในภำพรวม 
รวมถงึก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบี้ย กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อ รวมทัง้กำรลงทุน
ในกรณีทีม่สีภำพคล่องส่วนเกนิ 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
 

6.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรเกดิจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวทีม่อีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร  ซึ่งยงัผลให้
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 
เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทีอ่ตัรำดอกเบีย้ผนัแปรนัน้ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงนิบำท 
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รำยงำน มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

บำท 
ร้อยละของ

เงินกู้ บำท 
ร้อยละของ

เงินกู้ 
     
เงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 92,663,334 รอ้ยละ 100 143,784,749 รอ้ยละ 100 
 
ดอกเบีย้ของเงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้แปรผนัไม่มนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 
ร้อยละของเงินกู้ยืมข้ำงต้นแสดงถึงสดัส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตรำดอกเบี้ยผนัแปรต่อจ ำนวนเงินกู้ยืมทัง้หมด  และ 
กำรวเิครำะหเ์งนิกูย้มืตำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นหมำยเหตุ 6.1.3 

  

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 189

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่ลูกคำ้
และลูกหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกิจกำรจะเลือกท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่มีควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับกำรจัดอันดับในระดบั B หรือสูงกว่ำ  
จำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระเท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ ในกรณี
ทีไ่ม่มกีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงนิ 
ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรให้วงเงินสินเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด
ดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 
กำรขำยใหก้บัลูกคำ้รำยย่อยจะช ำระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่มี
กำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลูกคำ้แต่ละรำย หรอืกำรกระจุกตวั
ในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง  
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัเป็นกำรลงทุนทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ กลุ่มกจิกำรมกีำรพจิำรณำกำรจดัอนัดบั
ดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อย่ำงสม ่ำเสมอว่ำมคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่ 

 
ข) หลกัประกนั 

 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรูปแบบกำรค ้ำประกนั หรอืเลตเตอร์ออฟเครดติ ซึ่งใหส้ทิธิ
กลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระไดห้ำกคู่สญัญำผดินัดตำมเงื่อนไขของสญัญำ 
 

ค) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 2 ประเภททีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (หมำยเหตุ 11) 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 33) 
 
แมว่้ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต้ TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
 
ทัง้นี้ นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบักำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.7 ฉ) 
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในควำมต้องกำรของตลำด
อย่ำงเพยีงพอและกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระภำระผกูพนัเมื่อถงึ
ก ำหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรมีเงนิฝำกธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัทจี ำนวน 622.98 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2563: 649.24 ลำ้นบำท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนิน
ธุรกจิของกลุ่มกจิกำรซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร
ไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิำรได้พจิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวียน 
(จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกน้ี กลุ่มกจิกำรยงัไดท้ ำ
กำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัย์ที่มสีภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่อง
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 

 
ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
   - วงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 222,343,516 100,000,000 222,343,516 100,000,000 
หมดอำยุเกนิกว่ำหนึ่งปี     
   - วงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 392,779,237 709,771,626 392,779,237 709,771,626 
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถงึหนี้สินทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำม
บัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกกำรคิดลดไม่มีนัยส ำคญั กระแสเงินสดที่แสดงภำยใต้สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบีย้นัน้เป็นกระแสเงนิสดโดยประมำณจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหน้ำทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - 20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 719,602,256 - - 719,602,256 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 66,211,231 228,796,915 177,083,269 472,091,415 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  69,425,135 24,254,394 - 93,679,529 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 875,238,622 253,051,309 177,083,269 1,305,373,200 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - 20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 673,151,088 - - 673,151,088 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 62,264,076 223,278,907 236,396,274 521,939,257 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  60,526,207 93,679,529 - 154,205,736 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 815,941,371 316,958,436 236,396,274 1,369,296,081 
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถงึหนี้สินทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำม
บัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกกำรคิดลดไม่มีนัยส ำคญั กระแสเงินสดที่แสดงภำยใต้สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบีย้นัน้เป็นกระแสเงนิสดโดยประมำณจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหน้ำทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - 20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 719,602,256 - - 719,602,256 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 66,211,231 228,796,915 177,083,269 472,091,415 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  69,425,135 24,254,394 - 93,679,529 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 875,238,622 253,051,309 177,083,269 1,305,373,200 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - 20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 673,151,088 - - 673,151,088 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 62,264,076 223,278,907 236,396,274 521,939,257 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  60,526,207 93,679,529 - 154,205,736 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 815,941,371 316,958,436 236,396,274 1,369,296,081 
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5  ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 710,712,871 - - 710,712,871 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 58,008,795 210,959,859 168,778,417 437,747,071 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  69,425,135 24,254,394 - 93,679,529 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 838,146,801 235,214,253 168,778,417 1,242,139,471 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5  ปี รวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
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รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 777,843,423 292,744,564 226,555,171 1,297,143,158 

 
6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 

6.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
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• รกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุ้นและยงัประโยชน์ให้แก่  
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ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้สนิ 

 
การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใตเ้งื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  

 
• อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 1.2:1 และ 
• อตัรำส่วนตน้ทุนทำงกำรเงนิสุทธติ่อ EBITDA ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 3:1 

 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงนิตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
อตัรำส่วนตน้ทุนทำงกำรเงนิสุทธติ่อ EBITDA เท่ำกบัรอ้ยละ 4.31 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.95)  
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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7 มูลค่ำยุติธรรม 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีำยุคงเหลอืต ่ำกว่ำหนึ่งปีมคี่ำใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำทำงบญัช ีสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิที่อำยุคงเหลือเกินหนึ่งปีของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ คอืเงนิกู้ยมืกบักิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัและเงินกู้ยืม 
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่มีอตัรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบริหำรจึงเชื่อว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มคีวำมต่ำงทีอ่ย่ำงสำระส ำคญักบัมลูค่ำทำงบญัชี 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรพัย์ทำงกำรเงินและสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติ ธรรม
ตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 90,731,819 209,572,921 

 
- 

 
- 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - 189,866,781 101,369,483 
รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 90,731,819 209,572,921 189,866,781 101,369,483 
 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 90,731,819 209,572,921 

 
- 

 
- 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - 167,554,281 79,056,983 
รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 90,731,819 209,572,921 167,554,281 79,056,983 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564194

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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7 มูลค่ำยุติธรรม 
 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 
ขอ้มลูระดบั 2 :  มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้

อย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
 
ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
 
ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงวธิใีนกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
 
ขัน้ตอนกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมและวธิกีำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 15 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มกีำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์  
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
(ก) ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำ 
รำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืส ำหรบัสนิทรพัย์นัน้ ๆ ตำมทีไ่ดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 5.13  
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุน
ในกำรขำยเทยีบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผูบ้รหิำร กำรเปลี่ยนแปลงของสมมตฐิำน
จะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำทีจ่ะไดร้บัคนื 

 
(ข) ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมขี้อสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำน
เหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้พจิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตัรำดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลด  
ทีเ่หมำะสมกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที่ต้องจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรบัภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนไดเ้ปิดเผยเพิม่เตมิในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 23 
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8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 

(ค) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมทีไ่ดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.13 มูลค่ำทีค่ำดว่ำ 
จะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศัย  
กำรประมำณกำร (หมำยเหตุ 18) 
 

(ง) ค่ำเผื่อสินทรพัยส์ูญหำย - ถงับรรจแุกส๊ขนำดเลก็ 
 
ผู้บริหำรประมำณค่ำเผื่อสินทรัพย์สูญหำยส ำหรบัถังแก๊สตำมปริมำณที่รำยงำนโดยผู้ประเมินรำคำอิสระปริมำณถังแก๊ส  
ทีป่ระเมนิไม่อำจสรุปไดว่้ำเป็นจ ำนวนทีแ่น่นอนแต่จดัท ำกำรประเมนิขึน้ตำมหลกัวชิำกำรของกำรประเมนิ และเป็นประมำณกำรทีด่ี
ทีสุ่ดของผูบ้รหิำรเกี่ยวกบัปรมิำณถงัแก๊สทีส่ญูหำยผูบ้รหิำรจะจดัใหม้กีำรประเมนิเป็นประจ ำทุก ๆ 3 ปี เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่
ในประมำณกำรของค่ำเผื่อ 

 
(จ) ประมำณกำรเงินค่ำมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแกส๊ขนำดเลก็ 

 
ผูบ้รหิำรประมำณกำรเงนิค่ำมดัจ ำรบัค่ำถงัแก๊สทีห่มุนเวยีนและทีใ่ชโ้ดยผูบ้รโิภค โดยยดึปรมิำณถงัแก๊สทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิ
รำคำอสิระเป็นหลกั ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำประมำณกำรดงักล่ำวท ำใหห้นี้สนิทีอ่ำจเกดิจำกกำรคนืเงนิมดัจ ำแสดงไวใ้นงบกำรเงนิดว้ย
หลกัควำมระมดัระวงัอย่ำงเตม็ที ่
 

(ฉ) กำรรวมงบกำรเงินของกิจกำรท่ีถือหุ้นในบริษทัน้อยกว่ำร้อยละ 50 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำแล้วว่ำกลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมทำงพฤตนิัย (De facto control) เหนือบรษิทั บรษิทั วนัเดอรฟู้์ดโฮลดิ้ง 
จ ำกดั ถึงแม้ว่ำจะถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของสทิธิในกำรออกเสยีง อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในกำรออกเสียงส่วนมำก 
ในคณะกรรมกำรบรหิำรตำมขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้มูลในอดตีทีป่รำกฎว่ำผูถ้อืหุน้รำยอื่นไดร้วมกลุ่มเพื่อใชส้ทิธิ
ในกำรออกเสยีงร่วมกนั 

 
9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงนิตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกจิ และส่วนงำนภูมศิำสตร์ในลกัษณะ
เดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึ
บุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพจิำรณำว่ำคอืคณะกรรมกำรบรหิำร
ของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกิจกำรมส่ีวนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียง  
ส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ทีน่ ำเสนอ 
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9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) ประกอบดว้ยส่วนงำนหลกัดงันี้ 
 
1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
2) กำรใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำงๆ 
 
โดยส่วนงำนที่รำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนทีน่ ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนซึ่งไดแ้ก่
ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร  
 
งบกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง งบกำรเงินรวม 
 บำท บำท บำท 
    
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 12,133,800,824 195,306,071 12,329,106,895 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (612,389,413) (176,362,154) (788,751,567) 
รวมรำยได ้ 11,521,411,411 18,943,917 11,540,355,328 
    
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 150,111,198 4,401,095 154,512,293 
รำยกำรระหว่ำงกนั   (9,878,763) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (26,341,284) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได ้   118,292,246 
ภำษเีงนิได ้   (29,825,184) 
ก ำไรสุทธ ิ   88,467,062 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 11,521,411,411 - 11,521,411,411 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ (over time) - 18,943,917 18,943,917 
รวมรำยได ้ 11,521,411,411 18,943,917 11,540,355,328 
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9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง งบกำรเงินรวม 
 บำท บำท บำท 
    
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 12,685,177,175 192,964,147 12,878,141,322 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (828,804,573) (171,529,105) (1,000,333,678) 
รวมรำยได ้ 11,856,372,602 21,435,042 11,877,807,644 
    
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 236,487,273 8,747,604 245,234,877 
รำยกำรระหว่ำงกนั   (11,214,253) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (20,735,852) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได ้   213,284,772 
ภำษเีงนิได ้   (46,548,010) 
ก ำไรสุทธ ิ   166,736,762 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 11,856,372,602 - 11,856,372,602 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ (over time) - 21,435,042 21,435,042 
รวมรำยได ้ 11,856,372,602 21,435,042 11,877,807,644 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มลีูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
 

10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 1,675,636 1,315,974 156,599 217,657 
เงนิฝำกธนำคำร 621,293,156 647,826,452 355,056,935 485,894,427 
 622,968,792 649,142,426 355,213,534 486,112,084 
 
เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 0.13 ถงึ 0.90 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.00 ต่อปี) 
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11 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  947,586,816 877,898,897 892,011,394 830,234,299 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 181,398,063 119,067,207 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (70,958,715) (71,737,756) (61,166,287) (63,310,680) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 876,628,101 806,161,141 1,012,243,170 885,990,826 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคด ี 1,784,223,548 1,784,223,548 1,784,223,548 1,784,223,548 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
 (1,784,223,548) (1,784,223,548) (1,784,223,548) (1,784,223,548) 
ลูกหนี้กำรคำ้ทีอ่ยู่ระหว่ำง     
   กำรด ำเนินคด ี- สุทธ ิ - - - - 
     
ลูกหนี้อื่นทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคด ี 170,344,286 170,344,286 170,344,286 170,344,286 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) 
ลูกหนี้อื่นทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคด ี- สุทธ ิ - - - - 
     
ลูกหนี้อื่นจำกผูร้บัเหมำช่วง 40,620,237 40,620,237 40,620,237 40,620,237 
ลูกหนี้อื่น 63,454,398 63,903,404 54,840,174 56,662,202 
ลูกหนี้ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย 3,487,043 164,288 - - 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 14,827,736 15,961,300 7,616,100 8,837,867 
เงนิทดรองจ่ำย 4,471,008 10,426,702 3,062,177 9,842,705 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 30,640,287 33,558,973 22,409,192 23,089,446 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (98,423,258) (98,218,055) (90,672,122) (90,672,122) 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 59,077,451 66,416,849 37,875,758 48,380,335 
     
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 935,705,552 872,577,990 1,050,118,928 934,371,161 
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เอกสารแนบ



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

48 

11 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ยงัไมถ่ึง ไม่เกิน    เกินกวำ่  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 788,629,844 61,514,221 18,596,810 6,185,972 72,659,969 947,586,816 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 547,419 1,080,712 3,101,808 2,676,645 63,552,131 70,958,715 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ยงัไมถ่ึง ไม่เกิน    เกินกวำ่  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 715,508,925 79,996,180 874,961 8,242,756 73,276,075 877,898,897 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 496,663 1,405,412 707,402 3,502,842 65,625,437 71,737,756 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไมถ่ึง ไม่เกิน    เกินกวำ่  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 942,903,975 43,856,849 18,042,425 4,295,346 64,310,862 1,073,409,457 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 449,418 722,873 2,847,423 1,343,548 55,803,026 61,166,287 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไมถ่ึง ไม่เกิน    เกินกวำ่  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 835,460,239 42,788,049 113,213 4,679,028 66,260,977 949,301,506 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 398,207 900,382 109,468 2,552,885 59,349,738 63,310,680 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564200

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรมเีครื่องมอืทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 622,968,792 649,142,426 355,213,534 486,112,084 

- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 897,107,214 828,428,027 1,024,647,559 901,439,010 

- เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 477,289,830 316,123,125 463,933,330 302,766,625 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 54,682,397 47,700,000 
- สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น 39,638,273 40,716,387 34,745,575 36,994,954 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ   
  ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) 

 
90,731,819 

 
209,572,921 

 
90,731,819 

 
209,572,921 

 2,127,735,928 2,043,982,886 2,023,954,214 1,984,585,594 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 20,000,000 - - 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 720,216,313 673,151,088 711,264,089 662,908,700 
- เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 92,663,334 143,784,749 92,663,334 143,784,749 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  378,611,256 411,947,179 348,957,713 374,762,235 
- เงนิมดัจ ำรบั 3,641,725,324 3,492,116,416 3,640,218,909 3,491,002,353 
- หนี้สนิทำงกำรเงนิอื่น 21,119,305 17,654,716 20,158,078 16,724,297 

 4,874,335,532 4,758,654,148 4,813,262,123 4,689,182,334 
  

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 201

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

50 

12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
12.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 

 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 

 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทรำยกำรต่อไปนี้เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL 
• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

และ FVOCI 
• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้ 
• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ลุ่มกจิกำรไม่ไดเ้ลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำร

เริม่แรก 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
สินทรพัยห์มุนเวียน   
ตรำสำรทุน 90,731,819 209,572,921 

 
ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL  1,158,898 1,778,072 
 
การซื้อและขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีนทีส่ าคญัระหว่างปี 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยกำรซื้อหลักทรัพย์ซึ่งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
เป็นจ ำนวนเงนิ 180.00 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 80.00 ล้ำนบำท) และบรษิทัมรีำยกำรขำยหลกัทรพัย์ซึ่งวดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวนเงนิ 300.00 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 280.00 ลำ้นบำท) 
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01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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13 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 304,297,163 303,809,721 293,569,798 293,195,031 
 
ตน้ทุนขำยทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 10,077,676,708 10,443,022,982 10,076,492,562 10,503,425,157 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยกำรค่ำเผื่อสนิคำ้คงเหลอืทีเ่คยรบัรูใ้นปีปัจจุบนัและปีก่อนหน้ำ 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
14.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 482,149,065 
ซื้อบรษิทัย่อย 45,999,804 
กำรลงทุนเพิม่ 33,000,000 
กำรดอ้ยค่ำ (17,753,455) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 543,395,414 
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรซ้ือเงินลงทุน  
 
บริษทั ไทยแกส๊ไซลินเดอร ์จ ำกดั 
 
บรษิทัลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร์ จ ำกดั จ ำนวน 469,998 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงนิ 45.99 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ย 99.99 ของส่วนไดเ้สยีในบรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร ์จ ำกดั โดยบรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร์ 
จ ำกดั ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงผูถ้อืหุ้นกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 20 ตุลำคม 
พ.ศ. 2564 
 
ต่อมำบรษิัทได้ลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิัท ไทยแก๊สไซลินเดอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั 
จ ำนวน 330,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 33.00 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิ่มดงักล่ำวไม่ท ำให้
สดัส่วนในกำรลงทุนในบรษิทั ไทยแก๊สไซลินเดอร์ จ ำกดั เปลี่ยนแปลงไป โดยบรษิทั ไทยแก๊สไซลินเดอร์ จ ำกดั ไดร้บัช ำระ 
ค่ำหุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 
กำรด้อยค่ำ 
 
บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ จ ำกดั 
 
ในปี พ.ศ. 2564 บรษิัทรบัรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงนิลงทุนในบรษิัท ดบับลิวพ ีโซลูชัน่ จ ำกดั ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
เฉพำะกจิกำรจ ำนวน 17.75 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนในบรษิทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลดิง้ 
จ ำกดั ที่ถือโดยบรษิัท ดบับลิวพ ีโซลูชัน่ จ ำกดั เนื่องจำกกำรลดลงของรำยได้ทีเ่คยคำดกำรณ์ไว้อย่ำงมสีำระส ำคญั ซึ่งเป็น
ผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ตลอดจนภำวกำรณ์และแนวโน้มของตลำดโดยรวมของกลุ่มธุรกจิรำ้นอำหำร 
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01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น
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บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรซ้ือเงินลงทุน  
 
บริษทั ไทยแกส๊ไซลินเดอร ์จ ำกดั 
 
บรษิทัลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร์ จ ำกดั จ ำนวน 469,998 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงนิ 45.99 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ย 99.99 ของส่วนไดเ้สยีในบรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร ์จ ำกดั โดยบรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร์ 
จ ำกดั ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงผูถ้อืหุ้นกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 20 ตุลำคม 
พ.ศ. 2564 
 
ต่อมำบรษิัทได้ลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิัท ไทยแก๊สไซลินเดอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั 
จ ำนวน 330,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 33.00 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิ่มดงักล่ำวไม่ท ำให้
สดัส่วนในกำรลงทุนในบรษิทั ไทยแก๊สไซลินเดอร์ จ ำกดั เปลี่ยนแปลงไป โดยบรษิทั ไทยแก๊สไซลินเดอร์ จ ำกดั ไดร้บัช ำระ 
ค่ำหุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 
กำรด้อยค่ำ 
 
บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ จ ำกดั 
 
ในปี พ.ศ. 2564 บรษิัทรบัรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงนิลงทุนในบรษิัท ดบับลิวพ ีโซลูชัน่ จ ำกดั ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
เฉพำะกจิกำรจ ำนวน 17.75 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนในบรษิทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลดิง้ 
จ ำกดั ที่ถือโดยบรษิัท ดบับลิวพ ีโซลูชัน่ จ ำกดั เนื่องจำกกำรลดลงของรำยได้ทีเ่คยคำดกำรณ์ไว้อย่ำงมสีำระส ำคญั ซึ่งเป็น
ผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ตลอดจนภำวกำรณ์และแนวโน้มของตลำดโดยรวมของกลุ่มธุรกจิรำ้นอำหำร 
 

  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
14.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กลุ่มกิจกำรมีบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้ บริษัทดงักล่ำวได้รวมอยู่ในกำรจัดท ำ 
งบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อยดงักล่ำว มหุีน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง สดัส่วนของส่วน
ไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร  
 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 

 
สถำนท่ีหลกั 

ในกำรประกอบ  
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ 

 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 ธรุกิจ/ประเทศ ลกัษณะ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือ 
ท่ีจดทะเบียน

จดัตัง้ ของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
         

บริษทัย่อย         
บรษิทั อเีกิ้ล ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำร 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
   อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั  ขนส่งแก๊สทำงบก       
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิสถำนี 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
  บรกิำร       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ประเทศไทย กำรลงทุน 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิซ่อมถงัแก๊ส 99.99 - - - 0.01 - 
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อีเก้ิล อินเตอรท์รำนส ์จ ำกดั       
บรษิทั โลจสีตคิ ประเทศไทย ธุรกจิใหเ้ช่ำ - - 99.98 99.98 0.02 0.02 
   เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ำกดั  รถขนส่งขนำดเลก็       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส ์จ ำกดั       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร์ จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิผลติ - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
  และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       
บรษิทั วนัเดอรฟ์ู้ด โฮลดิง้ จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิรำ้นอำหำร - - 49.99 49.99 50.01 50.01 
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ดบับลิวพี แกส๊ จ ำกดั       
บรษิทั ไทยแก๊ส ประเทศไทย ธุรกจิคำ้แก๊ส - - 79.99 79.99 20.01 20.01 
   คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  ปิโตรเลยีมเหลว       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั       
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำรขนส่ง

แก๊สทำงบก 
- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

 
ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมมจี ำนวน 13,521,227 บำท (พ.ศ. 2563 : 23,871,675 บำท) โดยจ ำนวน 8,578,705 บำท 
เป็นของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัย่อยอื่นไม่มสีำระส ำคญั 
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บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 
รำยละเอยีดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญั
ต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 ณ 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2564 
บำท 

ณ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 184,404,736 120,350,396 
หนี้สนิหมุนเวยีน (215,813,228) (149,186,099) 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีนสุทธ ิ (31,408,492) (28,835,703) 
   
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 112,424,580 102,041,845 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน (38,144,001) (26,154,957) 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธ ิ 74,280,579 75,886,888 
   
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 42,872,087 47,051,185 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
รำยได ้ 777,033,045 893,528,942 
ขำดทุนสุทธ ิ (4,179,098) (1,127,317) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (4,179,098) (1,127,317) 
   
ขำดทุนส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (836,238) (225,463) 

  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564206

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 
รำยละเอยีดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญั
ต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 ณ 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2564 
บำท 

ณ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 184,404,736 120,350,396 
หนี้สนิหมุนเวยีน (215,813,228) (149,186,099) 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีนสุทธ ิ (31,408,492) (28,835,703) 
   
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 112,424,580 102,041,845 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน (38,144,001) (26,154,957) 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธ ิ 74,280,579 75,886,888 
   
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 42,872,087 47,051,185 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
รำยได ้ 777,033,045 893,528,942 
ขำดทุนสุทธ ิ (4,179,098) (1,127,317) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (4,179,098) (1,127,317) 
   
ขำดทุนส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (836,238) (225,463) 

  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
เงนิสดสุทธไิดม้ำ(ใชไ้ปใน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 11,724,740 (1,528,244) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำ(ใชไ้ปใน)จำกกจิกรรมลงทุน 27,606,622 (19,834,808) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 20,000,000 11,978,830 
   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ 59,331,362 (9,384,222) 

 
15 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
รำคำทุน 91,975,634 47,274,034 72,818,884 28,117,284 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (600,598) (20,655) (600,598) (20,655) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 91,375,036 47,253,379 72,218,286 28,096,629 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 91,375,036 47,253,379 72,218,286 28,096,629 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 55,124,690 44,701,599 55,124,690 44,701,599 
กำรโอนเขำ้จำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   (หมำยเหตุ 16) 33,372,609 - 33,372,609 - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,373,671) (579,942) (1,373,671) (579,942) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 178,498,664 91,375,036 159,341,914 72,218,286 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 180,472,933 91,975,633 161,316,183 72,818,883 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,974,269) (600,597) (1,974,269) (600,597) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 178,498,664 91,375,036 159,341,914 72,218,286 
     
มลูค่ำยุตธิรรม 189,866,781 101,369,483 167,554,281 79,056,983 
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บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (ต่อ) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ได้ถูกประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ  
โดยพจิำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑ์ของสนิทรพัยท์ีใ่ชง้ำนอยู่ในปัจจุบนั มลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลอ่ืนท่ีไม่สำมำรถ 

สงัเกตได้ท่ีมีนัยส ำคญั 
(ระดบั 3) 

 บำท 
  
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม  
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 189,866,781 
 189,866,781 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลอ่ืนท่ีไม่สำมำรถ 

สงัเกตได้ท่ีมีนัยส ำคญั 
(ระดบั 3) 

 บำท 
  
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม  
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 167,554,281 
 167,554,281 
ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรร่วมกบัผูป้ระเมนิอสิระ ไดท้ ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 ของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน
ส ำหรบักำรรำยงำนในงบกำรเงนิ กระบวนกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมไดจ้ดัขึน้อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในทุก 3 ปี 
 
เทคนิคการประเมนิมลูค่าทีใ่ชเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูระดบั 3 ของมลูค่ายุตธิรรม 
 
มูลค่ำยุตธิรรมระดบั 3 ของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนได้มำจำกกำรประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระ โดยใชว้ธิีเปรยีบเทยีบรำคำขำย 
อย่ำงไรกด็ขีอ้มูลกำรขำยที่คล้ำยคลงึกนัในตลำดทอ้งถิ่นมจี ำนวนจ ำกดัและกำรประเมนิมูลค่ำท ำโดยใช้ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตุได้  
ในตลำด ผูป้ระเมนิอสิระได้พจิำรณำและก ำหนดขอ้มูลที่จะน ำไปใช้ประเมนิมูลค่ำยุติธรรมจำกสถำนทีต่ัง้ ขนำด และสภำพของที่ดนิ 
สภำวะเศรษฐกจิของทอ้งถิน่และรำคำทีเ่ทยีบเคยีงไดใ้นของสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่ในสถำนทีท่ีม่สีภำพทำงเศรษฐกจิใกลเ้คยีงกนั 
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01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (ต่อ) 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ 11,000,027 7,555,047 11,539,401 7,110,421 
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บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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16 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำแก่บุคคลภำยนอกซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งต้นประกอบดว้ยเครื่องจกัร 
ถงัแก๊สและอุปกรณ์มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำทุน 50,601,032 30,882,624 50,601,032 30,882,624 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (13,860,843) (10,715,658) (13,860,843) (10,715,658) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 36,740,189 20,166,966 36,740,189 20,166,966 
 
ค่ำเช่ำรบัจ ำนวน 3.39 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 2.41 ลำ้นบำท) รวมแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยประเภทต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนขำย 294,785,668 246,892,836 282,674,590 233,060,668 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 6,538,463 5,999,217 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 9,153,139 9,558,799 6,386,847 8,014,333 
 310,477,270 262,450,852 289,061,437 241,075,001 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้น ำ ที่ดนิ เครื่องจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 468.83 ล้ำนบำท ไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม  
และจ ำนวน 323.60 ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัประกนัหนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกกบัธนำคำร (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 516.84 ลำ้นบำท และ 
323.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรบัปรงุ

พื้นท่ีเช่ำ 
 

อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 387,370,085 59,804,187 17,068,873 10,856,933 475,100,078 
กำรเพิม่ขึน้ 1,447,368 7,721,844 - 13,558,194 22,727,406 
กำรยกเลกิสญัญำ (5,834,736) - - - (5,834,736) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (38,674,368) (12,879,150) (2,927,548) (3,953,664) (58,434,730)  

     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 344,308,349 54,646,881 14,141,325 20,461,463 433,558,018 
 
กำรเพิม่ขึน้ 7,951,794 4,091,822 3,503,256 1,701,904 17,248,776 
กำรยกเลกิสญัญำ - (2,949,668) - - (2,949,668) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (41,180,880) (10,079,863) (2,550,690) (6,368,890) (60,180,323)  

     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ 2564 311,079,263 45,709,172 15,093,891 15,794,477 387,676,803 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรบัปรงุ

พื้นท่ีเช่ำ อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  379,670,119 40,094,550 14,143,871 18,634,291 452,542,831 
กำรเพิม่ขึน้ 1,447,368 - - 6,034,842 7,482,210 
กำรยกเลกิสญัญำ (5,834,736) - - - (5,834,736) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (37,789,240) (7,561,527) (2,161,739) (10,925,067) (58,437,573) 
      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  พ.ศ 2563 337,493,511 32,533,023 11,982,132 13,744,066 395,752,732 
 
กำรเพิม่ขึน้ 2,303,204 2,313,531 5,045,611 9,396,524 19,058,870 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (39,908,668) (7,201,371) (2,936,012) (8,870,254) (58,916,305) 
      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ 2564 299,888,047 27,645,183 14,091,731 14,270,336 355,895,297 
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
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05
เอกสารแนบ



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (ต่อ) 
 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ 2564 

บำท 
พ.ศ 2563 

บำท 
พ.ศ 2564 

บำท 
พ.ศ 2563 

บำท 
     
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปร 1,473,703 402,028 - - 
 

18 ค่ำควำมนิยม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม      
รำคำทุน 121,857,198 121,857,198 6,106,502 6,106,502 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (1,000,000) - (1,000,000) - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 32) 27,870,546 - - - 
กำรดอ้ยค่ำ (4,788,900) (1,000,000) (4,788,900) (1,000,000) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 143,938,844 120,857,198 317,602 5,106,502 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 148,727,744 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (4,788,900) (1,000,000) (4,788,900) (1,000,000) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 143,938,844 120,857,198 317,602 5,106,502 
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บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (ต่อ) 
 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ 2564 

บำท 
พ.ศ 2563 

บำท 
พ.ศ 2564 

บำท 
พ.ศ 2563 

บำท 
     
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปร 1,473,703 402,028 - - 
 

18 ค่ำควำมนิยม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม      
รำคำทุน 121,857,198 121,857,198 6,106,502 6,106,502 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (1,000,000) - (1,000,000) - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 32) 27,870,546 - - - 
กำรดอ้ยค่ำ (4,788,900) (1,000,000) (4,788,900) (1,000,000) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 143,938,844 120,857,198 317,602 5,106,502 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 148,727,744 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (4,788,900) (1,000,000) (4,788,900) (1,000,000) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 143,938,844 120,857,198 317,602 5,106,502 
  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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18 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 

กลุ่มกจิกำรปรบัลดมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนงำนธุรกจิสถำนีบรกิำรก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว ลงใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืโดยกำร
รบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 

กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
กำรปันส่วนค่ำควำมนิยมไปยงั     
ธุรกจิบรกิำรขนส่ง 24,304,592 24,304,592 - - 
ธุรกจิคำ้แก๊สปิโตรเลยีมเหลว 119,316,650 91,446,104 - - 
ธุรกจิสถำนีบรกิำรก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว - 4,788,900 - 4,788,900 
ธุรกจิโรงบรรจุ 317,602 317,602 317,602 317,602 
รวม 143,938,844 120,857,198 317,602 5,106,502 
 

กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพจิำรณำจำกกำร
ค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุม
ระยะเวลำ 3 - 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที่ 3 - 5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำว ในตำรำง
ขำ้งล่ำง อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวไม่สงูกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
  

ธรุกิจบริกำร
ขนส่ง 

 
ธรุกิจค้ำแกส๊
ปิโตรเลียม

เหลว 

ธรุกิจสถำนี
บริกำรกำ๊ซ
ปิโตรเลียม

เหลว ธรุกิจโรงบรรจุ 
      

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 20.74 5.60 96.65 92.08 
อตัรำกำรเตบิโต2 รอ้ยละ 3.00 0.00 0.00 0.00 
อตัรำคดิลด3 รอ้ยละ 12.18 10.90 8.52 10.90 
 
1 ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2 อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักเพื่อใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดตำม
ระยะเวลำในงบประมำณ 

3 อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 

ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พื่อกำรวเิครำะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในส่วนงำนธุรกจิ 
 

ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีทีผ่่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเตบิโต
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม อัตรำคดิลด  
ตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ ๆ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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18 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เป็นดงันี้ 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ต่อมูลค่ำยุติธรรม 
 กำรเปล่ียนแปลง   
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    
ธรุกิจบริกำรขนส่ง    
อตัรำกำรเตบิโต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 32 ลดลง รอ้ยละ 29 
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 4 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ต่อมูลค่ำยุติธรรม 
 กำรเปล่ียนแปลง   
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    
ธรุกิจค้ำแกส๊ปิโตรเลียมเหลว    
อตัรำกำรเตบิโต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 22 ลดลง รอ้ยละ 23 
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6 
 
ธรุกิจโรงบรรจ ุ
 
กำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อมลูค่ำยุตธิรรมของหน่วยสนิทรพัย์ธุรกจิโรงบรรจุ

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564218

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริ
ิษััท

 ดั
ับบ

ลิิว
พี

 เอ็
็นเ

นอ็
ริ์ยี่

ี�  จำ
ำ�กั

ัดั 
(ม

ห�
ชน

)
หม
าย
เห
ตุุป
ระ
กอ
บง
บก
าร
เง
ินร
วม
แล
ะง
บก
าร
เง
ินเ
ฉพ

าะ
กิจ
กา
ร

สำำ�
หริ

ับปี
ีสำิ �น

สำุดั
วัน

ที�  
31

 ธั
ันว

�ค
ม 

พี
.ศ

. 2
56

4

บริ
ษทั

 ด
บับ

ลิว
พี 
เอ
น็เ
นอ

รย์
ี่ จ ำ

กดั
 (ม

หำ
ชน

) 
หม

ำย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงิน

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเงิ

นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สุด
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ
. 2
56

4 
 

67
 

19
 

สิน
ทร

พัย
ไ์ม่

มีต
วัต

น 
  

งบ
กำ

รเงิ
นร

วม
 

 
 

 
 

 
สญั

ญำ
ใช้

 
 

 
 

 
 

โป
รแ

กร
ม 

 
บริ

กำ
รพื้

นที่
 

 
 

 
เค
รื่อ

งห
มำ

ย 
โป
รแ

กร
ม 

คอ
มพิ

วเต
อร

 ์
 

ถงั
เก
บ็ส

 ำร
อง

 
สญั

ญำ
แก

ส๊ 
 

 
กำ

รค
้ำ 

คอ
มพิ

วเต
อร

 ์
ระ
หว

่ำง
ติด

ตัง้
 

สิท
ธิ์ใ
บอ

นุญ
ำต

 
กำ๊

ซปิ
โต
รเลี

ยม
 

บิว
เท
น 

รว
ม 

 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
ณ 

วนั
ที่ 

1 ม
กร

ำค
ม 
พ.
ศ.
 25

63
 

 
 

 
 

 
 

 
รำ
คำ
ทุน

 
30

0,0
00

,00
0 

86
,07

3,9
23

 
15

,00
0 

6,9
41

,17
6 

13
,27

1,0
00

 
2,0

13
,45

3 
40

8,3
14

,55
2 

หกั
 ค

่ำต
ดัจ

 ำห
น่ำ

ยส
ะส
ม 

(71
,27

7,5
44

) 
(53

,42
6,7

82
) 

- 
(12

7,7
30

) 
(2,

22
5,1

65
) 

(2,
01

3,4
53

) 
(12

9,0
70

,67
4) 

 
ค่ำ
เผ
ื่อก

ำร
ดอ้

ยค
่ำ 

(22
8,7

22
,45

6) 
- 

- 
- 

- 
- 

(22
8,7

22
,45

6) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
 ี- 
สุท

ธ ิ
- 

32
,64

7,1
41

 
15

,00
0 

6,8
13

,44
6 

11
,04

5,8
35

 
- 

50
,52

1,4
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สุด
 วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ
. 2

56
3 

 
 

 
 

 
 

 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
ตีน้

ปี 
- ส

ุทธ
 ิ

- 
32

,64
7,1

41
 

15
,00

0 
6,8

13
,44

6 
11

,04
5,8

35
 

- 
50

,52
1,4

22
 

กำ
รซ

ื้อเ
พิม่

ขึน้
 

18
,75

0,0
00

 
27

1,4
19

 
2,8

12
,50

0 
19

7,0
14

,79
1 

- 
- 

21
8,8

48
,71

0 
โอ
นเ
ขำ้
 (อ

อก
) 

- 
2,6

02
,50

0 
(2,

60
2,5

00
) 

- 
- 

- 
- 

ค่ำ
ตดั

จ ำ
หน่

ำย
 

(93
3,7

43
) 

(5,
50

1,8
85

) 
- 

(1,
75

9,0
28

) 
(2,

65
4,2

00
) 

- 
(10

,84
8,8

56
) 

รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
สีิน้

ปี 
- ส

ุทธ
 ิ

17
,81

6,2
57

 
30

,01
9,1

75
 

22
5,0

00
 

20
2,0

69
,20

9 
8,3

91
,63

5 
- 

25
8,5

21
,27

6 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ 
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ
. 2

56
3 

 
 

 
 

 
 

 
รำ
คำ
ทุน

 
31

8,7
50

,00
0 

88
,94

7,8
42

 
22

5,0
00

 
20

3,9
55

,96
7 

13
,27

1,0
00

 
2,0

13
,45

3 
62

7,1
63

,26
2 

หกั
 ค
่ำต
ดัจ

 ำห
น่ำ

ยส
ะส
ม 

(72
,21

1,2
87

) 
(58

,92
8,6

67
) 

- 
(1,

88
6,7

58
) 

(4,
87

9,3
65

) 
(2,

01
3,4

53
) 

(13
9,9

19
,53

0) 
 

ค่ำ
เผ
ื่อก

ำร
ดอ้

ยค
่ำ 

(22
8,7

22
,45

6) 
- 

- 
- 

- 
- 

(22
8,7

22
,45

6) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
สีิน้

ปี 
- ส

ุทธ
 ิ

17
,81

6,2
57

 
30

,01
9,1

75
 

22
5,0

00
 

20
2,0

69
,20

9 
8,3

91
,63

5 
- 

25
8,5

21
,27

6 

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 219

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



บริ
ิษััท

 ดั
ับบ

ลิิว
พี

 เอ็
็นเ

นอ็
ริ์ยี่

ี�  จำ
ำ�กั

ัดั 
(ม

ห�
ชน

)
หม
าย
เห
ตุุป
ระ
กอ
บง
บก
าร
เง
ินร
วม
แล
ะง
บก
าร
เง
ินเ
ฉพ

าะ
กิจ
กา
ร

สำำ�
หริ

ับปี
ีสำิ �น

สำุดั
วัน

ที�  
31

 ธั
ันว

�ค
ม 

พี
.ศ

. 2
56

4

บริ
ษทั

 ด
บับ

ลิว
พี 
เอ
น็เ
นอ

รย์
ี่ จ ำ

กดั
 (ม

หำ
ชน

) 
หม

ำย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เงิน

รว
มแ

ละ
งบ

กำ
รเงิ

นเ
ฉพ

ำะ
กิจ

กำ
ร 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สุด
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม
 พ
.ศ
. 2
56

4 
 

68
 

19
 

สิน
ทร

พัย
ไ์ม่

มีต
วัต

น 
(ต
่อ) 

  
งบ

กำ
รเงิ

นร
วม

 
 

 
 

 
 

สญั
ญำ

ใช้
 

 
 

 
 

 
โป
รแ

กร
ม 

 
บริ

กำ
รพื้

นที่
 

 
 

 
เค
รื่อ

งห
มำ

ย 
โป
รแ

กร
ม 

คอ
มพิ

วเต
อร

 ์
 

ถงั
เก
บ็ส

 ำร
อง

 
สญั

ญำ
แก

ส๊ 
 

 
กำ

รค
้ำ 

คอ
มพิ

วเต
อร

 ์
ระ
หว

่ำง
ติด

ตัง้
 

สิท
ธิ์ใ
บอ

นุญ
ำต

 
กำ๊

ซปิ
โต
รเลี

ยม
 

บิว
เท
น 

รว
ม 

 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
บำ

ท 
 

 
 

 
 

 
 

 
ส ำ

หร
บัปี

สิ้น
สุด

 วนั
ที่ 

31
 ธนั

วำ
คม

 พ
.ศ
. 2

56
4 

 
 

 
 

 
 

 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
ตีน้

ปี 
- ส

ุทธ
 ิ

17
,81

6,2
57

 
30

,01
9,1

75
 

22
5,0

00
 

20
2,0

69
,20

9 
8,3

91
,63

5 
- 

25
8,5

21
,27

6 
กำ
รซ

ื้อเ
พิม่

ขึน้
 

- 
46

,46
4 

47
0,0

00
 

30
,98

0,2
30

 
- 

- 
31

,49
6,6

94
 

โอ
นเ
ขำ้
 (อ

อก
) 

- 
40

5,0
00

 
(40

5,0
00

) 
- 

- 
- 

- 
ค่ำ
ตดั

จ ำ
หน่

ำย
 

(2,
75

0,0
00

) 
(5,

52
6,6

63
) 

- 
(12

,54
4,7

62
) 

(2,
65

4,2
00

) 
- 

(23
,47

5,6
25

) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
สีิน้

ปี 
- ส

ุทธ
 ิ

15
,06

6,2
57

 
24

,94
3,9

76
 

29
0,0

00
 

22
0,5

04
,67

7 
5,7

37
,43

5 
- 

26
6,5

42
,34

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 

วนั
ที่ 

31
 ธนั

วำ
คม

 พ
.ศ
. 2

56
4 

 
 

 
 

 
 

 
รำ
คำ
ทุน

 
31

8,7
50

,00
0 

89
,38

8,0
73

 
29

0,0
00

 
23

4,9
36

,19
7 

13
,27

1,0
00

 
2,0

13
,45

3 
65

8,6
48

,72
3 

หกั
 ค

่ำต
ดัจ

 ำห
น่ำ

ยส
ะส
ม 

(74
,96

1,2
87

) 
(64

,44
4,0

97
) 

- 
(14

,43
1,5

20
) 

(7,
53

3,5
65

) 
(2,

01
3,4

53
) 

(16
3,3

83
,92

2) 
 

ค่ำ
เผ
ื่อก

ำร
ดอ้

ยค
่ำ 

(22
8,7

22
,45

6) 
- 

- 
- 

- 
- 

(22
8,7

22
,45

6) 
รำ
คำ
ตำ
มบ

ญัช
 ี- 
สุท

ธ ิ
15

,06
6,2

57
 

24
,94

3,9
76

 
29

0,0
00

 
22

0,5
04

,67
7 

5,7
37

,43
5 

- 
26

6,5
42

,34
5 

 

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564220

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

69 

19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    โปรแกรม  
 เครื่องหมำย สิทธ์ิ โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 กำรค้ำ ใบอนุญำต คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 300,000,000 - 80,069,475 - 380,069,475 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) - (50,435,432) - (121,712,976) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (228,722,456) - - - (228,722,456) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - - 29,634,043 - 29,634,043 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - 29,634,043 - 29,634,043 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ - 176,241,241 - 2,812,500 179,053,741 
โอนเขำ้ (ออก) - - 2,587,500 (2,587,500) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย - - (4,770,065) - (4,770,065) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 176,241,241 27,451,478 225,000 203,917,719 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 300,000,000 176,241,241 82,656,975 225,000 559,123,216 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) - (55,205,497) - (126,483,041) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (228,722,456) - - - (228,722,456) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 176,241,241 27,451,478      225,000 203,917,719 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 176,241,241 27,451,478      225,000 203,917,719 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ - 17,105,496 - 470,000 17,575,496 
โอนเขำ้ (ออก) - - 405,000 (405,000) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย - (9,145,867) (4,919,931) - (14,065,798) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 184,200,870 22,936,547 290,000 207,427,417 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำทุน 300,000,000 193,346,737 83,061,975 290,000 576,698,712 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (9,145,867) (60,125,428) - (140,548,839) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (228,722,456) - - - (228,722,456) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 184,200,870 22,936,547 290,000 207,427,417 
 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
เครื่องหมำยกำรค้ำเป็นทรพัย์สนิที่ได้จำกกำรซื้อธุรกิจกำรค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปี พ.ศ. 2546 บรษิัทได้พจิำรณำตัง้ค่ำ 
เผื่อขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเตม็จ ำนวนเนื่องจำกมผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนเป็นเวลำหลำยปี 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 724,878 633,249 112,035 154,641 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 10,391,917 10,758,683 10,030,897 9,078,308 
 11,116,795 11,391,932 10,142,932 9,232,949 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   จะจ่ำยช ำระทีภ่ำยใน 12 เดอืน (1,951,813) (2,063,848) (231,781) (343,816) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (12,426,784) (15,297,766) - (126,291) 
 (14,378,597) (17,361,614) (231,781) (470,107) 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (3,261,802) (5,969,682) 9,911,151 8,762,842 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม (5,969,682) (6,676,949) 8,762,842 9,133,617 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 29) 2,707,880 707,267 1,148,309 (370,775) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (3,261,802) (5,969,682) 9,911,151 8,762,842 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564222

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 ขำดทุน พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนักงำน 8,337,083 495,285 8,832,368 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 2,077,240 (310,434) 1,766,806 
สญัญำเช่ำกำรเงนิ 747,214 (229,593) 517,621 
ผลขำดทุนทำงภำษี 230,395 (230,395) - 
 11,391,932 (275,137) 11,116,795 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย์ (13,854,923) 1,720,032 (12,134,891) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (3,162,875) 1,150,950 (2,011,925) 
(ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน   (343,816) 

 
112,035 (231,781) 

 (17,361,614) 2,983,017 (14,378,597) 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนักงำน 7,837,559 499,524 8,337,083 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 2,986,922 (909,682) 2,077,240 
สญัญำเช่ำกำรเงนิ 983,082 (235,868) 747,214 
ผลขำดทุนทำงภำษี - 230,395 230,395 
 11,807,563 (415,631) 11,391,932 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย์ (15,574,955) 1,720,032 (13,854,923) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,995,015) (1,167,860) (3,162,875) 
(ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน   (914,542) 

 
570,726 (343,816) 

 (18,484,512) 1,122,898 (17,361,614) 
  บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 223

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 ขำดทุน พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนักงำน 6,496,172 543,296 7,039,468 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 1,989,563 (428,379) 1,561,184 
สญัญำเช่ำกำรเงนิ 747,214 (229,594) 517,620 
 9,232,949 (114,677) 9,118,272 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ค่ำเสื่อมรำคำ (126,291) 1,150,951 1,024,660 
(ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
(343,816) 112,035 

 
(231,781) 

 (470,107) 1,262,986 792,879 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนักงำน 6,270,800 225,372 6,496,172 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 2,899,245 (909,682) 1,989,563 
สญัญำเช่ำกำรเงนิ 983,082 (235,868) 747,214 
 10,153,127 (920,178) 9,232,949 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ค่ำเสื่อมรำคำ (104,968) (21,323) (126,291) 
(ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  

 
(914,542) 570,726 

 
(343,816) 

 (1,019,510) 549,403 (470,107) 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564224

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 11,909,673 10,921,825 9,911,151 8,762,842 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (15,171,475) (16,891,507) - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ (3,261,802) (5,969,682) 9,911,151 8,762,842 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะหกักลบกนักต็่อเมื่อสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้ดงักล่ำวเกี่ยวข้องกบัหน่วยงำน  
ทีจ่ดัเกบ็ภำษเีดยีวกนั ส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงยอดรวมของสนิทรพัย์และ
หนี้สนิสุทธใินแต่ละบรษิทั 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ได้ไม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกขำดทุน  
ทำงภำษีทีย่งัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวนเงนิ 25.39 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 17.68 ล้ำนบำท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลำกำรใชป้ระโยชน์ทำงภำษี 
ในปี พ.ศ. 2569 
 

21 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 598,648,057   549,201,901 577,700,942 538,094,001 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 33.2) - - 16,825,474 15,583,579 
เจำ้หนี้อื่น 121,568,256 123,949,187 116,737,673 109,231,120 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 59,109,720 46,489,082 44,627,029 37,021,746 
เงนิรบัล่วงหน้ำ 30,119,080 26,453,666 27,940,261 25,301,268 
 809,445,113 746,093,836 783,831,379 725,231,714 
  

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 225

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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22 เงินกู้ยืม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 20,000,000 - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 51,121,414 54,860,658 51,121,414 54,860,658 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 29,471,306 43,866,499 36,320,483 37,290,652 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 100,592,720 118,727,157 87,441,897 92,151,310 
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 41,541,920 88,924,091 41,541,920 88,924,091 
หนี้สนิตำมสญัญำ 349,139,950 368,080,680 312,637,230 337,471,583 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 390,681,870 457,004,771 354,179,150 426,395,674 
     

เงินกู้ยืมรวม 491,274,590 575,731,928 441,621,047 518,546,984 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิกู้ยมืจำกธนำคำรที่มหีลกัประกนัเป็นที่ดนิ อำคำรและบญัชเีงนิฝำก จ ำนวนทัง้สิ้น 112.66 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 92.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 163.78 ลำ้นบำท และ 143.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564226

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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22 เงินกู้ยืม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 20,000,000 - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 51,121,414 54,860,658 51,121,414 54,860,658 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 29,471,306 43,866,499 36,320,483 37,290,652 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 100,592,720 118,727,157 87,441,897 92,151,310 
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 41,541,920 88,924,091 41,541,920 88,924,091 
หนี้สนิตำมสญัญำ 349,139,950 368,080,680 312,637,230 337,471,583 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 390,681,870 457,004,771 354,179,150 426,395,674 
     

เงินกู้ยืมรวม 491,274,590 575,731,928 441,621,047 518,546,984 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิกู้ยมืจำกธนำคำรที่มหีลกัประกนัเป็นที่ดนิ อำคำรและบญัชเีงนิฝำก จ ำนวนทัง้สิ้น 112.66 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 92.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 163.78 ลำ้นบำท และ 143.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  
  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีตำมสญัญำ

เช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 557,456,567 (127,811,578) 429,644,989 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (38,977,846) - (38,977,846) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (19,079,783) - (19,079,783) 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 22,540,319 (1,260,283) 21,280,036 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 19,079,783 19,079,783 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 521,939,257 (109,992,078) 411,947,179 

    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 521,939,257 (109,992,078) 411,947,179 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (48,378,493) - (48,378,493) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (18,777,013) - (18,777,013) 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 19,629,664 (2,380,888) 17,248,776 
กำรสิน้สุดสญัญำ (2,322,000) 115,794 (2,206,206) 

   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 18,777,013 18,777,013 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 472,091,415 (93,480,159) 378,611,256 

  

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 227

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ีตำมสญัญำ

เช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 528,929,415 (121,841,673) 407,087,742 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (38,360,348) - (38,360,348) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (17,020,345) - (17,020,345) 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 6,480,000 (445,159) 6,034,841 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 17,020,345 17,020,345 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 480,028,722 (105,266,487) 374,762,235 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 480,028,722 (105,266,487) 374,762,235 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (44,863,392) - (44,863,392) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (17,846,059) - (17,846,059) 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 20,427,800 (1,368,930) 19,058,870 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 17,846,059 17,846,059 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 437,747,071 (88,789,358) 348,957,713 

 
22.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 20,000,000 20,000,000 - - 
กระแสเงนิสดรบั(จ่ำย) :     
   กูย้มืเพิม่ 130,000,000 120,000,000 50,000,000 - 
   จ่ำยช ำระ (130,000,000) (120,000,000) (50,000,000) - 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 20,000,000 20,000,000 - - 

  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564228
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ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.3 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 143,784,749 163,408,500 
กระแสเงนิสดรบั(จ่ำย) :   
   กูย้มืเพิม่ - 27,656,484 
   จ่ำยช ำระ (51,121,415) (47,280,235) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 92,663,334 143,784,749 
 
มลูค่ำค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มีสำระส ำคญั 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึเชื่อว่ำมลูค่ำยุติธรรม
ของหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มคีวำมต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบัมลูค่ำทำงบญัช ี
 
มูลค่ำยุตธิรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืทีอ่ตัรำรอ้ยละ 4.50 - 4.75 (พ.ศ. 2563 : 
อตัรำรอ้ยละ 4.25 - 4.75) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 

 
22.4 อตัรำดอกเบีย้ 

 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิกู้ยมืระยะสัน้ MOR - 1.95 MLR - 1.95 - - 
เงนิกู้ยมืระยะยำว 
 

MLR - 0.75, 
 MLR - 0.5 

MLR - 0.75,  
MLR - 0.5 

MLR - 0.75, 
MLR - 0.5 

MLR - 0.75, 
MLR - 0.5 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 4.25 - 4.75 4.75 4.25 - 4.75 4.75 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  46,524,057 42,556,569 35,197,341 32,480,863 
     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 7,298,541 6,625,880 3,707,478 3,578,259 
     
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืน
ในปีสุดทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  5,986,864 5,445,658 2,756,801 2,718,572 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,311,677 1,180,222 950,677 859,687 
 49,855,110 47,988,926 36,188,341 34,932,260 
     
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (3,331,053) (5,432,357) (991,000) (2,451,397) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 46,524,057 42,556,569 35,197,341 32,480,863 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  46,524,057 42,556,569 35,197,341 32,480,863 
     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 7,298,541 6,625,880 3,707,478 3,578,259 
     
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืน
ในปีสุดทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  5,986,864 5,445,658 2,756,801 2,718,572 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,311,677 1,180,222 950,677 859,687 
 49,855,110 47,988,926 36,188,341 34,932,260 
     
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (3,331,053) (5,432,357) (991,000) (2,451,397) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 46,524,057 42,556,569 35,197,341 32,480,863 
  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด 1.71 - 3.02 1.71 - 3.16 1.71 1.71 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00 4.50 4.50 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัมดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลง     
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 10 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลง     
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 10 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิีเดียวกันกบัผลประโยชน์  
เมื่อกษยีณอำยุ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงในหลำยๆดำ้นที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว้โดยควำมเสี่ยงทีม่นีัยส ำคญั  
มดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัร 
 
อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของพนัธบัตรรฐับำลที่ลดลงจะท ำให้หนี้สินของโครงกำรเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่ำกำรเพิ่มมูลค่ำของพันธบัตร  
ทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงส่วน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ คอื 14.32 ปี (พ.ศ. 2563 : 14.23 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีไ่ม่มกีำรคดิลด :  
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 2,037,167 1,945,148 8,431,805 36,663,139 49,077,259 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 848,063 2,087,849 7,204,134 38,319,513 48,459,559 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 1,300,067 1,748,729 6,211,810 25,704,348 34,964,954 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 662,975 1,300,067 5,456,961 28,207,926 35,627,929 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564232

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

81 

24 เงินมดัจ ำรบั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 2,370,447,759 2,220,838,851 2,368,941,344 2,219,724,788 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 
 3,641,725,324 3,492,116,416 3,640,218,909 3,491,002,353 
 

เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 

เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็แสดงถงึเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ทีบ่รษิทัรบัจำกลูกคำ้ และมสี ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิ
เป็นหลกัฐำน บญัชเีงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็จะเพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนเงนิมดัจ ำทีร่บัมำจรงิจำกลูกคำ้และจะถูกล้ำงออกจำก
บญัชเีมื่อลูกคำ้น ำถงัมำคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำว 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 

ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็แสดงถึงประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุ แก๊สทีส่อดคล้องกบัจ ำนวนถงั 
ที่หมุนเวียนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมินของผู้ประเมินอิสระ ประมำณกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ยอดคงเหลือของ  
เงนิมดัจ ำรบัสะทอ้นถงึหนี้สนิเตม็จ ำนวนของเงนิมดัจ ำรบัทีร่วมทัง้เงนิมดัจ ำซึ่งไม่ปรำกฎส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิ ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำประมำณ
กำรดงักล่ำวประมำณขึน้ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอย่ำงเตม็ที่ 
 

25 ทุนเรือนหุ้น 
 

  
จ ำนวนหุ้น 

 
หุ้นสำมญั 

ส่วนเกินหุ้น
สำมญั 

 
รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 518,500,000 518,500,000 - 518,500,000 
หกั  หุน้ทุนซื้อคนื (10,370,000) (47,781,874) - (47,781,874) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 508,130,000 470,718,126 - 470,718,126 
เพิม่  จ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนื 10,370,000 47,781,874 881,803 48,663,677 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 518,500,000 518,500,000 881,803 519,381,803 
 

หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจี ำนวน 518,500,000 หุน้ (พ.ศ. 2563 : 518,500,000 หุน้) ซึง่มรีำคำมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (พ.ศ. 2563: 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช ำระเตม็มลูค่ำแล้ว 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรซื้อหุน้ทุนคนืตำมโครงกำรซื้อหุน้คนืโดยวธิกีำรซื้อในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
รวมเป็นจ ำนวน 47,781,874 บำท คดิเป็นจ ำนวนหุ้นทุนซื้อคนื 10,370,000 หุน้ จ ำนวนเงนิที่จ่ำยไปเพื่อกำรซื้อหุ้นทุนคนืแสดงเป็น
รำยกำรหกัจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนืจ ำนวน 10,370,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 48,663,677 บำท และบนัทกึผลต่ำง
ระหว่ำงรำคำขำยกบัรำคำทุนของหุน้ทุนซื้อคนืจ ำนวน 881,803 บำท ไวใ้นส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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26 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 23,552,045 15,042,919 
จดัสรรระหว่ำงปี 4,081,382 8,509,126 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 27,633,427 23,552,045 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำกหกัส่วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำย 
เงนิปันผลได ้
 

27 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำยไดค้่ำขนส่ง 83,370,027 94,011,373 83,313,936 94,001,954 
ดอกเบีย้รบั 2,839,331 6,358,170 5,011,798 6,833,830 
ค่ำเช่ำรบั 20,414,400 14,991,487 23,965,729 17,203,989 
รำยไดค้่ำซ่อมถงั 23,369,961 30,662,413 23,369,961 30,662,413 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 25,294,437 14,071,068 21,077,957 10,559,002 
อื่นๆ 41,535,420 34,264,630 42,345,262 38,415,639 
 196,823,576 194,359,141 199,084,643 197,676,827 
  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
ตน้ทุนซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปู 10,555,651,521 10,878,701,845 10,467,652,253 10,880,583,147 
ค่ำเสื่อมรำคำ 311,850,941 263,030,794 290,435,108 241,654,943 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงำน 219,962,862 204,053,403 115,793,087 107,074,389 
ค่ำซ่อมถงั 55,947,881 58,077,160 55,735,536 57,689,698 
ค่ำขนส่งในกำรขำย 41,245,683 42,020,128 114,737,422 116,415,223 
ค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยและโฆษณำ 111,852,438 115,503,626 99,922,523 103,875,154 
ค่ำบรกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองแก๊สปิโตรเลยีมเหลว (LPG) - 4,824,000 - 11,544,000 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 12,664,154 7,453,791 8,899,465 7,919,490 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 83,655,948 69,283,586 72,982,103 63,207,638 
(กลบัรำยกำร) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,143,225) (4,211,699) 1,855,606 (4,594,849) 
 

29 ภำษีเงินได ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     
   ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 32,857,187 47,255,277 31,515,200 45,530,626    
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (324,123) - - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 20) (2,707,880) (707,267) (1,148,309) 370,775 
     
รวมภำษีเงินได้ 29,825,184 46,548,010 30,366,891 45,901,401 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564234

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
ตน้ทุนซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปู 10,555,651,521 10,878,701,845 10,467,652,253 10,880,583,147 
ค่ำเสื่อมรำคำ 311,850,941 263,030,794 290,435,108 241,654,943 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงำน 219,962,862 204,053,403 115,793,087 107,074,389 
ค่ำซ่อมถงั 55,947,881 58,077,160 55,735,536 57,689,698 
ค่ำขนส่งในกำรขำย 41,245,683 42,020,128 114,737,422 116,415,223 
ค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยและโฆษณำ 111,852,438 115,503,626 99,922,523 103,875,154 
ค่ำบรกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองแก๊สปิโตรเลยีมเหลว (LPG) - 4,824,000 - 11,544,000 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 12,664,154 7,453,791 8,899,465 7,919,490 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 83,655,948 69,283,586 72,982,103 63,207,638 
(กลบัรำยกำร) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,143,225) (4,211,699) 1,855,606 (4,594,849) 
 

29 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     
   ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 32,857,187 47,255,277 31,515,200 45,530,626    
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (324,123) - - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 20) (2,707,880) (707,267) (1,148,309) 370,775 
     
รวมภำษีเงินได้ 29,825,184 46,548,010 30,366,891 45,901,401 
  

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 235

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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29 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับอัตรำภำษี  
ของประเทศทีต่ัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ : 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรก่อนภำษี 118,292,246 213,284,772 111,994,533 216,083,917 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 16,841,989 42,656,955 22,398,907 43,416,783 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีต่้องเสยีภำษี 1,583,597 1,210,021 1,535,722 750,318 
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี (170,558) (974,541) (110,558) (914,541) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 11,866,377 7,395,365 7,610,877 6,658,139 
   ค่ำใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัภำษีไดเ้พิม่ขึน้ (3,386,840) (4,393,192) (1,068,057) (4,009,298) 
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (324,123) - - - 
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษี     
     ของบรษิทัย่อยซึง่เป็นธุรกจิ SME (135,000) (135,000) - - 
ผลต่ำงชัว่ครำวทีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้ 
   รอกำรตดับญัช ี

 
- 

 
159,348 

 
- 

 
- 

ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
   สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 4,284,778 1,673,475 - - 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่่ำนมำซึง่ยงัไมร่บัรู้ (728,036) (1,044,421) - - 
ภำษเีงนิได ้ 29,825,184 46,548,010 30,366,891 45,901,401 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักคดิเป็นรอ้ยละ 25.21 และ รอ้ยละ 27.11 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 21.82 และ รอ้ยละ 21.24) ส ำหรบั
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั ตำมล ำดบั กำรเพิม่ของอตัรำภำษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิกำรเน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564236

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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29 ภำษีเงินได ้(ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับอัตรำภำษี  
ของประเทศทีต่ัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ : 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรก่อนภำษี 118,292,246 213,284,772 111,994,533 216,083,917 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 16,841,989 42,656,955 22,398,907 43,416,783 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีต่้องเสยีภำษี 1,583,597 1,210,021 1,535,722 750,318 
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี (170,558) (974,541) (110,558) (914,541) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 11,866,377 7,395,365 7,610,877 6,658,139 
   ค่ำใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัภำษีไดเ้พิม่ขึน้ (3,386,840) (4,393,192) (1,068,057) (4,009,298) 
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (324,123) - - - 
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษี     
     ของบรษิทัย่อยซึง่เป็นธุรกจิ SME (135,000) (135,000) - - 
ผลต่ำงชัว่ครำวทีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้ 
   รอกำรตดับญัช ี

 
- 

 
159,348 

 
- 

 
- 

ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
   สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 4,284,778 1,673,475 - - 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่่ำนมำซึง่ยงัไมร่บัรู้ (728,036) (1,044,421) - - 
ภำษเีงนิได ้ 29,825,184 46,548,010 30,366,891 45,901,401 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักคดิเป็นรอ้ยละ 25.21 และ รอ้ยละ 27.11 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 21.82 และ รอ้ยละ 21.24) ส ำหรบั
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั ตำมล ำดบั กำรเพิม่ของอตัรำภำษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิกำรเน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 
  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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30 ก ำไรต่อหุ้น 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 98,819,323 170,054,218 81,627,642 170,182,516 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีซ่ื้อคนืระหว่ำงปี (หุน้) (1,611,071) (6,388,364) (1,611,071) (6,388,364) 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 516,888,929 512,111,636 516,888,929 512,111,636 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.19 0.33 0.16 0.33 
 
บรษิทัไม่มหุีน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 
 

31 เงินปันผลต่อหุ้น 
 
พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่4/2564 คณะกรรมกำรบรษิทัไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำก
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 0.20 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวน เงนิทัง้สิน้ 103.70 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำว
ไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.20 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น  
103.70 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำย เงินปันผล 
ระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.05 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 25.72 ล้ำนบำท  
เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
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32 กำรซ้ือธรุกิจ 
 
เมื่อวนัที ่20 ตุลำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนในหุน้ของบรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร์ จ ำกดั 
จ ำนวน 469,998 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 45.99 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของส่วนไดเ้สยี 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยส ำหรบักำรซื้อบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั และสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัรู ้ณ วนัที ่20 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
สรุปไดด้งัรำยละเอยีดขำ้งล่ำง 
 
 บำท 
  
เงนิสด 45,999,804 
ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 45,999,804 
  
มูลค่ำท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส ำหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรบัมำ  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,582,815 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 7,248,327 
สนิคำ้คงเหลอื 1,272,141 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 11,859,427 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1,434,496 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (5,266,135) 
สนิทรพัยท์ีส่ำมำรถสำมำรถระบุไดสุ้ทธ ิ 18,131,071 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (1,813) 
สินทรพัยท่ี์สำมำรถระบุได้สุทธิของกลุ่มกิจกำร 18,129,258 
ค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 18) 27,870,546 
 
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำจำกกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร ์จ ำกดั ทีแ่สดงขำ้งตน้เป็นรำคำตำมบญัช ีณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน
กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน  และจะปรบัปรุงสินทรพัย์และ 
หนี้สนิใหเ้ป็นมลูค่ำยุตธิรรม ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชสีุทธกิบัมลูค่ำยุตธิรรมจะน ำไปปรบัปรุงกบัค่ำควำมนิยม 
 
ก) ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมดว้ยวธิมีูลค่ำของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิทัย่อยที่ซื้อมำ
ตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 
 

ข) ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อบรษิทัย่อย  
 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อบริษัทย่อยจ ำนวน 0.51 ล้ำนบำท ได้รบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในก ำไรหรือขำดทุน  
ในงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี พ.ศ. 2564 
  

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564238

01
ข�อมู้ลทางการเงินที�โดดเด่น

02
การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

87 

33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิกำรทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยทีบุ่คคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิัท หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิัทที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บรษิัทร่วม กำรร่วมค้ำ และบุคคลหรอื
กจิกำรซึง่มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิทั ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิ
กบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุม์่วง นำยอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภำ นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์และ บรษิทั อโีตช ูอแีน็ค จ ำกดั 
ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 30.02 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 5.00 ของหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้ตำมล ำดบั 
 
ลกัษณะควำมสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  
ช่ือกิจกำร สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

   
บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั โดย 
     บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของ ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์โดย  
     บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของ ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์โดย 
     บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์ถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 
บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั โดย  

 บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 
บรษิทั พรเีมยีร์ แครร์เิออร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั โดย  

   บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
ผูบ้รหิำรส ำคญั  บุคคลทีม่อี ำนำจและควำมรบัผดิชอบกำรวำงแผน  
     สัง่กำรและควบคุมกจิกรรมต่ำง ๆ ของกจิกำร 
     ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมกำร 
     ของกลุ่มกจิกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) 
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33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

33.1 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   
   บรษิทัย่อย 607,494,964 768,063,102 
   

รำยได้อ่ืน   
   บรษิทัย่อย 8,609,760 7,954,826 
   

ดอกเบีย้รบั   
   บรษิทัย่อย 2,707,016 1,234,127 
   

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร   
   บรษิทัย่อย 160,856,485 211,836,738 
   

ค่ำเช่ำ   
   บรษิทัย่อย 10,623,755 9,476,819 

 
33.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัย่อย 181,567,902 119,067,207 
   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัย่อย 1,261,600 1,261,600 
   

เจ้ำหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัย่อย 16,825,474 15,583,579 
   

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   
   บรษิทัย่อย 441,433 444,476 
   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัย่อย 572,289 572,289 
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บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
33.3 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   ยอดตน้งวด 47,700,000 - 
   กูเ้พิม่ 14,550,000 47,700,000 
   เงนิช ำระคนื (3,567,603) - 
   กำรดอ้ยค่ำ (4,000,000) - 
   ยอดสิน้งวด 54,682,397 47,700,000 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั จ ำนวน 33.68 ล้ำนบำท เป็นเงนิใหกู้ย้มืในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบั
รอ้ยละ 5.00 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2571 และ จ ำนวน 9.00 ล้ำนบำท เป็นเงนิใหกู้ย้มืในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ย
เท่ำกบัรอ้ยละ MLR ต่อปี ครบก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2568 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่บรษิทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลดิ้ง จ ำกดั จ ำนวน 16.00 ล้ำนบำท เป็นเงนิให้กู้ยมืในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ย
เท่ำกบัรอ้ยละ 5.25 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2569 
 
มลูค่ำค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มีสำระส ำคญั 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึเชื่อว่ำมลูค่ำยุติธรรม
ของหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มคีวำมต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบัมลูค่ำทำงบญัช ี
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมกีำรรบัรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลดิ้ง จ ำกดั  
ในงบก ำไรขำดทุนรวม จ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : ไม่มรีำยกำร) 

  

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 241

03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หริับปีีสำิ�นสำุดัวันที� 31 ธัันว�คม พี.ศ. 2564

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
33.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคญั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อื่น 28,707,844 28,962,942 20,907,900 20,634,850 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 888,566 583,972 517,432 367,655 
 29,596,410 29,546,914 21,425,332 21,002,505 

 
34 ภำระผกูพนั 

 
ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบักำรซื้อขำยและกำรก่อสร้ำง 
ซึง่ประกอบไปดว้ยทีด่นิ อำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์โดยมภีำระหนี้สนิทัง้หมด 238.62 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 14.00 ลำ้นบำท) 
 

35 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรซื้อแก๊สและกำรใช้
ไฟฟ้ำจ ำนวน 820.23 ล้ำนบำท และ 818.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 875.32 ล้ำนบำท และ 873.82 ล้ำนบำท)  
โดยกลุ่มกจิกำรและบรษิทัใชเ้งนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 449.63 ลำ้นบำท และ 448.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 
288.54 ลำ้นบำท และ 287.04 ลำ้นบำทตำมล ำดบั) และบรษิทัไดน้ ำทีด่นิและเครื่องจกัรใชเ้ป็นหลกัประกนัจ ำนวน 193.60 ลำ้นบำท และ 
130.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 193.60 และ 130.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 16) 
 
กลุ่มกิจกำรมีหนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกิจกำร เพื่อเป็นหลักประกันกำรปฏิบตัิงำนอื่นๆตำมปกติ ธุรกิจ 
จ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 1.86 ล้ำนบำท) โดยใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลักประกันจ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 :  
1.86 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีเงินฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 25.79 ล้ำนบำท และ 15.79 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 25.72 ลำ้นบำท และ 15.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
33.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคญั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อื่น 28,707,844 28,962,942 20,907,900 20,634,850 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 888,566 583,972 517,432 367,655 
 29,596,410 29,546,914 21,425,332 21,002,505 

 
34 ภำระผกูพนั 

 
ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบักำรซื้อขำยและกำรก่อสร้ำง 
ซึง่ประกอบไปดว้ยทีด่นิ อำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์โดยมภีำระหนี้สนิทัง้หมด 238.62 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 14.00 ลำ้นบำท) 
 

35 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรซื้อแก๊สและกำรใช้
ไฟฟ้ำจ ำนวน 820.23 ล้ำนบำท และ 818.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 875.32 ล้ำนบำท และ 873.82 ล้ำนบำท)  
โดยกลุ่มกจิกำรและบรษิทัใชเ้งนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 449.63 ลำ้นบำท และ 448.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 
288.54 ลำ้นบำท และ 287.04 ลำ้นบำทตำมล ำดบั) และบรษิทัไดน้ ำทีด่นิและเครื่องจกัรใชเ้ป็นหลกัประกนัจ ำนวน 193.60 ลำ้นบำท และ 
130.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 193.60 และ 130.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 16) 
 
กลุ่มกิจกำรมีหนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกิจกำร เพื่อเป็นหลักประกันกำรปฏิบตัิงำนอื่นๆตำมปกติ ธุรกิจ 
จ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 1.86 ล้ำนบำท) โดยใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลักประกันจ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 :  
1.86 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีเงินฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 25.79 ล้ำนบำท และ 15.79 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 25.72 ลำ้นบำท และ 15.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
  

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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36 คดีฟ้องร้อง 
 
คดีของบริษทั เวิลดแ์กส๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
36.1 ในปี พ.ศ. 2553 บรษิทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นจ ำเลย เนื่องจำกเป็นผูจ้ ำนองทีด่นิเพื่อค ้ำประกนัสนิเชื่อใหก้บับุคคลอื่น

ที่มตี่อบรษิัทหลกัทรพัย์แห่งหนึ่ง จ ำนวนตำมมูลฟ้องเป็นเงิน 27.02 ล้ำนบำท ซึ่งศำลมคี ำสัง่ให้จ ำหน่ำยคดชีัว่ครำวเพื่อรอ 
ค ำพพิำกษำคดขีองหนี้ประธำน ต่อมำในวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โจทกแ์ละจ ำเลยไดท้ ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมใน
ศำล เพื่อตกลงว่ำจ ำเลยจะช ำระหนี้โจทก์ จ ำนวน 18 ล้ำนบำท บรษิทัจงึไดบ้นัทกึรำยกำรดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และเมื่อวนัที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2564 จ ำเลยได้ช ำระหนี้ 
แก่โจทก ์คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สุดลง 

 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
36.2 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำตวัแทนคำ้ต่ำง เรยีกรอ้งค่ำอดับรรจุก๊ำซ และค่ำขนส่งก๊ำซ 

รวมถึงส่วนลดทำงกำรค้ำโดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบริษัทในจ ำนวนเงิน 46.50 ล้ำนบำท ในเดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  
ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระเงนิค่ำส่วนลดทำงกำรคำ้ เป็นจ ำนวนเงนิ 0.61 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
นับตัง้แต่วนัฟ้อง ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์มคี ำพพิำกษำยนืตำมศำลชัน้ต้น ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
โจทกย์ื่นขออนุญำตฎีกำและจ ำเลยไดย้ื่นคดัคำ้นกำรขออนุญำตฎีกำ โดยในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 ศำลฎกีำมคี ำสัง่รบัฎีกำ 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลฎีกำ อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำผลสรุปของคดยีงัมคีวำมไม่แน่นอน 
เน่ืองจำกคดยีงัไม่สิน้สุด จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
36.3 ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 บริษัทถูกฟ้องในคดีแรงงำน โดยเรียกร้องค่ำเสียหำยในควำมผิดตำมกฎหมำยแรงงำนและ

ข้อตกลงเกี่ยวกบัสภำพกำรจ้ำง โดยโจทก์ที่เป็นกรรมกำรชุดเดมิของบรษิัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ในจ ำนวนเงิน 
211.50 ล้ำนบำท ต่อมำในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ศำลชัน้ต้นมคี ำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ ท ำให้บริษัทไม่ต้องช ำระ 
ค่ำควำมเสยีหำยแต่อย่ำงใด ทัง้นี้โจทกไ์ดท้ ำกำรยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2564 ต่อมำในเดอืนสงิหำคม 
พ.ศ.2564 ศำลอุทธรณ์พพิำกษำให้บรษิัทจ่ำยค่ำชดเชยจ ำนวน 4.18 ล้ำนบำท พร้อมอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีนับตัง้แต่
วนัที ่1 เมษำยน 2564 จนกว่ำจะช ำระเสรจ็สิน้ แต่อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัยื่นขออนุญำตฎกีำ และค ำรอ้งของดกำรบงัคบัคด ีดงันัน้
คดถีอืว่ำยงัไม่สิ้นสุด อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิัทจะไม่ไดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว  
จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
36.4 ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำเรยีกคนืเงนิประกนัควำมเสยีหำยของถงัก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลว โดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบริษัทในจ ำนวนเงิน 2.94 ล้ำนบำท ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2564 ศำลชัน้ต้น 
มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระเงนิประกนัควำมเสยีหำยของถงัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นจ ำนวนเงนิ 2.74 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบี้ย
อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่ 26 ธนัวำคม 2562 ต่อมำในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ 
อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ไดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณ
กำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 
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03
การกำากับด้แลกิจการ

04
งบการเงิน

05
เอกสารแนบ



เอกสารุ่แนบ
246
เอกิสัารแน์บ 1 :  
รายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับกิรรมูกิารผู้บริหาร ผู้มู่อำาน์าจคุวิบคุุมู และเลขาน์ุกิารบริษััทั

264
เอกิสัารแน์บ 2 : 
รายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับกิรรมูกิารของบริษััทัย่อย

267
เอกิสัารแน์บ 3 :
รายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับหัวิหน์้างาน์ตรวิจสัอบภายใน์ และหัวิหน์้างาน์กิำากิับดำูแลกิารปฏิิบัติงาน์ของบริษััทั

268
เอกิสัารแน์บ 4 : 
ทัรัพัย์สัิน์ทั่�ใชุ้ใน์กิารประกิอบธุรกิิจและรายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับรายกิารประเมูิน์ราคุาทัรัพัย์สัิน์

274
เอกิสัารแน์บ 5 : 
น์โยบายและแน์วิปฏิิบัติกิารกิำากิับดำูแลกิิจกิารและจรรยาบรรณธุรกิิจโดำยละเอ่ยดำ

289
เอกิสัารแน์บ 6 : 
รายงาน์คุณะกิรรมูกิารตรวิจสัอบ





นายจุุลจุิตต์ บุุณยเกตุ
ประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ

อิายุ 78 ปี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• นิติุศาสิตุรบัณฑิ์ตุ คณะรัฐศาสิตุร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

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

• วิทยาลัยป็้อังกันราชอัาณาจักร หลักสิ้ตุรภาครัฐรว่มเอักชน รุน่ 335

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 38/2005

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	8	แห่ง

• กรรมการบริษััท คิง เพาเวอัร์ ดิัวตีุ� ฟรี จำากัดั

• กรรมการบริษััท คิง เพาเวอัร์ เอ็ันเตุอัร์เทนเม�นท์ จำากัดั

• กรรมการบริษััท คิง เพาเวอัร์ มาเก็ตุติุ�ง แอันด์ั เมเนจเมนท์ จำากัดั

• กรรมการบริษััท คิง เพาเวอัร์ สิุวรรณภ้มิ จำากัดั

• กรรมการบริษััท คิง เพาเวอัร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำากัดั

• กรรมการบริษััท คิง เพาเวอัร์ ดีัเวลลอัป็เมนท์ จำากัดั

• กรรมการบริษััท คิง เพาเวอัร์ คลิก จำากัดั

• กรรมการ บริษััท สิยาม โป็โล ป็าร์ค จำากัดั

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	:	1	แห่ง

• กรรมการ สิมาคมขี�ม�าโป็โลแหง่ป็ระเทศไทย

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2543 – ป็ัจจุบัน กรรมการอิัสิระ 
 บริษััท โทเทิ�ล แอ็ัคเซึ่็ท คอัมม้นิเคชั�น  
 จำากัดั (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ป็ัจจุบัน ที�ป็รึกษัา 
 กลุ่มบริษััท คิง เพาเวอัร์

พ.ศ. 2555 – ป็ัจจุบัน กรรมการ 
 บริษััท สิยาม โป็โล ป็าร์ค จำากัดั

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

เอกสารุ่แนบ 1 
รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับักรรมการผู้บัริหุ้าร ผู้ม่อำานิาจคัวบัคัุม และเลขานิุการบัริษััที่



นางนิศกร ทััดเทัียมรมย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• Master of Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A

• ป็รญิญาตุร ีคณะเศรษัฐศาสิตุร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (ศศบ.เกียรติุนยิม
อัันดัับ 2)

• ป็ริญญาบัตุรวิทยาลัยป็้อังกันราชอัาณาจักรภาครัฐ รว่มกับเอักชน รุน่ 14 

• หลักสิ้ตุรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ป็รม.6)  
สิถืาบันพระป็กเกล�า

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารวัฒนธุรรมระดัับสิ้ง กระทรวงวัฒนธุรรม

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

• หลักสิตุ้รนกับรหิารระดัับสิง้ (นบสิ 35) สิำานักงานคณะกรรมการข�าราชการ
พลเรือัน (ก.พ.)

• หลักสิ้ตุร Budget Development and Analysis University of Wisconsin, 
U.S.A.

• หลักสิ้ตุร Budgeting and Accounting DSE

• หลักสิ้ตุร Supply and Materials Management Crown Agents, UK

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 120/2009

• หลักสิ้ตุร Audit Committee and Continuing Development Program 
(ACP) รุน่ 27/2009 

• หลักสิ้ตุร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 24/2010

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	1	แห่ง

• ป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับและกรรมการบริษััท บุรีรัมย์ ย้ไนเต็ุดั จำากัดั

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2561 กรรมการตุรวจสิอับ มหาวิทยาลัยพะเยา

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี
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04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



นายกนกศัักดิ์์�  ปิ่่� นแสง
กรรมการ/ปิ่ระธานกรรมการบร์หาร

อายุ 66 ปิ่ี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ป็ริญญาโทรัฐป็ระสิานศาสิตุร์ มหาวิทยาลัยศรีป็ทุม พ.ศ. 2539

• ป็ริญญาตุรีศิลป็ศาสิตุร์ สิาขาวิชารัฐศาสิตุร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
พ.ศ. 2521

• วิทยาลัยป็้อังกันราชอัาณาจักรภาครัฐรว่มเอักชน รุน่ที� 14 พ.ศ. 2544

• วิทยาการตุลาดัทุน รุน่ที� 9 พ.ศ. 2553

• บริหารกระบวนการยุติุธุรรมระดัับสิ้ง รุน่ที� 16 พ.ศ. 2554

• วิทยาการพลังงาน รุน่ที� 4 พ.ศ. 2557

• วิทยาลัยศาลรัฐธุรรมน้ญ หลักสิ้ตุร หลักธุรรมนิติุธุรรมเพื�อัป็ระชาธุิป็ไตุย 
รุน่ที� 5 พ.ศ. 2560

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 73/2008

• หลักสิ้ตุร Director Certification Program (DCP) รุน่ 106/2008

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	6	แห่ง

• ป็ระธุานกรรมการบริหาร บริษััท บุรีรัมย์ ย้ไนเต็ุดั จำากัดั 

• ป็ระธุานกรรมการบริษััท บิ�กเครน แอันด์ั อิัควิป็เม�นท์ เร�นทัลสิ์ จำากัดั 

• ที�ป็รึกษัา บริษััท ในเครือั NOK’S GROUP 

• กรรมการ บริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ล้ซึ่ั�นสิ์ จำากัดั 

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	:	2	แห่ง

• นายกสิมาคม สิมาคมกีฬาขี�ม�าโป็โลแหง่ป็ระเทศไทย

• เลขานุการม้ลนิธุิวัดัสิุวรรณภ้มิพุทธุชยันตีุ

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2545 – 2561  ที�ป็รึกษัา บริษััท เชียงใหม ่คอันสิตุรัคชั�น จำากัดั

พ.ศ. 2549 – ป็ัจจุบัน ที�ป็รึกษัา บริษััทในเครือั Nok’s Group

พ.ศ. 2555 – ป็ัจจุบัน กรรมการผ้�จัดัการ บริษััท บุรีรัมย์ ย้ไนเต็ุดั จำากัดั

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564248

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



นางสร้้อยทิิพย์  ไตร้สุทิธิ์ิ�
กร้ร้มการ้ตร้วจสอบ/กร้ร้มการ้อิสร้ะ / 
ปร้ะธิ์านกร้ร้มการ้สร้ร้หาและกำาหนดค่่าตอบแทิน

อายุ 67 ปี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 27 ตำลุ�คม 2558

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ศิลป็ศาสิตุรบัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสิตุร์

• นิติุศาสิตุรบัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสิตุร์

• วารสิารศาสิตุรมหาบัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสิตุร์

• ป็ระกาศนยีบตัุร หลักสิตุ้รป็ระกาศนยีบตัุรบณัฑิ์ตุทางกฎหมายมหาชน รุน่ 6  
มหาวิทยาลัยธุรรมศาสิตุร์

• หลักสิ้ตุรนักบริหารระดัับสิ้ง รุน่ 28 สิำานักงาน กพ. (นบสิ. 28)

• หลักสิ้ตุรวิทยาลัยป็้อังกันอัาณาจักร รุน่ 45 (วป็อั.45)

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารกระบวนการยุติุธุรรมระดัับสิ้ง รุน่ 9 (บยสิ. 9)

• หลักสิ้ตุรการเมือังการป็กครอังในระบอับป็ระชาธุิป็ไตุยสิำาหรับนักบริหาร
ระดัับสิ้ง รุน่ 10 (ป็ป็ร. 10)

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารระดัับสิ้ง สิถืาบันวิทยาการตุลาดัทุน รุน่ 15 

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารระดัับสิ้ง ดั�านสิภาพัฒนาธุุรกิจอุัตุสิาหกรรมและ 
การลงทุน (วธุอั.1)

• หลักสิ้ตุรนักบริหารการยุติุธุรรมการป็กครอังระดัับสิ้ง (บยป็.5)

• หลักสิตุ้รการกำากับดัแ้ลกิจการสิำาหรบักรรมการ และผ้�บรหิารระดัับส้ิงขอัง
รัฐวิสิาหกิจ และอังค์กรมหาชน (PDI) รุ่น 1 จัดัโดัยสิถืาบันพระป็กเกล�า 
(สิถืาบันพัฒนากรรมการและผ้�บริหารระดัับสิ้งภาครัฐ)

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 88/2007

• หลักสิ้ตุร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 26/2009

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 ป็ลัดักระทรวงคมนาคม

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 249

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



นายบวร วงศ์์สิินอุุดม
กรรมการ/กรรมการบริหาร 

อุายุ 68 ปีี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 27 ตำลุ�คม 2558

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ป็รญิญาโท การจัดัการ สิถืาบนับัณฑิ์ตุบรหิารธุุรกิจศศินทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• ป็ริญญาโท วิศวกรรมศาสิตุร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ป็ริญาตุรี วิศกรรมศาสิตุร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ป็ริญญาบตัุร หลักสิตุ้รการป็อ้ังกันราชอัาณาจักร ภาครฐัรว่มเอักชน (ป็รอั.) 
รุน่ 17 วิทยาลัยป็้อังกันราชอัาณาจักร

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 76/2008

• หลักสิ้ตุร Director Certification Program (DCP) รุน่ 209/2015

• หลักสิ้ตุร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 28/2018

• หลักสิ้ตุร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 45/2019

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	2	แห่ง

• ป็ระธุานกรรมการ บริษััท พริมา มารีน จำากัดั (มหาชน)

• ป็ระธุานกรรมการ บริษััท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำากัดั (มหาชน)

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	3	แห่ง

• กรรมการ บริษััท บางกอักอิันดััสิเทรียลแก๊สิ จำากัดั

• ป็ระธุานกรรมการ บริษััท ย้เอัซึ่ี แอ็ัดัวานซึ่์ โพลิเมอัร์ แอันด์ั เคมิคัลล์ จำากัดั

• กรรมการ บริษััท ไทยแก๊สิ คอัร์ป็อัเรชั�น จำากัดั 

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	:	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 รอังป็ระธุานกรรมการ/ป็ระธุานกรรมการนโยบาย 
 สิิ�งแวดัล�อัม สิังคม บริหารความเสิี�ยง และ 
 การ กำากับการป็ฏิบัติุตุามกฎเกณฑ์์/ป็ระธุาน 
 เจ�าหน�าที�บริหารและกรรมการผ้�จัดัการ  
 บริษััท นำามันพืชไทย จำากัดั (มหาชน)

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 รอังป็ระธุานสิภาอุัตุสิาหกรรมแหง่ป็ระเทศไทย  
 และป็ระธุานคณะกรรมการสิถืาบันพลังงาน 
 เพื�อัอุัตุสิาหกรรม สิภาอุัตุสิาหกรรม 
 แหง่ป็ระเทศไทย

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 ป็ระธุานกรรมการ  
 บรษัิัท ไทยบริติุช ซีึ่เคียวรตีิุ� พริ�นติุ�ง จำากัดั (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 กรรมการ และป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ  
 สิถืาบันพลาสิติุก กระทรวงอุัตุสิาหกรรม

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564250
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นางสาวชมกมล  พุ่่�มพัุ่นธุ์่�ม�วง
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่�าตอบแทน/ประธุ์านเจ้้าหน้าท่�บริหาร

อายุ่ 38 ปี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• 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

• หลักสิ้ตุร Energy Literacy for a Sustainable Future Class 1

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Certification Program (DCP) รุน่ 193/2014

• หลักสิ้ตุรนักบริหารงานยุติุธุรรมระดัับสิ้งอััยการจังหวัดั รุน่ 40

• หลักสิ้ตุรดั�านวิทยาการพลังงานสิำาหรับนักบริหารรุน่ใหม ่2015

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	6	แห่ง

• กรรมการ บริษััท ดัับบลิวพี แก๊สิ จำากัดั

• กรรมการ บริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ล้ซึ่ั�นสิ์ จำากัดั 

• กรรมการบริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ลล่าห์ จำากัดั

• กรรมการบริษััท บียอันด์ั กรีน จำากัดั

• กรรมการบริษััท ไทยแก๊สิ คอัร์ป็อัเรชั�น จำากัดั

• กรรมการบริษััท วันเดัอัร์ฟ้้ดั โฮลดิั�ง จำากัดั

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 รักษัาการป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร  
 บริษััท เวิลด์ัแก๊สิ (ป็ระเทศไทย) จำากัดั

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

• 93,088,847 หุ�น (คิดัเป็็นสิัดัสิว่นการถืือัหุ�นร�อัยละ 17.953%)

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 251

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



นายชััชัวาลย์  เจีียรวนนท์์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีี่�ยง

อายุ 60 ปี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ป็ริญญาตุรีบริหารธุุรกิจ University Of Southern California, USA

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 71/2008

• หลักสิ้ตุร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
รุน่ 13/2016

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	7	แห่ง

• กรรมการและผ้�อัำานวยการบริหาร บริษััท ทร้ คอัร์ป็อัเรชั�น จำากัดั 
(มหาชน)

• กรรมการ บริษััท อิัอัอัน ธุนสิินทรัพย์ (ไทยแลนด์ั) จำากัดั (มหาชน)

• กรรมการ, กรรมการตุรวจสิอับ, กรรมการกำาหนดัค่าตุอับแทนและสิรรหา 
บริษััท เฟรเซึ่อัร์สิ  พร็อัพเพอัร์ตีุ� (ป็ระเทศไทย) จำากัดั (มหาชน)  
(ชื�อัเดิัม คือั บริษััท ไทคอัน อิันดััสิเทรียล คอันเน็คชั�น จำากัดั (มหาชน))

• ป็ระธุานกรรมการ บริษััท หลักทรัพย์ ฟินันเซึ่ีย ไซึ่รัสิ จำากัดั (มหาชน) 

• กรรมการอิัสิระ บริษััท เอัสิวีไอั จำากัดั (มหาชน)

• ป็ระธุานกรรมการ บริษััท เบริล 8 พลัสิ จำากัดั (มหาชน)

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	8	แห่ง

• ป็ระธุานกรรมการ บริษััท ไทยโคโพลีอุัตุสิาหกรรมพลาสิติุก จำากัดั

• กรรมการ, ป็ระธุานกรรมการ บริษััท เจริญเอ็ันเนอัร์ยี� แอันด์ั วอัเทอัร์ 
เอัเชีย จำากัดั

• กรรมการ บริษััท เอัคโค อัอัโตุ�พาร์ท (ไทยแลนด์ั) จำากัดั

• กรรมการ บริษััท ซึ่ีพีพีซึ่ี จำากัดั

• กรรมการ บริษััท ดัับบลิวพี แก๊สิ จำากัดั

• กรรมการ บริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ล้ชั�นสิ์ จำากัดั

• กรรมการ บริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ลล่าร์ จำากัดั

• กรรมการ บริษััท บริษััท วันเดัอัร์ฟ้้ดั โฮลดิั�ง จำากัดั

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	:	2	แห่ง

2550 - ป็ัจจุบัน กรรมการ ม้ลนิธุิอิัอัอันป็ระเทศไทย

2562 - ป็ัจจุบัน รอังป็ระธุานกรรมการและเหรัญญิก  
 ม้ลนิธุิอิัอัอันป็ระเทศไทย

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

2560 - 2564 กรรมการ บริษััท มันนี�เทเบิล จำากัดั(มหาชน)

2563 - 2565 กรรมการ บริษััท บริษััท วันเดัอัร์ฟ้้ดั โฮลดิั�ง จำากัดั

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

• 37,312,408 หุ�น (คิดัเป็็นสิัดัสิว่นการถืือัหุ�นร�อัยละ 7.2)

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564252

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



นายสง่่า  รััตนชาติชูชัย
กรัรัมการั/กรัรัมการับรัิหารั/ 
กรัรัมการัสรัรัหาและกำาหนดค่่าตอบแทน

อายุ 61 ปีี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 24 พฤศจิิก�ยน 2557

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ป็ริญญาตุรี คณะนิติุศาสิตุร์ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสิตุร์

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Accreditation Program (DAP)

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	5	แห่ง

• กรรมการ บริษััท โลจีสิติุค เอ็ันเตุอัร์ไพรซึ่์ จำากัดั

• กรรมการ บริษััท อีัเกิ�ล อิันเตุอัร์ทรานสิ์ จำากัดั

• กรรมการบริษััท ดัับบลิวพี แก๊สิ จำากัดั

• กรรมการบริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ล้ชั�นสิ์ จำากัดั

• กรรมการบริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ลล่าร์ จำากัดั

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 กรรมการ  
 บริษััท ป็ิคนิค คอัร์ป็อัเรชั�น จำากัดั (มหาชน)

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

• 28 หุ�น

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 253

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



ดร. ลััขณานัันัท์์ ลัักษมีีธนัานัันัต์์
กรรมีการต์รวจสอบ/กรรมีการอิสระ

อายุุ 66 ปีี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 1 สิงิห�คม 2559

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• บริหารธุุรกิจบัณฑิ์ตุ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• นิติุศาสิตุร์บัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยศรีป็ทุม

• รัฐป็ระศาสินศาสิตุร์มหาบัณฑิ์ตุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยเกษัตุรศาสิตุร์

• รัฐศาสิตุร์ดัุษัฎีบัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• สิสิสิสิ.9 สิถืาบันพระป็กเกล�า

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารระดัับสิ้งดั�านการค�าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ที� 12 
สิถืาบันวิทยาการการค�า

• หลักสิ้ตุรการบริหารการรักษัาความสิงบเรียบร�อัยขอังสัิงคมภาครัฐร่วม
เอักชน (บรอั.) รุน่ที� 7

• หลักสิ้ตุรสิุดัยอัดัผ้�นำาวิทยาการป็ระกันภัยระดัับสิ้ง (Super วป็สิ.) รุน่ที� 1

• หลักสิ้ตุรป็ระกาศนียบัตุรธุรรมาภิบาลทางการแพทย์สิำาหรับผ้�บริหาร
ระดัับสิ้ง (ป็ธุพ.) รุน่ที� 9

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 136/2017

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	:	1	แห่ง

• อุัป็นายกบรหิารงานฝ่า่ยอัำานวยการบญัชแีละการเงิน สิมาคมกีฬาฟตุุบอัล
แหง่ป็ระเทศไทยในพระบรมราช้ป็ถัืมภ์

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2559 – ป็ัจจุบัน อุัป็นายกบริหารงานฝ่่ายอัำานวยการบัญชีและ 
 การเงิน สิมาคมกีฬาฟุตุบอัลแหง่ป็ระเทศไทย  
 ในพระบรมราช้ป็ถัืมภ์ 

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564254

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
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นายสมชาย คููวิิจิิตรสุวิรรณ
กรรมการอิิสระ/กรรมการบริหารคูวิามเส่�ยง

อิายุ 72 ปีี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 20 ตำลุ�คม 2559

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• รัฐป็ระศาสินศาสิตุร์มหาบัณฑิ์ตุ สิถืาบันบัณฑิ์ตุพัฒนาบริหารศาสิตุร์

• นิติุศาสิตุร์บัณฑิ์ตุ มหาลัยรามคำาแหง

• เนติุบัณฑิ์ตุไทย สิำานักอับรมศึกษัากฎหมายแหง่เนติุบัณฑิ์ตุยสิภา

• หลักสิ้ตุรอััยการจังหวัดั รุน่ 9/2530

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

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

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารระดัับสิ้ง สิถืาบันวิทยาการตุลาดัทุน (วตุท.) รุน่ 9

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารระดัับสิ้ง ดั�านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่2

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)

• หลักสิ้ตุร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 76

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	2	แห่ง

• กรรมการและกรรมการตุรวจสิอับ บริษััท พริมา มารีน จำากัดั (มหาชน)

• กรรมการบริษััท อีัสิเทอัร์น พาวเวอัร์ กรุ๊ป็ จำากัดั (มหาชน)

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2559 – ป็ัจจุบัน กรรมการบริษััท พริมา มารีน จำากัดั(มหาชน)

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ป็ระธุานกรรมการ  
 บริษััท เอัคิว เอัสิเตุท จำากัดั (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 กรรมการและป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ  
 บมจ. โรงพยาบาล ธุนบุรี เฮลท์แคร์

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 กรรมการและป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ  
 บมจ. พีทีที โกลบอัล เคมิคอัล 

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 255

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



นายรัังสรัรัค์์ ศรัีวรัศาสตรั์
กรัรัมการัอิิสรัะ/ค์ณะกรัรัมการับรัิหารัค์วามเสี�ยง

อิายุ 66 ปีี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 21 มิิถุนุ�ยน 2560

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ
• บริหารธุุรกิจบัณฑิ์ตุ (สิาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
• นิติุศาสิตุร์บัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยสิุโขทัยธุรรมาธุิราช 
• บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยสิงขลานครินทร์ 
• ป็ริญญาบัตุรหลักสิ้ตุรป็้อังกันราชอัาณาจักร วิทยาลัยป็้อังกันราชอัาณาจักร
• ป็ระกาศนียบัตุรนักบริหารระดัับสิ้ง หลักสิ้ตุรที� 1 รุน่ 42 (นบสิ.1 รุน่ 42) 

สิำานักงาน ก.พ.
• วุฒิบัตุรผ้�บริหารกระบวนการยุติุธุรรมระดัับสิ้ง(บยสิ. รุน่ 10) วิทยาลัย 

การยุติุธุรรม ป็ระกาศนียบัตุรชั�นสิ้ง
• การเมือังการป็กครอังในระบอับป็ระชาธุิป็ไตุยสิำาหรับนักบริหารระดัับสิ้ง 

(ป็ป็ร.รุน่ 13) สิถืาบันพระป็กเกล�า
• ป็ระกาศนียบัตุรผ้�บริหารระดัับสิ้งสิถืาบันวิทยาการตุลาดัทุน (วตุท.10) 
• ป็ระกาศนียบัตุรหลักสิ้ตุรสิร�างความเข�มแข็งผ้�ตุรวจราชการกระทรวง 
• ป็ระกาศนียบัตุรนักบริหารการยุติุธุรรมทางป็กครอังระดัับสิ้ง รุน่ที� 2 (บยป็.2) 
• วุฒบัิตุรผ้�บรหิารระดัับสิง้ดั�านการค�าและการพาณชิย ์รุน่ที� 6 (TEPCOT 6)
• วุฒิบัตุรภ้มิพลังแผน่ดิันสิำาหรับผ้�บริหารระดัับสิ้ง รุน่ที� 3 
• วุฒิบัตุรนักบริหารระดัับสิ้งดั�านการพัฒนาอุัตุสิาหกรรมและการลงทุน (วธุอั.1) 
• ป็ระกาศนียบัตุรผ้�บริหารระดัับสิ้งดั�านวิทยาการพลังงาน รุน่ที� 7 (วพน.7) 
• ป็ระกาศนียบัตุรธุรรมาภิบาลทางการแพทย์ สิำาหรับผ้�บริหารระดัับสิ้ง  

รุน่ที� 7 (ป็ธุพ.7) 
• ป็ระกาศนียบัตุรหลักสิ้ตุรวิทยาการป็ระกันภัยระดัับสิ้ง (วป็สิ.) รุน่ที� 9  

ป็ระจำาป็ี พ.ศ. 2562
• International Financial Fraud Training Program (IFFT) Internal 

Revenue Service (IRS) GEORGIA, USA

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(IOD)
• หลักสิ้ตุร IOD Director Certification Program (DCP) รุน่ 81/2006
• หลักสิ้ตุร IOD Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) 

รุน่ 2/2008
• หลักสิ้ตุร IOD Finance for Non-Finance Director (FND) รุน่ 39/2008
• หลักสิ้ตุร IOD Refresher Course DCP (DCP re) รุน่ 1/2008
• หลักสิ้ตุร IOD Audit Committee Program (ACP) รุน่ 26/2009
• หลักสิ้ตุร IOD Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 86/2010
• หลักสิ้ตุร IOD Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 28/2012
• หลักสิ้ตุร IOD Financial Institutions Governance Program (FGP)  

รุน่ 7/2013
• หลักสิตุ้ร IOD Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	4	แห่ง
• กรรมการอิัสิระ บริษััท เบอัร์ลี� ยุคเกอัร์ จำากัดั (มหาชน)
• กรรมการอิัสิระ ป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ และป็ระธุานกรรมการกำากับดั้แล

กิจการ บริษััท เจริญโภคภัณฑ์์อัาหาร จำากัดั (มหาชน)
• กรรมการอิัสิระ ป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ กรรมการสิรรหาและ 

กำาหนดัค่าตุอับแทน บริษััท ย้ ซึ่ิตีุ� จำากัดั (มหาชน)
• กรรมการอิัสิระ และป็ระธุานกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอับแทน  

บริษััท แอัสิเสิท เวิรด์ั คอัร์ป็ จำากัดั (มหาชน)

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	
• รอังป็ระธุานกรรมการ และป็ระธุานกรรมการตุรวจสิอับ บริษััท ดีัสิโตุน 

คอัร์ป็อัเรชั�น จำากัดั

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	:	
 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง
พ.ศ. 2563 – ป็ัจจุบัน กรรมการ ม้ลนิธุิพัฒนาเครื�อังมือัแพทย์ไทย 
 ในพระบรมราช้ป็ถัืมภ์
พ.ศ. 2560 – ป็ัจจุบัน กรรมการสิภามหาวิทยาลัยผ้�ทรงคุณวุฒิ  
 มหาวิทยาลัยนอัร์ท-เชียงใหม่
พ.ศ. 2560 – ป็ัจจุบัน ป็ระธุานที�ป็รึกษัา สิมาคมกีฬาว่ายนำาแหง่ป็ระเทศไทย
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 กรรมการ พัฒนามหาวิทยาลัยสิ้ค่วามเป็็นมหาวิทยาลัย 
 พระป็กเกล�ารำาไพพรรณี
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 ที�ป็รึกษัานายกรัฐมนตุรี  
 สิำานักเลขาธุิการนายกรัฐมนตุรี
พ.ศ. 2558 – ป็ัจจุบัน กรรมการตุรวจสิอับภายใน เนติุบัณฑิ์ตุยสิภา 
พ.ศ. 2558 – ป็ัจจุบัน กรรมการ ม้ลนิธุิสิถืาบันวิจัยและพัฒนาอังค์กรภาครัฐ
พ.ศ. 2557 – ป็ัจจุบัน กรรมการสิภามหาวิทยาลัยผ้�ทรงคุณวุฒิ  
 มหาวิทยาลัยสิงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 ป็ระธุานกรรมการ ธุนาคารทหารไทย จำากัดั (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560  สิมาชิกสิภาขับเคลื�อันการป็ฏิร้ป็ป็ระเทศ (สิป็ท.)

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:
 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	
 ไมม่ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564256
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นายเกษมสิิทธิ์ิ�  ปฐมศัักดิ์ิ�
กรรมการ

อายุ 51 ปี

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่ง : 11 พฤษภ�คม 2561

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ
• ป็ริญญาโท สิาขาการเงิน Bentley University สิหรัฐอัเมริกา 

• ป็ริญญาตุรี สิาขาการจัดัการธุุรกิจ 

• Northeastern University แมสิซึ่าซ้ึ่เซึ่ตุสิ์ สิหรัฐอัเมริกา

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารระดัับสิ้ง สิถืาบันวิทยาการตุลาดัทุน (วตุท.) รุน่ 9

• หลักสิ้ตุร ผ้�บริหารระดัับสิ้งดั�านการค�าและการพาณิชย์  
สิถืาบันวิทยาการการค�า (TEPCoT) รุน่ 7

• หลักสิ้ตุร การบริหารการท่อังเที�ยวสิำาหรับผ้�บริหารระดัังสิ้ง รุน่ 1

• หลักสิ้ตุรผ้�บริหารระดัับสิ้ง ดั�านการบริหารงานพัฒนาเมือัง (มหานคร ที� 1)

• หลักสิ้ตุร วป็อั. รุน่ที� 63 วิทยาลัยป็้อังกันราชอัาณาจักร

กิ�รอบรมิหลัักิส้่ตรกิรรมิกิ�รจ�กิส่มิ�คมิส่่งเส่ริมิส่ถึ�บันกิรรมิกิ�ร
บริษัที่ไที่ย	(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

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	2	แห่ง
• กรรมการอิัสิระ/ป็ระธุานคณะกรรมการตุรวจสิอับและกำากับดั้แลกิจการ 

บริษััท คริสิเตีุยนีและนีลเสิ็น (ไทย) จำากัดั (มหาชน)

• กรรมการอิัสิระและกรรมการตุรวจสิอับ บริษััท ซึ่ีเอ็ัมโอั จำากัดั (มหาชน)

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	3	แห่ง
• กรรมการ บริษััทเนชั�นแนล เพาเวอัร์ ซึ่ัพพลาย จำากัดั (มหาชน)

• ป็ระธุานกรรมการบริหาร  
บริษััทหลักทรัพย์จัดัการกอังทุน เมอัร์ชั�น พาร์ทเนอัร์ จำากัดั

• ป็ระธุานกรรมการบริหาร  
บริษััทหลักทรัพย์ เมอัร์ชั�น พาร์ทเนอัร์ จำากัดั (มหาชน)

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองคก์ิรอ่�น/กิจิกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	:	
 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง
2556 – ป็ัจจุบัน  กรรมการอิัสิระ/ป็ระธุานคณะกรรมการตุรวจสิอับและ 
 กำากับดั้แลกิจการ/ป็ระธุานคณะกรรมการสิรรหา/  
 ป็ระธุานกรรมการพิจารณาค่าตุอับแทน  
 บริษััท คริสิเตีุยนีและนีลเสิ็น (ไทย) จำากัดั (มหาชน)

2559 – ป็ัจจุบัน กรรมการ  
 บริษััท เนชั�นแนล พาวเวอัร์ ซึ่ัพพลาย จำากัดั (มหาชน)

2557 – ป็ัจจุบัน ป็ระธุานกรรมการบริหาร บริษััท หลักทรัพย์จัดัการ 
 กอังทุน เมอัร์ชั�น พาร์ทเนอัร์ จำากัดั

2553 – 2563 กรรมการ บริษััท หลักทรัพย์ ย้โอับี เคย์เฮียน  
 (ป็ระเทศไทย) จำากัดั (มหาชน)

2559 – 2561 กรรมการและกรรมการตุรวจสิอับ  
 บริษััท เอัเชีย เอัวิชั�น จำากัดั (มหาชน)

2556-ป็ัจจุบัน กรรมการและกรรมการรอังเลขาธุิการ  
 สิภาหอัการค�าแหง่ป็ระเทศไทย

2562 -ป็ัจจุบัน ที�ป็รึกษัาคณะอันุกรรมาธุิการศึกษัาและติุดัตุาม 
 การดัำาเนินยุทธุศาสิตุร์ความสิัมพันธุ์ระหว่างป็ระเทศ  
 คณะกรรมาธุิการการตุ่างป็ระเทศ สิภาผ้�แทนราษัฎร

2562 – ป็ัจจุบัน คณะอันุกรรมการการนโยบายและยุทธุศาสิตุร์ 
 การขนสิง่ทางอัากาศ คณะกรรมการการบินพลเรือัน  
 กระทรวงคมนาคม

ธุ.ค. 2564 – ป็ัจจุบัน กรรมการอิัสิระและกรรมการตุรวจสิอับ  
 บริษััท ซึ่ีเอ็ัมโอั จำากัดั (มหาชน)

ตุ.ค. 2564 – ป็ัจจุบัน กรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดังาน  
 เอัเป็ค ซึ่ีอีัโอั ซึ่ัมมิท 2022

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:
 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	
 ไมม่ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 257

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



นายนายอิิชชู  โอิโอิตะ
กรรมการอิิสระ

อิายุ 52 ปีี

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• Faculty of Information Engineering

• Fukuoka Institute of Technology University

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2563 – ป็ัจจุบัน ISLA PETROLEUM & GAS Corporation  
 (ป็ระเทศฟิลิป็ป็ินสิ์) General Manager -  
 Business Development & Japanese Accounts

พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563  ISLA LPG Corporation (Philippines)  
 Account Manager – Japanese Clients

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 ITOCHU INDUSTRIAL GAS CO., LTD.  
 (ป็ระเทศญี�ปุ็่น) General Manager for  
 Planning & Administration Department

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560  ITOCHU ENEX HOME-LIFE NISHINIHON  
 CO., LTD. (ป็ระเทศญี�ปุ็่น) Sales Strategy of  
 Deputy General Manager/Electric Power  
 retail section

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564258

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



นายนพวงศ์์  โอมาธิิกุุล
รองประธิานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร / 
ผู้้้รับผู้ิดชอบสู้งสุูดในสูายงานบัญช่และกุารเงิน

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ป็ริญญาตุรี คณะพาณิชยศาสิตุร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหนง่ในองค์กิรอ่�น/กิิจกิรรมิพิเศษที่่�ส่ำ�คัญ	

• กรรมการ บริษััท ไทยแก๊สิ คอัร์ป็อัเรชั�น จำากัดั 

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2562 – ป็ัจจุบัน รอังป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารสิายการเงิน 
 และบริหารอังค์กร บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี�  
 จำากัดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 ผ้�อัำานวยการฝ่่ายบัญชีและการเงิน  
 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน)

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 ผ้�จัดัการอัาวุโสิ  
 บริษััท ไพร�ซึ่วอัเตุอัร์เฮาสิ์ค้เป็อัร์สิ เอับีเอัเอัสิ จำากัดั

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 259

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



นายชุุมพล ลิลิตสุุวรรณ
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายขาย

อำายุ 54 ปีี

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ป็ริญญาโท บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิ์ตุ สิาขาวิชาบริหารธุุรกิจ  
มหาวิทยาลัยหอัการค�าไทย

• ป็ริญญาตุรี บริหารธุุรกิจบัณฑิ์ตุ สิาขาวิชาการบริหารการเงิน 
มหาวิทยาลัยหอัการค�าไทย

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2558 – ป็ัจจุบัน ผ้�อัำานวยการฝ่่ายวางแผนและจัดัหา  
 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน)

พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557 รักษัาการผ้�จัดัการฝ่่ายวางแผนและจัดัหา  
 บริษััท เวิลด์ัแก๊สิ (ป็ระเทศไทย) จำากัดั

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 รอังกรรมการผ้�จัดัการสิายงานจัดัหาผลิตุภัณฑ์์ 
 และป็ฏิบัติุการคลัง 
 บริษััท ป็ิคนิค คอัร์ป็อัเรชั�น จำากัดั (มหาชน)

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564260

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



นายสุุทััศน์ นิติิกรไชยรัติน์
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายกลยุทัธ์์และพััฒนาธ์ุรกิจ

อำายุ 43 ปีี

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• MSc. Industrial Logistics, Birmingham City University, UK

• BEng. Civil Engineering, Chulalongkorn University, Thailand

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2561 – ป็ัจจุบัน ผ้�อัำานวยการฝ่่ายกลยุทธุ์และพัฒนาธุุรกิจ 
 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน)

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 ผ้�จัดัการหนว่ยงานพัฒนาธุุรกิจ  
 บริษััท โกลบอัลกรีนเคมิคอัล จำากัดั (มหาชน)

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 261

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



นายณธพล  เพ่�มพล
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายปฎิ่บััติ่การ

อำายุ 51 ปี

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ป็ริญญาโท บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิ์ตุ สิาขาวิชาการบริหารการเงิน 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ป็ริญญาโท บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิ์ตุ สิาขาวิชาการบริหารการตุลาดั 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ป็ริญญาตุรี วิศวกรรมอุัตุสิาหการ มหาวิทยาลัยพระจอัมเกล�า
พระนครเหนือั

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2561 – ป็ัจจุบัน ผ้�อัำานวยการฝ่่ายป็ฎิบัติุการ  
 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ผ้�จัดัการอัาวุโสิฝ่่ายการตุลาดั  
 บริษััท ลินเดั� (ป็ระเทศไทย) จำากัดั (มหาชน)

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564262

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



นางสาวดาราพร อััญญะมณีีตระกููล
ผูู้�จััดกูารอัาวุโสฝ่่ายกูฎหมายและเลขานุกูารบริษััทฯ / 
เลขานุกูารบริษััทฯ 

อัายุ 38 ปีี

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• นิติุศาสิตุร์บัณฑิ์ตุ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสิตุร์

• นิติุศาสิตุร์มหาบัณฑิ์ตุ สิาขากฎหมายเอักชน และธุุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุุรกิจบัณฑิ์ตุย์

• การว่าความและมารยาททนายความ (ตัุ�วทนาย) สิภาทนายความ

• Certificate Company Secretary Program of Thai Institute of 
Director

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�เป็็น 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:

 ไมม่ี

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

พ.ศ. 2557 – ป็ัจจุบัน ผ้�จัดัการอัาวุโสิฝ่่ายกฎหมายและเลขานุการบริษััทฯ  
 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 เจ�าหน�าที�กฎหมาย 
 บริษััท บางกอักสิมาร์ทการ์ดั ซึ่ิสิเทม จำากัดั

พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2556 เจ�าหน�าที�กฎหมาย 
 บริษััท ทีพีไอั โพลีน จำากัดั (มหาชน)

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�รแลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 263

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



เอ
กส

ารุ่
แน

บ 
2 

รา
ยล

ะเอ
่ยดำ

เก
่� ยว

กับั
กร

รม
กา

รข
อง

บัร
ิษััที่

ย่อ
ย 

ณ
 ว

ันิที่
่�  3

1 
ธุันิ

วา
คัม

 2
56

4

 ป็

ระ
ธุา

นก
รร

มก
าร

 

 ก

รร
มก

าร
 


 ผ

้�บร
ิหา

ร

ร�
ยช่
่� อกิ
รร
มิกิ
�ร

WP

บร
ิษัที่
ย่อ
ย

EAGLE

LOGISTIC

WP	GAS

WP	 
SOLUTION

WP	 
SOLLAR

THAIGAS

PREMIER

WONDER	
FOOD

THAIGAS	
CYLINDER

1.
นา

ยจุ
ลจิ

ตุตุ
 บุ

ณ
ยเ

กตุ
ุ



2.
นา

งน
ิศก

ร 
ทัดั

เที
ยม

รม
ย์



3.
นา

ยก
นก

ศัก
ดั � 

ป็ิ �น
แสิ

ง

 







4.
นา

งสิ
ร�อั

ยทิ
พ

ย์ 
ไตุ

รสิ
ุทธุ

ิ �


5.
นา

ยช
ัชว

าล
ย์ 

เจี
ยร

วน
นท์









6.
นา

ยบ
วร

 ว
งศ

์สิิน
อัดั

ม





7.
นา

ยสิ
ง่า

 ร
ัตุน

ชา
ตุช้

ชัย
 










8.
นา

งสิ
าว

ชม
กม

ล 
พ

ุม่พ
ันธุ

์มว่
ง 


 



 



 



 



 



 



 




9.
นา

งลั
ขณ

าน
ันท์

 ลั
กษั

มีธุ
นา

นัน
ตุ



10
.

นา
ยสิ

มช
าย

 ค
้วิจิ

ตุร
สิุว

รร
ณ



11
.

นา
ยร

ังสิ
รร

ค์ 
ศร

ีวร
ศา

สิตุ
ร์



12
.

นา
ยเ

กษั
มสิ

ิทธุ
ิ � ป็

ฐม
ศัก

ดั � 


13
.

นา
ยอั

ซึ่ซึ่
 โอั

โอั
ตุะ

 


แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564264

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



รา
ยล

ะเอ
่ยดำ

เก
่� ยว

กับั
ผู้บั

ริหุ้
าร

 บั
ริษั

ัที่ย
่อย

ที่่� บั
ริษั

ัที่ฯ
 ถั

่อหุ้
ุ้นิ 

ณ
 ว

ันิที่
่�  3

1 
ธุันิ

วา
คัม

 2
56

4

ร�
ยช่
่� อกิ
รร
มิกิ
�ร

WP

บร
ิษัที่
ย่อ
ย

EAGLE

LOGISTIC

WP	GAS

WP	 
SOLUTION

WP	 
SOLLAR

THAIGAS

PREMIER

WONDER	
FOOD

THAIGAS	
CYLINDER

1.
นา

ยก
นก

ศัก
ดั � 

ป็ิ �น
แสิ

ง

 







2.
นา

งสิ
าว

ชม
กม

ล 
พ

ุม่พ
ันธุ

์มว่
ง


 



 



 



 



 



 



 




3.
นา

ยภ
าณ

ุศัก
ดั � 

วง
ศ์พ

ิมล
พ

ร


4.
นา

ยน
พ

วง
ศ์ 

โอั
มา

ธุิก
ุล








 



 




5.
นา

ยวี
รพ

งษั
 เห

ล่า
ศิร

ิชน

 



 




6.
นา

ยสิ
ุทัศ

น์ 
นิตุ

กร
ไช

ยร
ัตุน

์







7.
นา

ยณ
ธุพ

ล 
เพ

ิ �มพ
ล







8.
นา

ยชุ
มพ

ล 
ลิลิ

ตุสิ
ุวร

รณ







บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 265

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
การุ่กำากับดำูแลกิจการุ่



รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับักรรมการของบัริษััที่ย่อยที่่�บัริษััที่ฯ ถั่อหุุ้้นิเกินิกว่าร้อยละ 99%

ร�ยช่่�อกิรรมิกิ�ร

W
P

บริษัที่ย่อย

EA
GL
E

LO
GI
ST
IC

W
P	
GA

S

W
P	

SO
LU
TI
O
N

W
P	
SO
LL
A
R

TH
A
IG
A
S	

CY
LI
ND
ER

1. นายกนกศักดิั� ป็ิ� นแสิง     

2. นายสิง่า รัตุนชาติุช้ชัย      

3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์    

4. นางสิาวชมกมล พุม่พันธุุ์มว่ง         

5. นายยงยศ พึ�งธุรรม    

หมายเหตุุ : 

 WP = บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน) 

 บริษััทยอ่ัย

 EAGLE = บริษััท อีัเกิ�ล อิันเตุอัร์ทรานสิ์ จำากัดั

 LOGISTIC = บริษััท โลจีสิติุค เอ็ันเตุอัร์ไพรซึ่์ จำากัดั

 WP GAS = บริษััท ดัับบลิวพี แก๊สิ จำากัดั  

 WP SOLUTIONS  = บริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ล้ชั�นสิ์ จำากัดั

 WP SOLLAR  = บริษััท ดัับบลิวพี โซึ่ลล่าร์ จำากัดั

 THAIGAS  = บริษััท ไทยแก๊สิ คอัร์ป็เรชั�น จำากัดั

 PREMIER = บริษััท พรีเมียร์ แคร์ริเอัอัร์ จำากัดั

 WONDERFOOD HOLDING = บริษััท วันเดัอัร์ฟ้้ดั โฮลดิั�ง จำากัดั

 THAI GAS CYLINDER  = บริษััท ไทย แก๊สิ ไซึ่ลินเดัอัร์ จำากัดั

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564266
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เอกสารุ่แนบ 3 
รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับัหุ้ัวหุ้นิ้างานิตรวจสอบัภายในิ และหุ้ัวหุ้นิ้างานิกำากับัดำูแล
การปีฏิิบััติงานิของบัริษััที่ 

นางสาวนิภาทิิพย์์ ศุุภฤกษ์์รััตนไชย์
หััวหัน้างานตรัวจสอบภาย์ใน

อาย์ุ 35 ปีี

คุณวุฒิกิ�รศึกิษ�/ป็ระวัติกิ�รฝึึกิอบรมิ

• ป็ริญญาโท บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิ์ตุ ภาควิชาการเงิน  
สิถืาบันบัณฑิ์ตุพัฒนบริหารศาสิตุร์

• ป็ริญญาตุรี บริหารธุุรกิจบัณฑิ์ตุ เกียรติุนิยมอัันดัับ 1 ภาควิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษัตุรศาสิตุร์

• หลักสิ้ตุร Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ที� 8 : SET

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

• หลักสิ้ตุร Corporate Governance for Executives รุน่ที� 12 : Thai 
Institute of Director

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

วุฒิบัตร/ป็ระกิ�ศน่ยบัตร

• ผ้�สิอับบัญชีรับอันุญาตุ (CPA) สิภาวิชาชีพบัญชี

กิ�รฝึึกิอบรมิ

• หลักสิ้ตุรดั�านมาตุรฐานการเงินและการบัญชี มาตุรฐานการสิอับบัญชี 
และมาตุรฐานการตุรวจสิอับภายใน

กิ�รดัำ�รงตำ�แหน่งกิรรมิกิ�ร/ผู้้�บริห�รในกิิจกิ�รอ่�นที่่�ไมิ่ใช่่ 
บริษัที่จดัที่ะเบ่ยนในตลั�ดัหลัักิที่รัพย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	:	

 ไมม่ี

ป็ระส่บกิ�รณ์ที่ำ�ง�น	(5	ป็ี)	ย�อนหลััง

ม.ค. 2564 – ป็ัจจุบัน ผ้�อัำานวยการฝ่่ายตุรวจสิอับภายใน  
 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน)

สิ.ค. 2559 – ธุ.ค. 2563 ผ้�ชว่ยผ้�อัำานวยการฝ่่ายตุรวจสิอับภายใน  
 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน)

ม.ค. 2558 – สิ.ค. 2559 ผ้�ชว่ยผ้�อัำานวยการฝ่่ายบัญชีและการเงิน  
 บริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั (มหาชน)

2557 – 2558 ผ้�จัดัการสิว่นงานสิอับบัญชี  
 บริษััท ไพร�ซึ่วอัเตุอัร์เฮาสิ์ค้เป็อัร์สิ เอับีเอัเอัสิ จำากัดั

2551 – 2557 ผ้�ชว่ยผ้�สิอับบัญชี  
 บริษััท ไพร�ซึ่วอัเตุอัร์เฮาสิ์ค้เป็อัร์สิ เอับีเอัเอัสิ จำากัดั

จำ�นวนกิ�รถึ่อหุ�น	:

 ไมม่ี

คว�มิสั่มิพันธุ์ที่�งครอบครัวระหว่�งกิรรมิกิ�ร 
แลัะผู้้�บริห�ร	:	

 ไมม่ี
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เอกสารุ่แนบ 4 
ที่รัพย์สินิที่่�ใช้ในิการปีระกอบัธุุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับั 
รายการปีระเมินิราคัาที่รัพย์สินิ
อสังหุ้าริมที่รัพย์เพ่�อการลงทีุ่นิ-สุที่ธุิ

(หนว่ย : ล�านบาท)

ป็ระเภูที่/ลัักิษณะที่รัพย์สิ่น ลัักิษณะกิรรมิสิ่ที่ธุิ� มิ้ลัค่�
(ลั��นบ�ที่) ภู�ระผู้้กิพัน

1. ที�ดิัน เจ�าขอัง 138 -

2. อัาคารโรงบรรจุ เจ�าขอัง 35 -

3. ระบบท่อัแก๊สิและอุัป็กรณ์ควบคุม เจ�าขอัง 5 -

รีวม 178

ที่่�ดำินิ อาคัาร และอุปีกรณ์ - สุที่ธุิจากคั่าเส่�อมราคัาสะสม และคั่าเผ่�อการดำ้อยคั่า

(หนว่ย : ล�านบาท)

	ป็ระเภูที่/ลัักิษณะที่รัพย์สิ่น ลัักิษณะกิรรมิสิ่ที่ธุิ� มิ้ลัค่� 
(ลั��นบ�ที่) ภู�ระผู้้กิพัน

1. ที�ดิัน เจ�าขอัง 327 ü1

2. อัาคารและระบบสิาธุารณ้ป็โภค เจ�าขอัง 480 ü1

3. คลังและอุัป็กรณ์เก็บแก๊สิ เจ�าขอัง 521 ü1

4. เครื�อังจักรและอุัป็กรณ์ในโรงงาน เจ�าขอัง 95 ü1

5. ถัืงบรรจุแก๊สิขนาดัเล็ก เจ�าขอัง 1,333 -

6. เครื�อังตุกแตุ่งติุดัตัุ�งและเครื�อังใช�สิำานักงาน เจ�าขอัง 27 -

7. ยานพาหนะ เจ�าขอัง 84 ü2

8. สิินทรัพย์ระหว่างก่อัสิร�าง เจ�าขอัง 66 -

รีวม  2,932  

หมายเหตุุ :   ภาระผ้กพัน (ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564) 

 1 ใช�สิินทรัพย์เป็็นหลักป็ระกันบางสิว่น

 2 บางสิว่นอัย้ภ่ายใตุ�สิัญญาเชา่ทางการเงิน

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564268
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สัญญาเช่าที่่�ดำินิของบัริษััที่ และบัริษััที่ย่อย

ผู้้�ให�เช่่� ส่ถึ�นที่่�เช่่�แลัะขน�ดัพ่�นที่่� ระยะเวลั�ของสั่ญญ�

บริษััท ป็ฐวีเทอัร์มินัล จำากัดั

 

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 179 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 2,040 ตุารางเมตุร

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 5078 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 1,080 ตุารางเมตุร

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 179 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 11 ไร ่15.4 ตุารางวา

20 ป็ี

22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 5078 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 3 ไร ่1 งาน 30 ตุารางวา

20 ป็ี

22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 3171 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 99 ตุารางวา

20 ป็ี

22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 3171 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 1 ไร ่3 งาน 60 ตุารางวา

18 ป็ี 1 เดืัอัน 21 วัน

1 มี.ค. 2558 - 21 เม.ย. 2576

บริษััท เวิลด์ั แอัล.พี.จี. กรุ๊ป็ 
จำากัดั

 

 

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 16708 ตุ.นาเกลือั

อั.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื�อัที� 2 ไร ่1 งาน 82.5 ตุารางวา

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

ที�ดิัน โฉนดัเลขที� 78038 ตุ.นาเกลือั

อั.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื�อัที� 2 ไร ่3 งาน 62 ตุารางวา

24 ป็ี 9 เดืัอัน 13 วัน

8 สิ.ค. 2544 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 26369 ตุ.ป็รุใหญ่

อั.เมือัง จ.นครราชสิีมา เนื�อัที� 1 ไร ่6 ตุารางวา

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 17340 ตุ.หนอังกรดั

อั.เมือัง จ.นครสิวรรค์ เนื�อัที� 1 ไร ่1 งาน 79.5 ตุารางวา

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

ที�ดิัน โฉนดัเลขที� 798 ตุ.ดัอันแก�ว อั.แมร่ิม จ.เชียงใหม ่ 
เนื�อัที� 2 ไร ่33 ตุารางวา

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 16524, 68222 ตุ.พลายชุมพล

อั.เมือัง จ.พิษัณุโลก เนื�อัที� 2 ไร ่1 งาน 29 ตุารางวา

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 16524 ตุ.พลายชุมพล

อั.เมือัง จ.พิษัณุโลก เนื�อัที� 1 ไร ่1 งาน 52.75 ตุารางวา

24 ป็ี 9 เดืัอัน 13 วัน

8 สิ.ค. 2544 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 1890 ตุ.บางมัญ

อั.เมือัง จ.สิิงห์บุรี เนื�อัที� 3 ไร ่43 ตุารางวา

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569
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ผู้้�ให�เช่่� ส่ถึ�นที่่�เช่่�แลัะขน�ดัพ่�นที่่� ระยะเวลั�ของสั่ญญ�

บรษัิัท เวิลด์ัป็โิตุรเลียม จำากัดั

 

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 5079 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 8,800 ตุารางเมตุร

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 180 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 7,080 ตุารางเมตุร

30 ป็ี

22 เม.ย. 2539 - 21 เม.ย. 2569

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 5079 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 2 งาน 43.75 ตุารางวา

18 ป็ี 1 เดืัอัน 21 วัน

1 มี.ค. 2558 - 21 เม.ย. 2576

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 5079 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 1 งาน 49.8 ตุารางวา

20 ป็ี

22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 5079 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 5 ไร ่50 ตุารางวา

20 ป็ี

22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 180 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 1 ไร ่3 งาน 66.9 ตุารางวา

20 ป็ี

22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 180 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 1 ไร ่2 งาน 20 ตุารางวา

20 ป็ี

22 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2576

บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 180 ตุ.บางป็ะกงล่าง

อั.บางป็ะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื�อัที� 45 ตุารางวา

18 ป็ี 1 เดืัอัน 21 วัน

1 มี.ค. 2558 - 21 เม.ย. 2576

นางสิาววัชรี เกษัวัชรสิาร ที�ดิัน ภบท. 5 พร�อัมสิิ�งป็ล้กสิร�าง ตุ.โนนท่อัน

อั.เมือัง จ.ขอันแก่น เนื�อัที� 1 ไร ่2 งาน

1 ป็ี

1 ม.ค. 2559 เป็็นตุ�นไป็

ห�างหุ�นสิว่นจำากัดั ชะมวง
ป็ิโตุรเลียม

ที�ดิัน พร�อัมสิำานักงาน โฉนดัเลขที� 1077

ตุ.ชิงโค อั.สิิงหนคร จ.สิงขลา เนื�อัที� 300 ตุารางเมตุร

1 ป็ี

1 มิ.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2565

การนิคมอุัตุสิาหกรรม 
แหง่ป็ระเทศไทย

ที�ดิันในนิคมอุัตุสิาหกรรมพิจิตุร แป็ลงหมายเลข 2G-4 
ตุ.หนอังหลุม อั.วชิรบารมี จ.พิจิตุร เนื�อัที� 10 ไร่

21 ป็ี

1 ตุ.ค. 2556 – 20 ก.ย. 2577

นางอััญชลี กอังอัำานวยสิุข บางสิว่นขอังที�ดิัน โฉนดัเลขที� 3826 ตุ.บางเพรียง  
อั.บางบอ่ั จ.สิมุทรป็ราการ เนื�อัที� 3 ไร่

10 ป็ี

1 ก.ย. 2557 – 31 สิ.ค. 2567

บริษััท กวงหลี อ็ัอักซึ่ิเยน่ 
จำากัดั 

บางสิว่นขอังที�ดิัน พร�อัมสิิ�งป็ล้กสิร�าง น.สิ. 3  
เลขที� 491 ตุ.บางกุ�ง อั.เมือังสิุราษัฎร์ธุานี

จ.สิุราษัฎร์ธุานี เนื�อัที� 144 ตุารางเมตุร

3 ป็ี

1 ม.ค. 2564 – 31 ธุ.ค. 2566
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สัญญาเช่าอาคัารของบัริษััที่ และบัริษััที่ย่อย

ผู้้�ให�เช่่� ส่ถึ�นที่่�เช่่�แลัะขน�ดัพ่�นที่่� ระยะเวลั�ของสั่ญญ�

บริษััท จัดัการและพัฒนา
ทรัพยากรนำาภาคตุะวันอัอัก 
จำากัดั (มหาชน)

พื�นที�ชั�น 14, 15 และ 16 อัาคารอีัสิท์ วอัเตุอัร์ เลขที� 1 
ซึ่.วิภาวดีัรังสิิตุ 5 ถื.วิภาวดีัรังสิิตุ แขวงจอัมพล เขตุจตุุจักร 
กรุงเทพมหานคร รวมพื�นที� 1,728.40 ตุารางเมตุร

3 ป็ี

16 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2565

บริษััท พงษ์ัสิุภี จำากัดั

 

พื�นที�ชั�น 6A อัาคารพงษ์ัสิุภี เลขที� 19 ซึ่.ยาสิ้บ 1 
ถื.วิภาวดีัรังสิิตุ แขวงจอัมพล เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร 
พื�นที� 185 ตุารางเมตุร

1 ป็ี

1 มี.ค. 2564- 28 ก.พ. 2565

บริษััท พงษ์ัสิุภี จำากัดั

 

พื�นที�ชั�น 7 อัาคารพงษ์ัสิุภี เลขที� 19 ซึ่.ยาสิ้บ 1 
ถื.วิภาวดีัรังสิิตุ แขวงจอัมพล เขตุจตุุจักร กรุงเทพมหานคร 
รวมพื�นที� 370 ตุารางเมตุร

1 ป็ี

1 มี.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565

บริษััท เฟิร์ม เอัสิเตุท แอันด์ั 
เลทติุ�ง เซึ่อัร์วิสิ จำากัดั

อัาคารเลขที� 188/40 หม้ ่3 ตุ.บางเพรียง อั.บางบอ่ั 
จ.สิมุทรป็ราการ รวมพื�นที� 1,570 ตุารางเมตุร

3 ป็ี

1 ตุ.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2565

สัญญาเช่าโรงบัรรจุของบัริษััที่ และบัริษััที่ย่อย

ผู้้�ให�เช่่� ส่ถึ�นที่่�เช่่�แลัะขน�ดัพ่�นที่่� ระยะเวลั�ของสั่ญญ�

บริษััท เวิลด์ั แอัล.พี.จี. กรุ๊ป็ 
จำากัดั 

ที�ดิัน พร�อัมโรงบรรจุ โฉนดัเลขที� 30881 ตุ.ห�วยกะป็ิ

อั.เมือัง จ.ชลบุรี เนื�อัที� 5 ไร ่79 ตุารางวา

3 ป็ี

1 ก.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2565

ที�ดิัน พร�อัมโรงบรรจุ โฉนดัเลขที� 103687, 103688, 
103689 เนื�อัที� 2 ไร ่86 ตุารางวา

และที�ดิันสิว่นที�เหลือัขอังโฉนดัเลขที� 103689 เนื�อัที� 3 งาน 
14 ตุารางวา แขวงบางนา เขตุพระโขนง กรุงเทพมหานคร

3 ป็ี

1 ก.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2565

บริษััท สิมบ้รณ์ ป็ิโตุรเลียม 
(1993) จำากัดั 

บางสิว่นขอังที�ดิัน พร�อัมโรงบรรจุ โฉนดัเลขที� 2643

ตุ.ท่าพระ อั.เมือัง จ.ขอันแก่น เนื�อัที� 2 ไร่

1 ป็ี

1 สิ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2565

นายพงษ์ัเทพ สิันติุกุล

 

บางสิว่นขอังที�ดิัน พร�อัมโรงบรรจุ โฉนดัเลขที� 43641  
ตุ.คลอังหนึ�ง อั.คลอังหลวง จ.ป็ทุมธุานี

3 ป็ี

15 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2566

นางลำาจวน กาญจนชีวะ

 

บางสิว่นขอังที�ดิัน ซึ่ึ�งเป็็นที�ตัุ�งโรงบรรจุ โฉนดัเลขที� 
214203 ตุ.บางแก�ว อั.บางพลี จ.สิมุทรป็ราการ  
เนื�อัที� 2 ไร ่200 ตุารางวา 

4 ป็ี

1 ม.ค. 2562 - 31 ธุ.ค. 2565

นางฤทัย แดังแสิงสิง่ และ 
นายสิุฤกษ์ั แดังแสิงสิง่

บางสิว่นขอังที�ดิัน ซึ่ึ�งเป็็นที�ตัุ�งโรงบรรจุ โฉนดัเลขที� 19575 
แขวงบางหว�า เขตุภาษีัเจริญ กรุงเทพมหานคร  
เนื�อัที� 2 ไร ่3 งาน 96 ตุารางวา

3 ป็ี

1 ม.ค. 2565 - 31 ธุ.ค. 2567

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 271
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ผู้้�ให�เช่่� ส่ถึ�นที่่�เช่่�แลัะขน�ดัพ่�นที่่� ระยะเวลั�ของสั่ญญ�

ห�างหุ�นสิว่นจำากัดั  
กรีน-แก๊สิ เอ็ักซึ่์เพรสิ

ที�ดิัน พร�อัมโรงบรรจุ โฉนดัเลขที� 31281 ตุ.มาบขา่  
อั.นิคมพัฒนา จ.ระยอัง

3 ป็ี

1 ม.ค. 2563 - 31 ธุ.ค. 2565

บริษััท สิยาม รอัยัล  
เอันเนอัร์ยี� จำากัดั

ที�ดิัน พร�อัมสิิ�งป็ล้กสิร�าง โฉนดัเลขที� 89242 ตุ.นาโคก 
อั.เมือังสิมุทรสิาคร จ.สิมุทรสิาคร

3 ป็ี

1 มี.ค. 2564 - 29 ก.พ. 2567

สัญญาเช่าร้านิคั้าแก๊สของบัริษััที่ และบัริษััที่ย่อย

ผู้้�ให�เช่่� ส่ถึ�นที่่�เช่่�แลัะขน�ดัพ่�นที่่� ระยะเวลั�ของสั่ญญ�

นายวัชรพล จันทร์กลิ�นหอัม

 

ตึุกแถืว เลขที� 300 ถืนนรามอิันทรา แขวงรามอิันทรา  
เขตุคันนายาง กรุงเทพมหานคร

1 ป็ี

1 ม.ค. 2565 - 31 ธุ.ค. 2565

นายสิุรศักดิั� อัย้ค่งพัน ที�ดิันพร�อัมอัาคารสิิ�งป็ล้กสิร�าง เลขที� 7/4-8 ถื.เพชรเกษัม 
ตุ.อั�อัมน�อัย อั.กระทุ่มแบน ซึ่ึ�งตัุ�งอัย้บ่นโฉนดัเลขที� 53960 
อั.กระทุ่มแบน จ.สิมุทรสิาคร เนื�อัที� 2 งาน

10 ป็ี 2 เดืัอัน

1 พ.ย. 2562 - 31 ธุ.ค. 2572

ร�านอุัดัมทรัพย์ 

โดัยนายป็ระสิาร ชัฏป็ระสิาร

อัาคารชั�นที� 1 เลขที� 953 ซึ่อัยแสิงทิพย์  
แขวงพระโขนงเหนือั เขตุวัฒนา กรุงเทพมหานคร

10 ป็ี

18 ก.พ. 2563 - 17 ก.พ. 2573

นายอัภิชาติุ และ 
นางสิาวภาษิัณี เพ็ชรรัตุน์

อัาคารพาณิชย์ เลขที� 170 ถืนนอิัสิรภาพ แขวงวัดักัลยาณ์ 
เขตุธุนบุรี กรุงเทพมหานคร

3 ป็ี

17 มี.ค. 2563 - 16 มี.ค. 2566

นายไพโรจน์ นิยมธุรรมกิจ ที�ดิันพร�อัมอัาคารสิิ�งป็ล้กสิร�าง เลขที� 247 ซึ่อัยลาดัพร�าว 
121 (สิีวะรา) ถืนนนวมินทร์ แขวงคลอังจั�น เขตุบางกะป็ิ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งตัุ�งอัย้บ่นโฉนดัเลขที� 231746 

เนื�อัที� 16 เศษั 1/10 ตุารางวา

10 ป็ี

1 มิ.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2573

ที�ดิันพร�อัมอัาคารสิิ�งป็ล้กสิร�าง เลขที� 75 ซึ่อัยพัฒนาการ 
20 แขวงสิวนหลวง เขตุสิวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
ซึ่ึ�งตัุ�งอัย้บ่นโฉนดัเลขที� 48570 เนื�อัที�ป็ระมาณ 14 ตุารางวา

10 ป็ี

16 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2573

นางกาญจนา ตัุนฑ์กิจ ที�ดิันพร�อัมอัาคารสิิ�งป็ล้กสิร�าง เลขที� 192  
ถืนนเฉลิมพระเกียรติุ ร.9 แขวงหนอังบอัน เขตุป็ระเวศ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งตัุ�งอัย้บ่นโฉนดัเลขที� 45489  
เนื�อัที�ป็ระมาณ 16 ตุารางวา

10 ป็ี

1 ก.ย. 2563 – 31 สิ.ค. 2573

นางพรป็วีณ์ วัฒนอัติุคุณ พื�นที�เฉพาะสิว่นบนที�ดิันและสิิ�งป็ล้กสิร�าง เลขที� 44/1 
ซึ่อัยเพชรเกษัม 79 แขวงหนอังค�างพล้ เขตุหนอังแขม 
กรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งตัุ�งอัย้บ่นโฉนดัเลขที� 11545  
เนื�อัที�ป็ระมาณ 180 ตุารางเมตุร

10 ป็ี

1 ตุ.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2573

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564272
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ผู้้�ให�เช่่� ส่ถึ�นที่่�เช่่�แลัะขน�ดัพ่�นที่่� ระยะเวลั�ของสั่ญญ�

นายณภัทร ลิมป็ภาสิ พื�นที�เฉพาะสิว่นบนที�ดิันและสิิ�งป็ล้กสิร�าง เลขที� 11  
ถืนนเลียบคลอังภาษีัเจริญฝ่ั� งเหนือั แขวงหนอังแขม  
เขตุหนอังแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งตัุ�งอัย้บ่นโฉนดัเลขที� 
43722 และ 43729 เนื�อัที�ป็ระมาณ 63 ตุารางวา

10 ป็ี

22 มี.ค. 2564 – 21 มี.ค. 2574

นางนาตุยา วรรณะเอีั�ยมพกิลุ พื�นที�เฉพาะสิว่นบนที�ดิันและสิิ�งป็ล้กสิร�าง เลขที� 191 
ซึ่.สิุขุมวิท 101/2 ถื.สิุขุมวิท แขวงบางนา เขตุบางนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งตัุ�งอัย้บ่นโฉนดัเลขที� 170157  
เนื�อัที�ป็ระมาณ 15 ตุารางวา

10 ป็ี

21 มิ.ย. 2564 – 20 มิ.ย. 2574

นางสิาวปุ็ณยนุช ฮวดัวัฒนา พื�นที�เฉพาะสิว่นบนที�ดิันและสิิ�งป็ล้กสิร�าง เลขที� 
58/152-153 หม้ที่� 2 แขวงบางขุนเทียน เขตุจอัมทอัง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งตัุ�งอัย้บ่นโฉนดัเลขที� 3945 

3 ป็ี

10 พ.ย. 2564 – 9 พ.ย. 2567

บริิษััท ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอ็ริ์ยี่ี� จำำ�กััดั (มห�ชน) 273

04
งบการุ่เงิน

05
เอกสารุ่แนบ

03
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บริษััทฯ ตุระหนักและให�ความสิำาคัญตุ่อัการป็ฏิบัติุตุามหลัก
การกำากับดั้แลกิจการที�ดีั โดัยไดั�ตุระหนักถึืงบทบาท และ
หน�าที�ความรบัผดิัชอับขอังคณะกรรมการและคณะผ้�บรหิาร
ในการสิร�างเสิริมให�เกิดัการกำากับดั้แลกิจการที�ดีั เพื�อัเพิ�ม
ขีดัความสิามารถืในการแข่งขันขอังกิจการ และให�ความ
เชื�อัมั�นให�แก่ผ้�ถืือัหุ�น ผ้�ลงทุน และผ้�ที�เกี�ยวข�อังทุกฝ่่าย ดั�วย
การบริหารงานอัย่างมีป็ระสิิทธิุภาพ และโป็ร่งใสิ จึงไดั�มี
การกำาหนดันโยบายสินับสินุนการกำากับด้ัแลกิจการ โดัย
ครอับคลุมหลักการสิำาคัญตุามหลักการกำากับด้ัแลกิจการ 
(Good Corporate Governance) ใหมใ่น 5 หมวดั ดัังนี�

1. สิิทธุิขอังผ้�ถืือัหุ�น

2. การป็ฏิบัติุตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นอัยา่งเท่าเทียมกัน

3. บทบาทผ้�มีสิว่นไดั�เสิีย

4. การเป็ิดัเผยข�อัม้ล และความโป็รง่ใสิ

5. ความรับผิดัชอับขอังคณะกรรมการ

หุ้มวดำ 1 : สิที่ธุิของผู้ถั่อหุุ้้นิ
บริษััทฯ ไดั�ให�ความสิำาคัญตุ่อัสิิทธิุขอังผ้�ถืือัหุ�นในการไดั�รับ
ข�อัม้ลขอังบริษััทฯ อัยา่งถื้กตุ�อังครบถื�วน เพียงพอั ทันเวลา 
และเท่าเทียมกัน เพื�อัป็ระกอับการตัุดัสินิใจในทกุๆ เรื�อัง ดัังนั�น 
คณะกรรมการบริษััทฯ จึงมีนโยบายดัังนี�

1.1 ให�บริษััทฯ จัดัสิ่งหนังสิือัเชิญป็ระชุมพร�อัมทั�งข�อัม้ล
ป็ระกอับการป็ระชุมตุามวาระตุ่างๆ ให�เพียงพอั โดัย
ระบุวัตุถืุป็ระสิงค์ และเหตุุผล ตุลอัดัจนความเห็นขอัง
คณะกรรมการในทุกวาระเพื�อัเป็ิดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�น
ไดั�ศึกษัาข�อัม้ลอัย่างครบถื�วนล่วงหน�าก่อันวันป็ระชุม 
ผ้�ถืือัหุ�นไมน่�อัยกว่า 14 วัน ในกรณีที�ผ้�ถืือัหุ�นไมส่ิามารถื
เข�าร่วมป็ระชุมดั�วยตุนเอังไดั�บริษััทฯ เปิ็ดัโอักาสิให� 
ผ้�ถืือัหุ�นสิามารถืมอับฉันทะให�กรรมการอิัสิระหรอืับุคคล
ใดัๆ เข�าร่วมป็ระชุมแทนตุนไดั� โดัยใช�หนังสิอืัมอับฉันทะ
ที�บริษััทฯ ไดั�จัดัสิง่ไป็พร�อัมกับหนังสิือัเชิญป็ระชุม

เอกสารุ่แนบ 5 
นิโยบัายและแนิวปีฏิบิัตักิารกำากบััดำแูลกิจการและจรรยาบัรรณธุรุกจิโดำยละเอย่ดำ

1.2 อัำานวยความสิะดัวกแก่ผ้�ถืือัหุ�นทกุรายอัยา่งเท่าเทียมกัน 
ในการเข�าร่วมป็ระชุมทั�งในเรื�อังสิถืานที�และเวลาที�
เหมาะสิม มีสิิ�งอัำานวยความสิะดัวกแก่ผ้�พิการ มีการ
รักษัาความป็ลอัดัภัยและพร�อัมรับมือักับเหตุุฉุกเฉิน

1.3 ในการป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นจะพิจารณาและลงคะแนนเรียง
ตุามวาระที�กำาหนดัโดัยไม่เป็ลี�ยนแป็ลงข�อัม้ลสิำาคัญ 
หรือัเพิ�มวาระการป็ระชุมในการป็ระชุมอัยา่งกะทันหัน  
และเปิ็ดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นมีสิิทธิุเท่าเทียมกันในการ
ตุรวจสิอับการดัำาเนินงานขอังบริษััทฯ สิอับถืาม แสิดัง
ความคิดัเห็น และข�อัเสินอัแนะตุ่างๆ โดัยกรรมการ
และผ้�บริหารที�เกี�ยวข�อังจะเข�าร่วมป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นเพื�อั 
ตุอับคำาถืามในที�ป็ระชุมดั�วย

1.4 ผ้�ถืือัหุ�นมีสิิทธุิอัอักเสีิยงลงคะแนนแยกสิำาหรับแตุ่ละ
ระเบียบวาระที�เสินอั การลงมติุตุ�อังเลือักใช�วิธุีการและ
อุัป็กรณ์ที�โป็รง่ใสิ สิะดัวกและรวดัเร็ว และมีป็ระสิทิธิุภาพ
สิามารถืแสิดังผลการลงมติุไดั�อัย่างรวดัเร็ว และ 
ผ้�ถืือัหุ�นมีสิิทธุิทราบผลการลงมติุอัย่างทันท่วงที โดัย
บริษััทฯ ไดั�จัดัให�มีการใช�ระบบบาร์โค�ดั (Barcode) 
ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสีิยงเพื�อัความ
รวดัเร็ว และบริษััทฯ ไดั�จัดัเตุรียมอัากรแสิตุมป็์ให�แก่ 
ผ้�ถืือัหุ�นในการมอับฉันทะอีักดั�วย

1.5 ให�เพิ�มช่อังทางในการรับทราบข่าวสิารขอังผ้�ถืือัหุ�น 
ผา่นทาง website ขอังบริษััทฯ โดัยนำาขา่วสิารตุ่างๆ และ
รายละเอีัยดัไว�ที� website ขอังบริษััทฯ โดัยเฉพาะ ใน 
กรณีหนังสืิอัเชิญป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นให�เผยแพร่ก่อันวัน
ป็ระชุมล่วงหน�า เพื�อัให�ผ้�ถืือัหุ�นสิามารถืดัาวน์โหลดั
ข�อัม้ลระเบียบวาระการป็ระชุมไดั�อัย่างสิะดัวก และ
ครบถื�วน

1.6 นโยบายให�กรรมการทุกท่านเข�าร่วมป็ระชุมเพื�อัตุอับ 
ข�อัซึ่ักถืามจากผ้�ถืือัหุ�นโดัยพร�อัมเพรียงกัน

1.7 การจดับันทึกรายงานการป็ระชุมให�บันทึกให�ครบถื�วน 
ถืก้ตุ�อัง รวดัเรว็ โป็รง่ใสิ และบนัทึกป็ระเด็ันซึ่กัถืามและ
ข�อัคิดัเห็นที�สิำาคัญไว�ในรายงานการป็ระชุมเพื�อัให�ผ้� 
ถืือัหุ�นสิามารถืตุรวจสิอับไดั� นอักจากนี�บริษััทฯ ยังไดั�มี 
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การบันทึกวีดิัทัศน์ภาพการป็ระชุมเพื�อัเก็บรักษัาไว�
อั�างอิังนอักจากนี�ให�บริษััทฯ นำารายงานการป็ระชุม 
ผ้�ถืือัหุ�นเผยแพรใ่นเว็บไซึ่ต์ุขอังบริษััทฯ เพื�อัให�ผ้�ถืือัหุ�น
ไดั�พจิารณา รวมถึืงสิง่รายงานการป็ระชุมดัังกล่าวไป็ยงั
ตุลาดัหลักทรัพยแ์หง่ป็ระเทศไทย ภายใน 14 วัน นบัแตุ่
วันที�มีการป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�นนั�น

1.8 เพิ�มความสิะดัวกให�แก่ผ้�ถืือัหุ�นในการไดั�รับเงินป็ันผล
โดัยการโอันเงินเข�าบัญชีธุนาคาร (ถื�ามีการจ่าย
เงินป็ันผล) เพื�อัอัำานวยความสิะดัวกให�ผ้�ถืือัหุ�นให�ไดั�
รับเงินปั็นผลตุรงเวลา ป็้อังกันปั็ญหาเรื�อังเช็ดัชำารุดั 
สิ้ญหาย หรือัสิง่ถึืงผ้�ถืือัหุ�นล่าช�า

หุ้มวดำที่่� 2 : การปีฏิิบััติต่อผู้ถั่อหุุ้้นิ
อย่างเที่่าเที่่ยมกันิ
บริษััทฯ ไดั�กำาหนดัให�มีการป็ฏิบัติุตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นทุกรายอัย่าง
เท่าเทียมกัน ดัังนั�นคณะกรรมการบริษััทฯ จึงมีนโยบายดัังนี�

2.1 ให�บริษััทฯ จัดัสิ่งหนังสิือันัดัป็ระชุมพร�อัมทั�งข�อัม้ล
ป็ระกอับการป็ระชุมให�ผ้�ถืือัหุ�นทราบล่วงหน�าก่อันการ
ป็ระชุมไม่น�อัยกว่า 14 วัน เพื�อัเป็ิดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�น
ไดั�ศึกษัาข�อัม้ลอัย่างครบถื�วนก่อันวันป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น 
ผ้�ถืือัหุ�นทุกรายย่อัมมีสิิทธุิรับข�อัม้ลหรือัเอักสิารเป็็น
ภาษัาไทยหรือัภาษัาอัังกฤษัสิำาหรับผ้�ถืือัหุ�นชาวตุ่างชาติุ  
เอักสิารที�สิ่งให�กับผ้�ถืือัหุ�นชาวตุ่างชาติุตุ�อังแป็ลเป็็น
ภาษัาอัังกฤษั

2.2 ให�ศึกษัาแนวทางเพื�อัเป็ิดัโอักาสิให�ผ้�ถืือัหุ�นสิ่วนน�อัย
สิามารถืเสินอัชื�อักรรมการ หรือัเสินอัวาระการป็ระชุม
เพิ�มเติุมไดั�ก่อันการป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น

2.3 ให�เพิ�มการอัำานวยความสิะดัวกแก่ผ้�ถืือัหุ�นที�ไมส่ิามารถื
เข�าร่วมป็ระชุมไดั�ดั�วยตุนเอัง โดัยให�ผ้�ถืือัหุ�นสิามารถื
มอับฉันทะให�บุคคลใดับุคคลหนึ�ง หรือัให�มีกรรมการ
อิัสิระอัยา่งน�อัย 1 คน เข�ารว่มป็ระชุม และลงมติุแทนไดั� 
และแจ�งรายชื�อักรรมการอิัสิระดัังกล่าวไว�ในหนังสืิอันัดั
ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น ซึ่ึ�งผ้�ถืือัหุ�นมีสิทิธิุไดั�รับป็ระวัติุและข�อัมล้
การทำางานขอังกรรมการอิัสิระแตุ่ละท่านอัยา่งครบถื�วน
เหมาะสิมในการพิจารณา

2.4 ให�ป็ฏิบัติุตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นทุกรายอัย่างเท่าเทียมกันไม่ว่า 
จะเป็็นผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ่หรือัผ้�ถืือัหุ�นสิ่วนน�อัยไม่ว่า 
จะเป็็นผ้�ถืือัหุ�นชาวไทยหรือัผ้�ถืือัหุ�นตุ่างชาติุ

• กรรมการและผ้�บรหิารตุ�อังรว่มกันรบัผดิัตุ่อับุคคล
ที�ซึ่ื�อัขายหลักทรัพย์ขอังบริษััทฯ ในความเสิียหาย
ใดัๆ อัันเกิดัขึ�นเนื�อังจากการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลตุ่อั 
ผ้�ถืือัหุ�นหรือัป็ระชาชนทั�วไป็โดัยแสิดังข�อัความที�
เป็็นเท็จในสิาระสิำาคัญหรือัป็กป็ิดัข�อัความจริงที�
ควรบอักให�ชัดัแจ�งในสิาระสิำาคัญตุามที�กำาหนดัใน
กฎหมายหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ เว�นแตุ่
กรรมการและผ้�บริหารดัังกล่าวจะพิสิ้จน์ไดั�ว่าโดัย
ตุำาแหนง่หน�าที�ตุนไมอ่ัาจล่วงร้�ถึืงความแท�จรงิขอัง
ข�อัม้ลหรือัการขาดัข�อัม้ลที�ควรตุ�อังแจ�งนั�น

2.5 ให�คำาแนะนำาแก่ผ้�บริหารขอังบริษััทฯ เกี�ยวกับการใช�
ข�อัม้ลขอังบริษััทฯ อัันจะสิง่ผลตุ่อัราคาหุ�นขอังบริษััทฯ 
ทั�งนี� ในช่วง 1 เดืัอันก่อันที�จะมีการเปิ็ดัเผยงบการเงิน
ขอังบรษัิัทฯ (รวมถึืงงบการเงินรายไตุรมาสิ) บริษััทฯ จะ
ห�ามพนกังานที�เกี�ยวข�อังเป็ดิัเผยข�อัมล้ที�สิำาคัญก่อันการ
เปิ็ดัเผยข�อัมล้ตุ่อัตุลาดัหลักทรพัย์ฯ และคณะกรรมการ
ขอังบริษััทฯ 

2.6 ห�ามมิให�กรรมการ ผ้�บริหาร พนักงาน เจ�าหน�าที� รวมถึืง
ค้ส่ิมรสิและผ้�อัย้ใ่นอุัป็การะขอังบุคคลดัังกล่าว ใช�ข�อัม้ล
ขอังบรษัิัทฯ เพื�อัขาย ซึ่ื�อั โอันหรือัรบัโอันหุ�นขอังบรษัิัทฯ  
ก่อันที�จะมีการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลตุ่อัสิาธุารณชน การใช�
ข�อัม้ลในลักษัณะดัังกล่าวอัาจเป็็นการละเมิดักฎหมาย
ที�ใช�บังคับ และพนกังานที�ละเมิดัอัาจถืก้บรษัิัทฯ ลงโทษั
ทางวินัย

หุ้มวดำที่่� 3 : บัที่บัาที่ของผู้ม่ 
ส่วนิไดำ้เส่ย
บริษััทฯ ตุระหนักและรับร้�ถึืงสิิทธุิขอังผ้�มีสิว่นไดั�เสิียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็็นผ้�มีสิ่วนไดั�เสิียภายในไดั�แก่ ผ้�ถืือัหุ�น พนักงาน 
และผ้�มีสิว่นไดั�เสิียภายนอัก ไดั�แก่ ล้กค�า ค้่ค�า เจ�าหนี� ค้่แขง่  
ภาครฐั และหนว่ยงานอืั�นๆ รวมทั�งชุมชนใกล�เคียงที�เกี�ยวข�อัง 
เนื�อังจากบริษััทฯ ไดั�รับการสินับสินุนจากผ้�มีสิ่วนไดั�เสิีย
ตุ่างๆ ซึึ่�งสิร�างความสิามารถืในการแข่งขัน และสิร�างกำาไร
ให�บริษััทฯ ซึึ่�งถืือัว่าเป็็นการสิร�างคุณค่าในระยะยาวให�กับ
บริษััทฯ โดัยมีการกำาหนดันโยบาย ดัังนี�
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3.1	นโยบ�ย	แลัะแนวป็ฏิิบัติต่อพนักิง�น
บรษัิัทฯ ตุระหนักว่าพนกังานเป็น็ปั็จจัยแหง่ความสิำาเรจ็ขอัง
การบรรลเุป็า้หมายขอังบรษัิัทฯ ที�มคีณุค่ายิ�ง จึงเป็น็นโยบาย
ขอังบริษััทฯ ที�จะให�การป็ฏิบัติุตุ่อัพนักงานอัย่างเป็็นธุรรม 
ทั�งในดั�านโอักาสิ ผลตุอับแทน การแตุ่งตัุ�ง โยกย�าย ตุลอัดัจน 
การพัฒนาศักยภาพ เพื�อัให�เป็็นไป็ตุามนโยบายดัังกล่าว 
บริษััทฯ จึงมีหลักป็ฏิบัติุดัังนี�

ก) ป็ฏิบัติุตุ่อัพนักงานดั�วยความสิุภาพ และให�ความ
เคารพตุ่อัความเป็็นป็ัจเจกชน

ก)  ให�ผลตุอับแทนที�เป็็นธุรรมตุ่อัพนักงาน รวมทั�งมี
การจัดัตัุ�งกอังทุนสิำารอังเลี�ยงชีพพนักงาน และให�
ความสิำาคัญในดั�านการดัแ้ลสิวัสิดิัการขอังพนกังาน

ค) ด้ัแลรักษัาสิภาพแวดัล�อัมในการทำางานให�มีความ
ป็ลอัดัภัยตุ่อัชีวิตุ และทรัพย์สิินขอังพนักงาน

ง) การแตุ่งตัุ�ง โยกย�าย รวมถึืงการให�รางวัล และการ
ลงโทษัพนักงาน กระทำาดั�วยความสิุจริตุใจ และ 
ตัุ�งอัย้บ่นพื�นฐานความร้� ความสิามารถื และความ
เหมาะสิมขอังพนักงานนั�น

จ) ให�ความสิำาคัญตุ่อัการพฒันาความร้� ความสิามารถื
ขอังพนักงาน โดัยให�โอักาสิอัย่างทั�วถึืง และ
สิมำาเสิมอั เพื�อัพัฒนาความสิามารถืขอังพนักงาน
ให�เกิดัศักยภาพในการป็ฏิบัติุงานอัยา่งมือัอัาชีพ

ฉ) รับฟังข�อัคิดัเห็น และข�อัเสินอัแนะซึึ่�งตัุ�งอัย้่บน 
พื�นฐานความร้�ทางวิชาชีพขอังพนักงาน

ช) ป็ฏิบติัุตุามกฎหมาย และข�อับงัคับตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อัง
กับพนักงานอัยา่งเครง่ครัดั

3.2	นโยบ�ย	แลัะแนวป็ฏิิบัติต่อผู้้�ถึ่อหุ�น
บริษััทฯ ระลึกอัย้่เสิมอัว่าผ้�ถืือัหุ�นคือัเจ�าขอังกิจการ และ
บรษัิัทฯ มหีน�าที�สิร�างมล้ค่าเพิ�มให�แก่ผ้�ถืือัหุ�นในระยะยาว จึง
กำาหนดัให�กรรมการ ผ้�บริหาร และพนักงานตุ�อังป็ฏิบัติุตุาม
แนวทาง ดัังตุ่อัไป็นี�

ก) ป็ฏิบัติุหน�าที�ดั�วยความซึ่ื�อัสิัตุย์สิุจริตุ ตุลอัดัจน
ตัุดัสิินใจดัำาเนินการใดัๆ ตุามหลักการขอังวิชาชีพ 
ดั�วยความระมัดัระวัง รอับคอับ และเป็็นธุรรมตุ่อั
ผ้�ถืือัหุ�นทั�งรายใหญ่ และรายย่อัย เพื�อัป็ระโยชน์
สิ้งสิุดัขอังผ้�ถืือัหุ�นโดัยรวม

ข) นำาเสินอัรายงานสิถืานภาพขอังบริษััทฯ ผล
ป็ระกอับการ ฐานะข�อัมล้ทางการเงิน การบญัช ีและ 
รายงานอืั�นๆ โดัยสิมำาเสิมอั และครบถื�วนตุามความ
เป็็นจริง

ค) แจ�งให�ผ้�ถืือัหุ�นทุกรายทราบอัย่างเท่าเทียมกันถึืง
แนวโน�มในอันาคตุขอังบรษัิัทฯ ทั�งในดั�านบวกและ
ดั�านลบ ซึึ่�งตัุ�งอัย้่บนพื�นฐานขอังความเป็็นไป็ไดั�  
มีข�อัม้ลสินับสินุน และมีเหตุุผลเพียงพอั

ง) ห�ามไมใ่ห�แสิวงหาผลป็ระโยชน์ให�ตุนเอัง และผ้�อืั�น
โดัยใช�ข�อัมล้ใดัๆ ขอังบริษััทฯ ซึึ่�งยังมิไดั�เป็ดิัเผยตุ่อั
สิาธุารณะ หรือัดัำาเนินการใดัๆ ในลักษัณะที�อัาจ 
ก่อัให�เกิดัความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์กับบริษััทฯ

3.3	นโยบ�ย	แลัะแนวป็ฏิิบัติต่อลั้กิค��
บริษััทฯ ตุระหนักถึืงความสิำาคัญขอังล้กค�า จึงไดั�กำาหนดั
นโยบายในการป็ฏิบัติุตุ่อัล้กค�าดัังนี�

ก) บรกิารลก้ค�าดั�วยความสิภุาพ มคีวามกระตืุอัรอืัร�น 
พร�อัมให�การบริการ ตุ�อันรับดั�วยความจริงใจ เต็ุมใจ 
ตัุ�งใจ และใสิ่ใจ ด้ัแลผ้�รับบริการดุัจญาติุสินิท 
บริการดั�วยความรวดัเร็ว ถื้กตุ�อัง และนา่เชื�อัถืือั

ข) รักษัาความลับขอังล้กค�า และไม่นำาไป็ใช�เพื� อั
ป็ระโยชน์ขอังตุนเอัง หรือัผ้�ที�เกี�ยวข�อังโดัยมิชอับ

ค) ให�ข�อัม้ลข่าวสิารที�ถื้กตุ�อัง เพียงพอั และทันตุ่อั
เหตุุการณ์แก่ล้กค�า เพื�อัให�ทราบเกี�ยวกับบริการ 
โดัยไม่มีการโฆษัณาเกินความเป็็นจริง ที�เป็็นเหตุุ
ให�ลก้ค�าเข�าใจผดิัเกี�ยวกับคณุภาพหรอืัเงื�อันไขใดัๆ 
กับการบริการขอังบริษััทฯ 

ง) ให�คำาแนะนำาเกี�ยวกับวิธุีการให�บริการขอังบริษััทฯ 
ให�มปี็ระสิทิธุผิล และเป็น็ป็ระโยชนกั์บลก้ค�าส้ิงสิดุั
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3.4	นโยบ�ยแลัะแนวป็ฏิบิตัติอ่ค้ค่��	 
แลัะ/หรอ่	เจ��หน่�
บรษัิัทฯ มนีโยบายให�พนักงานป็ฏิบติัุตุ่อัค้ค่�า และ/หรือัเจ�าหนี� 
ทุกฝ่่ายอัยา่งเป็็นธุรรม ซึ่ื�อัสิัตุย์และไมเ่อัารัดัเอัาเป็รียบค้่ค�า  
โดัยคำานึงถึืงผลป็ระโยชน์สิ้งสิุดัขอังบริษััทฯ พื�นฐานขอังกา 
รไดั�รับผลตุอับแทนที� เป็็นธุรรมทั�งสิอังฝ่่าย หลีกเลี�ยง
สิถืานการณ์ที� ก่อัให�เกิดัความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์  
การเจรจาแก�ปั็ญหาตัุ�งอัย้่บนพื�นฐานขอังความสัิมพันธ์ุ 
ทางธุุรกิจ โดัยมีแนวป็ฏิบัติุดัังนี�

ก) ไม่เรียกหรือัรับ หรือัจ่ายผลป็ระโยชน์ใดัๆ ที� 
ไมส่ิุจริตุในการค�ากับค้่ค�า และ/หรือัเจ�าหนี�

ข) กรณีที�มีข�อัม้ลว่ามีการเรียกหรือัรับ หรือัการจ่าย
ผลป็ระโยชน์ใดัๆ ที�ไม่สิุจริตุเกิดัขึ�นตุ�อังเป็ิดัเผย 
รายละเอีัยดัตุ่อัค้่ค�า และ/หรือั เจ�าหนี� และรว่มกัน
แก�ไขป็ัญหาโดัยยุติุธุรรมและรวดัเร็ว

ค) ป็ฏิบัติุตุามเงื� อันไขตุ่างๆ ที�ตุกลงกันไว�อัย่าง
เคร่งครัดั กรณีที�ไม่สิามารถืป็ฏิบัติุตุามเงื�อันไข 
ข�อัใดัไดั� ตุ�อังรีบแจ�งให�เจ�าหนี�ทราบล่วงหน�า เพื�อั
รว่มกันพิจารณาหาแนวทางแก�ไขป็ัญหา

3.5	นโยบ�ยแลัะแนวป็ฏิิบัติต่อค้่แข่งขัน
บริษััทฯ มีนโยบายที�จะป็ฏิบัติุตุ่อัค้่แข่งทางการค�า โดัย 
ไมล่ะเมิดัความลับหรือัล่วงร้�ความลับทางการค�าขอังค้แ่ขง่ขัน
ดั�วยวิธุีฉ�อัฉล จึงกำาหนดัหลักนโยบายดัังนี�

ก) ป็ระพฤติุป็ฏิบติัุภายใตุ�กรอับกติุกาขอังการแขง่ขัน
ที�ดีั

ข) ไม่แสิวงหาข�อัม้ลที�เป็็นความลับขอังค้่แข่งทาง 
การค�าดั�วยวิธุีการที�ไมส่ิุจริตุหรือัไมเ่หมาะสิม

ค) ไม่ทำาลายชื�อัเสิียงขอังค้่แข่งทางการค�าดั�วยการ 
กล่าวหาในทางร�าย

3.6	นโยบ�ยแลัะแนวป็ฏิิบัติต่อสั่งคมิ/
ชุ่มิช่น
บริษััทฯ มีนโยบายที�จะดัำาเนินธุุรกิจที�เป็็นป็ระโยชน์ตุ่อั
เศรษัฐกิจ และสิังคม และยึดัมั�นการป็ฏิบัติุตุนเป็็นพลเมือัง
ที�ดีั และป็ฏิบัติุตุามกฎหมายและข�อับังคับที�เกี�ยวข�อังอัย่าง
ครบถื�วน บริษััทฯ จะมุ่งมั�นในการพัฒนาส่ิงเสิริม และ 
ยกระดัับคณุภาพชีวิตุขอังสิงัคม และชุมชนอัันเป็น็ที�ที�บริษััทฯ  
ตัุ�งอัย้ใ่ห�มีคุณภาพดีัขึ�นพร�อัมๆ กับการเติุบโตุขอังบริษััทฯ 

3.7)	 นโยบ�ยเกิ่�ยวกิับสิ่�งแวดัลั�อมิ
บริษััทฯ มีนโยบายที�ให�การสินับสินุนกิจกรรมตุ่างๆ ที�เสิริม
สิร�างคุณภาพอัาชีวอันามัยและสิิ�งแวดัล�อัม ตุลอัดัจนรักษัา
สิภาพแวดัล�อัมในการทำางานให�มีความป็ลอัดัภัยตุ่อัชีวิตุ และ
ทรัพย์สิินขอังพนักงานอัย้เ่สิมอั

หุ้มวดำที่่� 4 : การเปีิดำเผยข้อมูล และ
คัวามโปีร่งใส
คณะกรรมการบริษััทฯ มีนโยบายที�จะเป็ิดัเผยข�อัม้ล
สิารสินเทศทางการเงินและอืั� นๆ ที�เกี�ยวกับธุุรกิจ และ 
ผลป็ระกอับการขอังบริษััทฯ ที�ตุรงตุ่อัความเป็น็จริง ครบถื�วน 
เพียงพอั สิมำาเสิมอั ทันเวลา แสิดังให�เห็นถึืงสิถืานภาพทาง 
การเงิน และการป็ระกอับการที�แท�จริงขอังบริษััทฯ รวมทั�ง 
อันาคตุขอังธุุรกิจขอังบริษััทฯ 

คณะกรรมการบริษััทฯ มุ่งมั�นที�จะดั้แลให�มีการป็ฏิบัติุตุาม
กฎหมาย ข�อับังคับ และระเบียบที�เกี�ยวข�อังเกี�ยวกับการ
เป็ิดัเผยข�อัม้ล และความโป็รง่ใสิอัยา่งเครง่ครัดั จัดัให�มีการ
เผยแพร่ข�อัม้ลในเว็บไซึ่ต์ุขอังบริษััทฯ ทั�งภาษัาไทยและ
ภาษัาอัังกฤษั ผ่านช่อังทางเผยแพร่ทางสิื�อัมวลชน สิื�อัขอัง
ตุลาดัหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทยเพื�อัให�ผ้�ถืือัหุ�น และผ้�ที�
เกี�ยวข�อังอืั�นๆ ไดั�รับทราบข�อัม้ลขอังบริษััทฯ ไดั�อัย่างทั�ว
ถึืง และจะทำาการป็รับป็รุงเป็ลี�ยนแป็ลงให�สิอัดัคล�อังกับ
แนวทางที�ตุลาดัหลักทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย และสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์ฯ ที�
ป็ระกาศบังคับใช�
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บริษััทฯ จัดัให�มีเจ�าหน�าที�ฝ่่ายนักลงทุนสิัมพันธุ์ (Investor 
Relations) เพื�อัทำาหน�าที�ติุดัตุ่อัสืิ�อัสิารกับนักลงทุนหรือั 
ผ้� ถืือัหุ�น รวมถึืงนักลงทุนสิถืาบันและผ้�ถืือัหุ�นรายย่อัย 
บริษััทฯ จะจัดัให�มีการป็ระชุมเพื�อัวิเคราะห์ผลการดัำาเนิน
งานเป็็นป็ระจำา รวมทั�งจะเผยแพร่ข�อัม้ลขอังอังค์กร ทั�ง
ข�อัมล้ทางการเงินและข�อัมล้ทั�วไป็ให�แก่ผ้�ถืือัหุ�นนักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ บริษััทจัดัอัันดัับความน่าเชื�อัถืือั และหน่วยงาน
รัฐที�เกี�ยวข�อัง ผ่านทางช่อังทางตุ่างๆ ไดั�แก่การรายงานตุ่อั
ตุลาดัหลักทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์และเว็บไซึ่ต์ุขอัง 
บริษััทฯ นอักจากนี� บริษััทยังฯ ให�ความสิำาคัญในการเป็ิดัเผย
ข�อัมล้อัยา่งสิมำาเสิมอั ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอัังกฤษั เพื�อัให�
ผ้�ถืือัหุ�นไดั�รับข่าวสิารเป็็นป็ระจำา โดัยผ่านช่อังทางเว็บไซึ่ต์ุ
ขอังบริษััทฯ ข�อัม้ลที�อัย้่บนเว็บไซึ่ต์ุจะมีการป็รับป็รุงให� 
ทันสิมัยอัย้่เสิมอั ไม่ว่าจะเป็็นวิสิัยทัศน์ พันธุกิจ งบการเงิน 
ขา่วป็ระชาสิมัพนัธุ ์รายงานป็ระจำาปี็ โครงสิร�างบรษัิัทฯ และ 
ผ้�บริหาร โครงสิร�างการถืือัหุ�น และผ้�ถืือัหุ�นรายใหญ่

นอักจากนี� บริษััทฯ ให�ความสิำาคัญตุ่อัรายงานทางการเงิน 
เพื�อัให�แสิดังถึืงสิถืานะทางการเงิน และผลการป็ระกอับการที� 
แท�จริงขอังบริษััทฯ โดัยอัย้บ่นพื�นฐานขอังข�อัม้ลทางบัญชีที� 
ถื้กตุ�อัง ครบถื�วน และเพียงพอัตุามมาตุรฐานการบัญชีซึึ่�ง
เป็็นที�ยอัมรับโดัยทั�วไป็ บริษััทฯ จะเป็ิดัเผยข�อัม้ลเกี�ยวกับ 
กรรมการแตุ่ละท่าน ตุลอัดัจนบทบาท และหน�าที�ขอัง 
คณะกรรมการบริษััทฯ และคณะกรรมการชุดัย่อัยขอัง 
บริษััทฯ ในรายงานป็ระจำาป็ีขอังบริษััทฯ (แบบ 56-2) และ
แบบแสิดังรายการข�อัมล้ป็ระจำาปี็ (แบบ 56-1) และจะเป็ดิัเผย 
ค่าตุอับแทนกรรมการและผ้�บริหารระดัับสิ้งในรายงาน
ป็ระจำาป็ีขอังบริษััทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสิดังรายการ
ข�อัม้ลป็ระจำาป็ี (แบบ 56-1)

หุ้มวดำที่่� 5 : คัวามรับัผิดำชอบัของ
คัณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษััทฯ มคีวามรบัผดิัชอับตุ่อัผ้�ถืือัหุ�นเกี�ยวกับ
การดัำาเนนิธุุรกิจขอังบรษัิัทฯ การกำากับดัแ้ลกิจการให�เป็น็ไป็
ตุามเป็า้หมาย และแนวทางที�จะก่อัให�เกิดัป็ระโยชนส์ิง้สุิดัตุ่อั
ผ้�ถืือัหุ�น โดัยคำานงึถึืงผลป็ระโยชนข์อังผ้�มีสิว่นไดั�เสิยีทกุฝ่า่ย

คณะกรรมการบรษัิัทฯ มหีน�าที�ป็ฏิบติัุให�เป็น็ไป็ตุามกฎหมาย 
วัตุถุืป็ระสิงค์ ข�อับงัคับขอังบรษัิัทฯ และมติุที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น 

โดัยป็ฏิบัติุหน�าที�ดั�วยความซึ่ื�อัสิัตุย์สิุจริตุ และระมัดัระวัง
รักษัาผลป็ระโยชน์ขอังผ้�ถืือัหุ�นและผ้�มีสิ่วนไดั�เสีิย ทั�งใน 
ระยะสิั�นและระยะยาว และเพื�อัให�มั�นใจว่าการดัำาเนินงาน 
ขอังบริษััทฯ เป็็นไป็ในทิศทางที�ก่อัให�เกิดัป็ระโยชน์สิ้งสิุดัตุ่อั 
ผ้�ถืือัหุ�น และผ้�มีสิ่วนไดั�เสิีย คณะกรรมการบริษััทฯ จะดั้แล 
ให�มีการจัดัทำาวิสิัยทัศน์พันธุกิจ เป็้าหมาย นโยบาย ทิศทาง
การดัำาเนินงาน แผนกลยุทธุ์ แผนงาน และงบป็ระมาณ 
ป็ระจำาป็ขีอังบรษัิัทฯ โดัยคณะกรรมการบรษัิัทฯ จะรว่มแสิดัง
ความคิดัเห็น เพื�อัให�เกิดัความเข�าใจในภาพรวมขอังธุุรกิจ 
ร่วมกันก่อันที�จะพิจารณาอันุมัติุ และติุดัตุามให�มีการ 
บรหิารงานเพื�อัให�เป็น็ไป็ตุามเป็า้หมายที�วางไว� โดัยจะยดึัถืือั
แนวทางขอังตุลาดัหลักทรพัย์แหง่ป็ระเทศไทย และสิำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดัหลักทรัพย์

5.1	กิ�รควบคุมิภู�ยใน
คณะกรรมการบรษัิัทฯ จัดัให�บรษัิัทฯ มรีะบบควบคมุภายในที�
ครอับคลุมทกุดั�าน ทั�งดั�านการเงินและการป็ฏิบติัุงาน ให�เป็น็
ไป็ตุามกฎหมาย ข�อับงัคับ และระเบยีบที�เกี�ยวข�อัง และจัดัให�มี
กลไกการตุรวจสิอับ และถ่ืวงดัลุที�มปี็ระสิทิธุภิาพเพยีงพอัใน
การป็กป็อ้ังดัแ้ลรกัษัาทรพัย์สินิขอังบรษัิัทฯ อัย้เ่สิมอั จัดัให�มี 
การกำาหนดัลำาดัับขั�นขอังอัำานาจอันมุติัุ และความรบัผิดัชอับ
ขอังผ้�บริหาร และพนักงานที�มกีารตุรวจสิอับ และถ่ืวงดุัลในตัุว  
กำาหนดัระเบียบการป็ฏิบัติุงานอัย่างเป็็นลายลักษัณ์อัักษัร  
มหีนว่ยงานตุรวจสิอับภายในที�เป็น็อิัสิระ ทำาหน�าที�ตุรวจสิอับ
การป็ฏิบัติุงานขอังทุกหน่วยงานให�เป็็นไป็ตุามระเบียบที� 
วางไว� รวมทั�งป็ระเมินป็ระสิิทธุิภาพและความเพียงพอัขอัง
การควบคุมภายในขอังหนว่ยงานตุ่างๆ ในบริษััทฯ 

5.2	กิ�รดั้แลัเร่�องกิ�รใช่�ข�อมิ้ลัภู�ยใน
คณะกรรมการบริษััทฯ ตุระหนักถึืงความสิำาคัญขอังการ
กำากับดั้แลกิจการที�ดีั และเพื�อัความโป็รง่ใสิและป้็อังกันการ
แสิวงหาผลป็ระโยชน์สิ่วนตุนจากการใช�ข�อัม้ลภายในขอัง 
บรษัิัทฯ ที�ยงัไมไ่ดั�เป็ดิัเผยตุ่อัสิาธุารณชน บรษัิัทฯ ไดั�กำาหนดั
นโยบายการใช�ข�อัม้ลขอังบริษััทฯ ดัังนี�

ก) ให�ความร้�แก่กรรมการ ผ้�บริหาร รวมถึืงผ้�ดัำารง
ตุำาแหนง่ระดัับบริหารในสิายงานบญัชหีรอืัการเงิน 
ที� เป็็นระดัับผ้�จัดัการฝ่่ายขึ�นไป็หรือัเทียบเท่า 
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เกี�ยวกับหน�าที�ที�ตุ�อังจัดัทำาและส่ิงรายงานการ
ถืือัหลักทรัพย์ขอังตุน ค้่สิมรสิ และบุตุรที�ยังไม่
บรรลุนิติุภาวะ ตุ่อัสิำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรพัย์ และตุลาดัหลักทรพัยต์ุามมาตุรา 59 และ 
บทกำาหนดัโทษัตุามมาตุรา 275 แห่งพระราชบัญญติัุ 
หลักทรัพย์ และตุลาดัหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข) กำาหนดัให�กรรมการ และผ้�บริหาร รวมถึืงผ้�ดัำารง
ตุำาแหนง่ระดัับบรหิารในสิายงานบญัชหีรอืัการเงิน 
ที�เป็น็ระดัับผ้�จัดัการฝ่า่ยขึ�นไป็หรือัเทียบเท่า จัดัทำา  
และนำาสิ่งรายงานการถืือัหลักทรัพย์ขอังตุน  
ขอังค้่สิมรสิ และขอังบุตุรที�ยังไม่บรรลุนิติุภาวะ  
สิ่งผ่านมายังเลขานุการขอังบริษััทฯ ก่อันนำาสิ่ง
สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และ
ตุลาดัหลักทรัพย์ทุกครั�ง โดัยให�จัดัทำาและนำาสิ่ง
ภายใน 30 วัน นับแตุ่วันที�ไดั�รับการแตุ่งตัุ�งให�ดัำารง
ตุำาแหนง่เป็็นกรรมการ ผ้�บริหาร หรือัรายงานการ
เป็ลี�ยนแป็ลงการถืือัครอังหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน
ทำาการนับแตุ่วันที�มีการซึ่ื�อั ขาย โอัน หรือัรับโอัน
หลักทรัพย์นั�น

ค) กำาหนดัให�กรรมการ ผ้�บรหิาร รวมถึืงผ้�ดัำารงตุำาแหนง่ 
ระดัับบริหารในสิายงานบัญชีหรือัการเงินที�เป็็น
ระดัับผ้� จัดัการฝ่่ายขึ�นไป็หรือัเทียบเท่า และ 
ผ้�ป็ฏิบติัุงานที�เกี�ยวข�อัง ที�ไดั�รบัทราบข�อัม้ลภายใน
ที�เป็น็สิาระสิำาคัญ ซึ่ึ�งมผีลตุ่อัการเป็ลี�ยนแป็ลงราคา
หลักทรัพย์จะตุ�อังระงับการซึ่ื�อัขายหลักทรัพยข์อัง 
บริษััทฯ ในช่วงเวลาก่อันที�จะเผยแพร่งบการเงิน
หรอืัเผยแพรเ่กี�ยวกับฐานะการเงินและสิถืานะขอัง 
บริษััทฯ จนกว่าบริษััทฯ จะไดั�เปิ็ดัเผยข�อัม้ลตุ่อั
สิาธุารณชนแล�ว โดัยบริษััทฯ จะแจ�งให�กรรมการ
และผ้�บริหาร รวมถึืงผ้�ดัำารงตุำาแหน่งระดัับบริหาร
ในสิายงานบัญชีหรือัการเงินที�เป็็นระดัับผ้�จัดัการ
ฝ่่ายขึ�นไป็หรือัเทียบเท่า งดัการซึ่ื�อัขายหลักทรัพย์
ขอังบริษััทฯ อัย่างเป็็นลายลักษัณ์อัักษัรเป็็นเวลา
อัย่างน�อัย 30 วันล่วงหน�าก่อันการเป็ิดัเผยข�อัม้ล
ตุ่อัสิาธุารณชน และควรรอัอัย่างน�อัย 24 ชั�วโมง
ภายหลังการเปิ็ดัเผยข�อัม้ลตุ่อัสิาธุารณชนแล�ว 
รวมทั�งห�ามไม่ให�เปิ็ดัเผยข�อัม้ลที�เป็็นสิาระสิำาคัญ
นั�นตุ่อับุคคลอืั�น

ง) กำาหนดับทลงโทษัทางวินัยหากมีการฝ่่าฝ่้นนำา
ข�อัม้ลภายในไป็ใช�หาป็ระโยชน์สิ่วนตุนซึึ่�งเริ�ม
ตัุ�งแตุ่การตัุกเตืุอันเป็็นหนังสิือั ตัุดัค่าจ�าง พักงาน
ชั�วคราวโดัยไมไ่ดั�รับค่าจ�างหรอืัให�อัอักจากงาน ซึึ่�ง
การลงโทษัจะพิจารณาจากเจตุนาขอังการกระทำา 
และความร�ายแรงขอังความผิดันั�นๆ 

5.3	บที่บ�ที่หน��ท่ี่�ของคณะกิรรมิกิ�รบรษิทัี่ฯ	
บริษััทฯ กำาหนดัให�กรรมการขอังบริษััทฯ ป็ฏิบัติุตุามข�อัพึง
ป็ฏิบัติุที�ดีัสิำาหรับกรรมการบริษััทจดัทะเบียน ตุามแนวทาง
ขอังตุลาดัหลักทรัพย์ฯ โดัยคณะกรรมการตุ�อังเข�าใจ และ
ทราบถึืงบทบาทหน�าที� และความรับผิดัชอับขอังตุน และ
ตุ�อังป็ฏิบัติุหน�าที�ให�เป็็นไป็ตุามกฎหมายวัตุถืุป็ระสิงค์
ข�อับังคับขอังบริษััทฯ มติุที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น กฎบัตุรขอัง 
คณะกรรมการ ตุลอัดัจนนโยบายการกำากับดั้แลกิจการ 
ขอังบรษัิัทฯ ดั�วยความซึ่ื�อัสิตัุยส์ิจุรติุ และคำานงึถึืงผลป็ระโยชน์ 
ขอังบริษััทฯ และผ้�ถืือัหุ�นเป็็นสิำาคัญ ทั�งนี� คณะกรรมการ 
บริษััทฯ เป็็นผ้�กำาหนดันโยบายเป็้าหมายการดัำาเนินธุุรกิจ 
แผนธุุรกิจตุลอัดัจนงบป็ระมาณขอังบริษััทฯ และกำากับดั้แล
ให�ฝ่่ายจัดัการดัำาเนินการให�เป็็นไป็ตุามนโยบายแผนงาน  
และงบป็ระมาณที�กำาหนดัไว�อัย่างมีป็ระสิิทธิุภาพ และ
ป็ระสิิทธุิผล เพื�อัป็ระโยชน์สิ้งสิุดัขอังบริษััทฯ และผ้�ถืือัหุ�น
โดัยรวม

5.4	กิ�รป็ระชุ่มิคณะกิรรมิกิ�ร
บริษััทฯ ป็ฏิบัติุตุามหลักเกณฑ์์ที� เกี�ยวกับการป็ระชุม 
คณะกรรมการบริษััทฯ ตุามที�กำาหนดัในพระราชบัญญัติุ
บรษัิัทมหาชนจำากัดั พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มกีารแก�ไขเพิ�มเติุม)  
รวมถึืงข�อับังคับขอังบริษััทฯ โดัยบริษััทฯ กำาหนดัให�มีการ
ป็ระชุม และวาระการป็ระชุมคณะกรรมการเป็น็การล่วงหน�า  
และแจ�งให�กรรมการแตุ่ละท่านทราบกำาหนดัการดัังกล่าว 
โดัยจัดัสิ่งเอักสิารป็ระกอับการป็ระชุมให�แก่กรรมการ
เป็็นการล่วงหน�าอัย่างน�อัย 7 วัน ทำาการก่อันวันป็ระชุม 
จำานวนครั�งขอังการป็ระชุมคณะกรรมการบรษัิัทฯ นั�นจะเป็น็
ไป็ตุามความเหมาะสิมกับภาระหน�าที�และความรับผิดัชอับ 
ขอังคณะกรรมการ และลักษัณะการดัำาเนนิธุุรกิจขอังบรษัิัทฯ 
แตุ่ไมน่�อัยกว่า 3 เดืัอันตุ่อัครั�ง
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5.5)	 ค่�ตอบแที่น
ค่าตุอับแทนกรรมการจะตุ�อังไดั�รับการพิจารณาอันุมัติุจาก
ที�ป็ระชุมผ้�ถืือัหุ�น โดัยกำาหนดัเป็็นนโยบายป็ระกอับดั�วย 
หลักเกณฑ์์ในการพิจารณา ดัังนี�

ก) ผลป็ระกอับการขอังบริษััทฯ โดัยเทียบเคียงไดั�กับ
ค่าตุอับแทนกรรมการขอังบริษััทจดัทะเบียนใน
ตุลาดัหลักทรัพย์ฯ ที�ป็ระกอับธุุรกิจและมีขนาดั
ธุุรกิจในลักษัณะที�ใกล�เคียงกัน

ข) ป็ระสิบการณ์ บทบาท ภาระหน�าที� และขอับเขตุ
ความรับผิดัชอับขอังกรรมการแตุ่ละท่าน

ค) ป็ระโยชน์ที�คาดัว่าบริษััทฯ จะไดั�รับจากกรรมการ
แตุ่ละท่าน

ง) ค่าตุอับแทนที�กำาหนดัขึ�นนั�นจะตุ�อังสิามารถืจ้งใจ
กรรมการที�มีคุณสิมบัติุเหมาะสิมกับความจำาเป็็น 
และสิถืานการณ์ขอังบริษััทฯ มาเป็็นกรรมการไดั�

5.6	ร�ยง�นป็ระจำ�ป็ีของคณะกิรรมิกิ�ร 
บริษัที่ฯ	
คณะกรรมการบรษัิัทฯ เป็็นผ้�รบัผิดัชอับในการจัดัทำารายงาน
ทางการเงินขอังบรษัิัทฯ และสิารสินเทศทางการเงินที�ป็รากฏ
ในรายงานป็ระจำาป็ี การจัดัทำารายงานทางการเงินเป็็นการ
จัดัทำาตุามมาตุรฐานการบัญชีที�รับรอังโดัยทั�วไป็ โดัยเลือัก
ใช�นโยบายบัญชีที�เหมาะสิม และถืือัป็ฏิบัติุสิมำาเสิมอั และ
ใช�ดุัลยพินิจอัย่างระมัดัระวังในการจัดัทำา รวมทั�งกำาหนดัให�มี
การเป็ดิัเผยข�อัมล้สิำาคัญอัยา่งเพยีงพอัในหมายเหตุปุ็ระกอับ
งบการเงินโดัยคณะกรรมการบริษััทฯ มอับหมายให�คณะ
กรรมการตุรวจสิอับเป็็นผ้�ดั้แลเกี�ยวกับคุณภาพขอังรายงาน
ทางการเงิน และเป็น็ผ้�ให�ความเหน็ตุ่อัคณะกรรมการบรษัิัทฯ 
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จรุ่รุ่ยั่าบรุ่รุ่ณในการุ่ดำำาเนิน
ธุ่รุ่กิจของ บรุ่ิษััที่ ดำับบลิวัพ้ื่ 
เอ็นเนอรุ่์ยั่้� จำากัดำ (มหาชื่น)
นิิยาม
จรรยาบรรณธุุรกิจขอังบริษััท ดัับบลิวพี เอ็ันเนอัร์ยี� จำากัดั 
(มหาชน) (หรือั ตุ่อัไป็นี�เรียกว่า “บริษััทฯ” คือั ข�อัป็ระพฤติุ
ป็ฏิบัติุที�ถื้กตุ�อัง ดีังาม เป็็นแนวทางป็ฏิบัติุที�ดีัในการดัำาเนิน
ธุุรกิจ และใช�เป็็นแนวทางในการป็ฏิบัติุงานอัย่างเหมาะสิม 
ทั�งนี�เพื�อัสิร�างรากฐานให�อังค์กรสิามารถืดัำาเนินกิจการไดั�
อัยา่งมั�นคง

ปีณิธุานิในิการดำำาเนิินิธุุรกิจ
บริษััทฯ จะดัำาเนินธุุรกิจอัย่างมีจริยธุรรม โดัยชอับดั�วย
กฎหมายและตุ�อังเป็็นไป็ตุามข�อักำาหนดัตุ่างๆ และเคารพ
สิทิธิุขอังผ้�ค�า และลก้ค�าขอังบริษััท รวมถึืงตุ�อังรับผิดัชอับตุ่อั
ผ้�มีสิว่นเกี�ยวข�อังทุกฝ่่ายอัยา่งเท่าเทียมกัน

บัุคัคัลที่่�อยู่ภายใต้กรอบัจรรยาบัรรณ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ
บุคลากรขอังบริษััทฯ ทุกคนไม่ว่าจะเป็็นคณะกรรมการ  
ผ้�บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดัับจะตุ�อังถืือัป็ฏิบัติุใน
แนวทางเดีัยวกัน ภายใตุ�กรอับจริยธุรรม คุณธุรรม ความ
ซึ่ื�อัสิัตุย์ เป็็นระเบียบเรียบร�อัย ไม่ว่าบุคคลดัังกล่าวจะไดั� 
ลงนามรับทราบหรือัไม ่

บัที่ลงโที่ษัหุ้ากฝ่าฝืนิจรรยาบัรรณ
การฝ่่าฝ่้นที�ไม่ร�ายแรงบุคคลดัังกล่าวจะไดั�รับหนังสิือัเตืุอัน
เป็็นลายลักษัณ์อัักษัร ซึึ่�งจะระบุลักษัณะขอังการฝ่่าฝ้่น 
รวมทั�งมล้เหตุทีุ�อัาศยัเป็น็หลักขอังการฝ่า่ฝ่น้นั�น โดัยให�โอักาสิ 
บุคคลดัังกล่าวโตุ�แย�งข�อักล่าวหาดัังกล่าวตุ่อัผ้�บังคับบัญชา 
หากไม่สิามารถืแก�ปั็ญหาไดั� ให�นำาเสินอัเรื�อังดัังกล่าวตุ่อั 
คณะทำางานผ้�รับผิดัชอับในการสิอับสิวนตุามวินัย ซึ่ึ�งแตุ่ง
ตัุ�งโดัยป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารเพื�อัพิจารณาแล�วแตุ่กรณี 

และให�ถืือัคำาตัุดัสินิขอังคณะทำางานผ้�รบัผดิัชอับเป็น็ที�สิิ�นสิดุั 
หากมีการฝ่่าฝ่้นเป็็นครั�งที�สิอัง หรือับุคคลดัังกล่าวไม่แก�ไข 
ความผิดัจากการฝ่่าฝ่้นในครั�งแรกตุามที�ไดั�รับหนังสิือัเตืุอัน
นั�น บุคคลดัังกล่าวจะถื้กลงโทษัทางวินัยอัย่างเคร่งครัดั 
 ซึ่ึ�งอัาจรวมถึืงการเลิกจ�างไดั�

การฝ่่าฝ้่นร�ายแรงซึึ่�งรวมถึืงการฝ่่าฝ่้นดัังตุ่อัไป็นี� เช่น การ
ให�หรือัการรับสิินบน การฉ�อัโกง การเป็ิดัเผยข�อัม้ลความลับ 
หรือัทรัพย์สิินทางป็ัญญาขอังบริษััทฯ ตุ่อับุคคลที�สิาม และ
การกระทำาใดัๆ ที�เสิื�อัมเสีิยตุ่อัเกียรติุคุณขอังบริษััทฯ หรือั
ป็กปิ็ดัหรือัไม่รายงานข�อัม้ล การหารือั หรือัเอักสิารสิำาคัญ
ใดัๆ ตุ่อัผ้�บังคับบัญชา บริษััทฯ อัาจพิจารณาเลิกจ�างโดัย 
ไมจ่่ายค่าชดัเชย และโดัยไมจ่ำาเป็น็ตุ�อังอัอักหนงัสิอืัเตืุอันเป็น็
ลายลักษัณ์อัักษัรก่อัน

1.	 กิ�รป็ฏิิบัติต�มิกิฎหมิ�ย	ระเบ่ยบ	 
ข�อบังคับ	ป็ระกิ�ศ	แลัะคำ�สั่�งต่�งๆ	 
ของบริษัที่ฯ	แลัะสิ่ที่ธุิมินุษยช่น	
บริษััทฯ จะป็ฏิบัติุตุามกฎหมาย ข�อับังคับ ระเบียบ และ 
กฎเกณฑ์์ตุ่างๆ ที�เกี�ยวข�อังที� บริษััทฯ เข�าไป็ดัำาเนินธุุรกิจ 
รวมถึืง บุคลากรขอังบริษััทฯ จะดัำาเนินการตุามระเบียบ  
ข�อักำาหนดั ขอังบริษััทฯ อัยา่งเครง่ครัดั 

แนิวที่างปีฏิิบััติ 

1. ศึกษัา ทำาความเข�าใจ และป็ฏิบัติุตุามกฎหมายที�
เกี�ยวข�อังกับการดัำาเนินธุุรกิจขอังบริษััทฯ 

2. ศกึษัา ทำาความเข�าใจ และป็ฏิบติัุตุามข�อับงัคับ ระเบยีบ 
ข�อักำาหนดั ขั�นตุอันการป็ฏิบัติุงาน ตุลอัดัจนหนังสิือั 
สิั�งการที�เกี�ยวข�อังกับงานภายใตุ�ขอับเขตุหน�าที�ความ
รับผิดัชอับ 

3. ศึกษัา ทำาความเข�าใจ และป็ฏิบัติุงานภายใตุ�ขอับเขตุ
อัำานาจที�ไดั�รับมอับหมายตุามค่้มือักำาหนดัอัำานาจอันุมัติุ
และดัำาเนินการ

4. ไม่ให�การช่วยเหลือัหรือัสินับสินุนการกระทำาการใดัๆ 
หรอืับุคคลใดั ที�เป็น็การหลีกเลี�ยง หรอืัฝ่า่ฝ่น้การป็ฏิบติัุ
ตุามกฎหมาย ข�อับงัคับ ระเบยีบ ข�อักำาหนดั ขั�นตุอันการ
ป็ฏิบติัุงาน หรอืัหนงัสิอืัสิั�งการ หรอืักฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวข�อัง
กับการดัำาเนินธุุรกิจขอังบริษััทฯ 
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5. เมื�อัพบเห็นการฝ่่าฝ้่นหรือัการไม่ป็ฏิบัติุตุามกฎหมาย 
ข�อับังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์์ตุ่างๆ ให�รายงานตุ่อั 
ผ้�บังคับบัญชาหนว่ยงานที�เกี�ยวข�อั

2.	 กิ�รที่รัพย�กิรบุคคลั
บรษัิัทฯ ตุระหนกัถึืงคณุค่าขอังทรพัยากรบุคคล และให�ความ
สิำาคัญตุ่อัการเคารพสิิทธุิมนุษัยชน บุคลากรขอังบริษััทฯ  
ทกุคนมสีิว่นสิำาคัญในการขบัเคลื�อันการดัำาเนินธุุรกิจ บริษััทฯ 
จึงให�ความสิำาคัญกับพนักงานทุกคนในทุกสิ่วน และป็ฏิบัติุ
ตุ่อัพนักงานทุกคนอัย่างเสิมอัภาคเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
ถิื�นกำาเนิดั เชื�อัชาติุ เพศ อัายุ สิีผิว ศาสินา ความพิการ หรือั
สิถืานะอืั�นใดัที�ไม่เกี�ยวข�อังกับการป็ฏิบัติุงาน รวมถึืงจัดัให�
มีสิภาพการจ�างงานที�ยุติุธุรรม มีโอักาสิในการก�าวหน�าตุาม
ความสิามารถืโดัยพิจารณาอัย่างเป็็นธุรรม อีักทั�งดั้แลไม่
ให�เกิดัการคุกคามหรือัข่มข้่ หรือัล่วงละเมิดัสิิทธุิเสิรีภาพ 
ตุลอัดัจนจัดัให� มีสิภาพแวดัล�อัมการทำางานที�ป็ลอัดัภัย  
ถื้กสิุขอันามัยตุามมาตุรฐานสิากล ป็ลอัดัจากยาเสิพติุดั 

แนิวที่างปีฏิิบััติ

1. ตุ�อังป็ฏิบัติุหน�าที�ในความรับผิดัชอับดั�วยตุนเอังอัย่าง 
สิดุัความสิามารถืและเต็ุมกำาลัง ซึ่ื�อัสิตัุยส์ิจุรติุ เที�ยงธุรรม 

2. ไม่ใช�อัำานาจหน�าที�ขอังตุนหรือัยอัมให�ผ้�อืั� นใช�อัาศัย
อัำานาจหน�าที�ขอังตุน ไม่ว่าทางตุรงหรือัทางอั�อัมเพื�อั
แสิวงหาป็ระโยชน์แก่ตุนเอังหรือัผ้�อืั�นโดัยทุจริตุ

3. ตุ�อังเอัาใจใสิ่ดั้แลและพัฒนาผ้�ใตุ�บังคับบัญชา โดัยการ
ถ่ืายทอัดัความร้� สินับสินุนให�ไดั�รับการอับรมตุามความ
เหมาะสิม และตุ�อังพิจารณาความดีัความชอับ และ 
การลงโทษัตุามที�บริษััทฯ กำาหนดัไว� 

4. รับฟังคำาแนะนำาขอังผ้�บังคับบัญชา และไม่ป็ฏิบัติุงาน
ข�ามผ้�บังคับบัญชาเหนือัตุน เว�นแตุ่กรณีที�จำาเป็็นและ
เป็็นคำาสิั�งขอังผ้�บังคับบัญชาที�สิ้งกว่า ทั�งนี�ตุ�อังเป็็น 
คำาสิั�งที�ชอับดั�วยกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวข�อัง 

5. ให�ความร่วมมือักับการตุรวจสิอับภายใน โดัยให�ข�อัม้ล
เอักสิาร และหลักฐานตุ่างๆ ที�ใช�ในการตุรวจสิอับ และ
ตุ�อังไม่ป็กป็ิดั บิดัเบือัน หรือัแทรกแซึ่งในขั�นตุอันและ
กระบวนการตุรวจสิอับ 

6. ควรให�ความร่วมมือัในกิจกรรมที�บริษััทฯ จัดัขึ�นเพื�อั
สิร�างความสิามัคคี รวมถึืงกิจกรรมเพื�อัสิังคมที�บริษััทฯ 
จัดัขึ�น 

7. ตุ�อังมีกิริยามารยาทสิุภาพ แตุ่งกายเหมาะสิมตุ่อั
กาลเทศะ และป็ระพฤติุตุนเหมาะสิมกับตุำาแหนง่หน�าที� 
รวมถึืงขนบธุรรมเนียมป็ระเพณี และไมค่วามเสิื�อัมเสิีย
ตุ่อัภาพลักษัณ์ขอังบริษััทฯ 

8. ไม่นำาข�อัม้ลหรือัเรื�อังราวขอังบุคคลอืั�น ทั�งในเรื�อังที� 
เกี�ยวกับป็ฏิบัติุงานและเรื�อังสิ่วนตัุวไป็เปิ็ดัเผย หรือั
วิพากษ์ัวิจารณ์ในลักษัณะที�จะก่อัให�เกิดัความเสีิยหาย 
ตุ่อัผ้� อืั� น หรือัภาพลักษัณ์ขอังบริษััทฯ เว�นแตุ่เป็็น 
การเป็ิดัเผยตุามขอับเขตุที�กฎหมายกำาหนดั 

9. ใช�ความระมัดัระวังในการป็ฏิบัติุหน�าที�เพื� อัป็้อังกัน 
ความเสิี�ยงที�จะเกิดัการละเมิดัสิิทธุิมนุษัยชนในการ
ดัำาเนินธุุรกิจ ไม่เลือักป็ฏิบัติุตุ่อับุคคลใดัโดัยใช�ความ
สิัมพันธุ์สิ่วนตัุวตัุดัสิิน หรือัเนื�อังมาจากความแตุกตุ่าง 
ในเรื�อังถิื�นกำาเนิดั เชื�อัชาติุ เพศ และความโน�มเอีัยง 
ทางเพศ อัายุ สิผีวิ ศาสินา ความคิดัเหน็สิว่นบุคคล ความ
พิการ หรือัเรื�อังอืั�นใดัที�ไมเ่กี�ยวข�อังกับการป็ฏิบัติุงาน 

10. ห�ามแสิดังพฤติุกรรมที�เป็็นการข่มข้่ หรือัพฤติุกรรมที�มี 
ลักษัณะก�าวร�าวรุนแรง หรือัสิร�างความอัับอัาย หรือั
ความ หวาดักลัวให�แก่ผ้�อืั�นหรอืัก่อัให�เกิดัสิภาพแวดัล�อัม
ในการทำางานที�บั�นทอันกำาลังใจ เป็น็ป็ฏิป็กัษ์ั หรือัรบกวน
การป็ฏิบัติุงาน ซึึ่�งพฤติุกรรมดัังกล่าวหมายรวมถึืงการ
ลวนลาม อันาจาร การเกี�ยวพาราสิี หรือัการล่วงเกิน 
ทางเพศไม่ว่าจะดั�วยวาจาหรือัร่างกาย รวมทั�งการ 
กระทำาอืั�นใดัที�เป็็นการล่วงละเมิดัผ้�อืั�นตุามกฎหมาย 

11. ไม่ใช�เวลาทำางานขอังบริษััทฯ ไป็ทำาอัย่างอืั�น หรือัใช�
ป็ระโยชน์สิว่นตัุว

12. ห�ามครอับครอัง หรือัเสิพยาเสิพติุดั สิารเสิพติุดั และ
แอัลกอัฮอัล์ในขณะป็ฏิบัติุงาน
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3.	 กิ�รต่อต��นกิ�รคอร์รัป็ช่ั�น	
บริษััทฯ จะดัำาเนินธุุรกิจโดัยให�ความสิำาคัญในการตุ่อัตุ�าน
การคอัร์รัป็ชั�นในทุกร้ป็แบบไม่มีข�อัยกเว�น ยึดัมั�นคุณธุรรม 
จริยธุรรม และการดัำาเนินธุุรกิจขอังบริษััทฯ กับผ้�ที�เกี�ยวข�อัง
ตุ�อังดัำาเนินการอัย่างถื้กตุ�อัง ซึ่ื�อัสิัตุย์โป็ร่งใสิ ตุรวจสิอับไดั� 
โดัยบริษััทฯ ยึดัถืือัป็ฏิบัติุตุามกฎหมายทั�งหมดัที�เกี�ยวข�อัง
และนโยบายตุ่อัตุ�านการคอัร์รัป็ชั�นขอังบริษััทฯ รวมทั�งตุ�อัง
ไมท่ำาให�เกิดัข�อัครหา หรือัเสิื�อัมเสิียชื�อัเสิียงขอังบริษััทฯ 

หน่วยงานตุรวจสิอับมีสิิทธุิในการเข�าตุรวจสิอับเสิมอัเมื�อั
พบเห็นเหตุุการณ์ที�บง่ชี�ว่ามีการคอัร์รัป็ชั�นเกิดัขึ�น 

ทั�งนี� กรรมการ ผ้�บริหาร หรือัหัวหน�าในทุกระดัับมีหน�าที�
สิอัดัสิอ่ังติุดัตุามไมใ่ห�ผ้�บงัคับบัญชาฝ่า่ฝ่น้หรอืัไมป่็ฏิบติัุตุาม
จรรยาบรรณในเรื�อังนี� ในกรณีที�พบเห็นการกระทำาที�ฝ่่าฝ่้น
สิามารถืร�อังเรียน หรือัให�ข�อัม้ลผ่านช่อังทางที�ไดั�กำาหนดัไว�
ในข�อักำาหนดัว่าดั�วยการร�อังเรยีนและแจ�งเบาะแสิการทจุรติุ 
ซึ่ึ�งบริษััทฯ รับรอังว่าจะไดั�รับความคุ�มครอังอัย่างเหมาะสิม
และเป็็นธุรรม

แนิวที่างปีฏิิบััติ

1. ไม่คอัร์รัป็ชั�นในทุกร้ป็แบบทุกวิธุีการ หรือัเข�าไป็
เกี�ยวข�อังกับเรื�อังเข�าข่ายการคอัร์รัป็ชั�นทั�งทางตุรง 
ทางอั�อัม รวมถึืงตุ�อังระมดััระวังในกระบวนการป็ฏิบติัุงาน 
ที�ความเสิี�ยงที�จะเกิดัคอัร์รปั็ชั�นสิง้ เชน่ การขายและการ
ตุลาดั การจัดัซึ่ื�อั งานโครงการ งานลงทนุ การทำาสิญัญา  
การให�และรับขอังกำานัล การเลี�ยงรับรอัง การให�เงิน
สินับสินุนหรือัเงินบริจาค เป็็นตุ�น 

2. การดัำาเนนิการเรื�อังการให� หรอืัรบัเงินบรจิาคเงินสินบัสินนุ  
ตุ�อังเป็็นไป็อัย่างถื้กตุ�อังตุามระเบียบ ข�อับังคับ ข�อั
กำาหนดั หรือัอัำานาจอันุมัติุและอัำานาจดัำาเนินการขอัง 
บริษััทฯ ดั�วยความโป็รง่ใสิ และตุ�อังมั�นใจว่าเงินบริจาค 
หรือัเงินสินับสินุนดัังกล่าว จะไมถ่ื้กนำาไป็ใช�เพื�อัการติุดั
สิินบนแตุ่อัยา่งใดั

3. ไม่ละเลยหรือัเพิกเฉยเมื�อัพบเห็นการกระทำาที�เข�าข่าย
การคอัร์รปั็ชั�นที�เกี�ยวข�อังกับกลุม่บรษัิัทฯ โดัยจะตุ�อังรีบ
แจ�งให�ผ้�บงัคับบญัชา หรอืับุคคลที�รบัผดิัชอับทราบ และ
ตุ�อังให�ความรว่มมือัในการตุรวจสิอับข�อัเท็จจริงตุ่างๆ 

4. คณะกรรมการบริษััทมีหน�าที�รับผิดัชอับในการกำาหนดั
นโยบายและกำากับดั้แลให�มีระบบการควบคุมภายในที�
สินับสินุนการตุ่อัตุ�านการคอัร์รัป็ชั�นที�มีป็ระสิิทธุิภาพ

5. คณะกรรมการตุรวจสิอับมีหน�าที�และรับผิดัชอับในการ
สิอับทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน เพื�อัให�มั�นใจว่าเป็็นไป็ตุามมาตุรฐาน
สิากล มีความรัดักุมและเหมาะสิมเพียงพอั

6. หน่วยงานตุรวจสิอับภายในมีหน�าที�ในการตุรวจสิอับ
และสิอับทานการป็ฏิบัติุงานว่าเป็็นไป็อัย่างถ้ืกตุ�อัง  
ตุรงตุามนโยบายนี� เพื�อัให�มั�นใจว่าบริษััทฯ มีระบบ
ควบคุมภายในที�มีความเหมาะสิมและเพียงพอั

7. ผ้�บริหารมีหน�าที�และรับผิดัชอับในการกำาหนดัให�มีระบบ
ที�สิง่เสิริมและสินับสินุนการตุ่อัตุ�านการคอัร์รัป็ชั�น 

4.	 ของกิำ�นัลัแลัะกิ�รเลั่�ยงรับรอง	
ถึืงแม�ว่าการให� การรับหรือัให�ผลป็ระโยชน์ ตุามป็ระเพณี  
จะเป็็นเรื� อังป็กติุที� บุคคลทั�วไป็พึงป็ฏิบัติุเพื� อัเป็็นการ
แสิดังอัอักถึืง การแสิดังความยินดีั ความขอับคุณ หรือัความ
ห่วงใย แตุ่การให�หรือัการรับที�ไม่เหมาะสิมอัาจจะนำามาซึึ่�ง
ความลำาบากใจ ความเกรงใจ และสิง่ผลกับการป็ฏิบัติุหน�าที� 
และอัาจจะสิง่ผลเสิยี ตุลอัดัจนความเสิยีชื�อัเสิยีงขอังบรษัิัทฯ 
ในที�สิุดั 

ดัังนั�น การรับหรือัให�ป็ระโยชน์ตุ่างๆ ไม่ว่าจะเป็็นทรัพย์สิิน 
บริการ การอัำานวยความสิะดัวก การเลี�ยงรับรอังกับผ้�ที�
เกี�ยวข�อังทางธุุรกิจ จึงตุ�อังเป็็นไป็ตุามขนบธุรรมเนียม
ป็ระเพณี รวมทั�งกฎหมาย ระเบียบ ข�อับงัคับ ที�เกี�ยวข�อัง โดัย
ตุ�อังมีม้ลค่าที�เหมาะสิม และตุ�อังไม่เป็็นการสิร�างแรงจ้งใจ 
ในการตัุดัสิินใจที�ไมถ่ื้กตุ�อัง 

แนิวที่างปีฏิิบััติ

1. ก่อันการรบัหรอืัให�ขอังกำานลั และการเลี�ยงรบัรอังกับผ้�ที�
เกี�ยวข�อังทางธุุรกิจ ตุ�อังแนใ่จว่าสิิ�งขอังเหล่านั�นมมีล้ค่า
ที�เหมาะสิม และเป็น็ไป็ตุามกฎหมาย ระเบยีบ ข�อับงัคับ 
หรือั ข�อักำาหนดัใดัๆ ที�เกี�ยวข�อัง ขอังบริษััทฯ 

2. ไม่รับหรือัให�ทรัพย์สิิน บริการ การเลี�ยงรับรอังที�อัาจ
ทำาให�เกิดัอิัทธุิพล หรือัแรงจ้งใจในการตัุดัสิินใจอัยา่งใดั
อัยา่งหนึ�ง ซึ่ึ�งทำาให�เกิดัการป็ฏิบัติุหน�าที�ที�ไมช่อับ 
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3. การให�ขอังกำานัล ทรัพย์สิิน บริการ หรือัเลี�ยงรับรอัง 
ตุ�อังมีการหลักฐานการจ่ายเงินที�แสิดังม้ลค่าที�สิามารถื
ตุรวจสิอับไดั� 

4. พึงระมัดัระวังทั�งกรณีการให�ทรัพย์สิิน บริการ เลี�ยง
รับรอังแก่ผ้�บังคับบัญชา หรือับุคคล/หน่วยงานภายใน 
และการรับทรัพย์สิิน บริการ การเลี�ยงรับรอังจากผ้�ใตุ�
บังคับบัญชา หรือับุคคล/หน่วยงานภายใน โดัยการให� 
และการรับดัังกล่าวตุ�อังไม่เป็น็การสิร�างแรงจ้งใจในการ
ตัุดัสิินใจอัยา่งใดัอัยา่งหนึ�งที�ไมเ่ป็็นธุรรม 

5. หากมีความจำาเป็็นตุ�อังรับขอังขวัญ ขอังที�ระลึก หรือั
ป็ระโยชน์อืั�นใดั ซึ่ึ�งมีม้ลค่าเกินความเหมาะสิม หรือั 
ไม่แน่ใจในเจตุนาขอังผ้�ให�แตุ่เพื�อัรักษัาความสิัมพันธุ์
อัันดีัระหว่างบุคคล ให�รายงานให�ผ้�บังคับบัญชาทราบ
โดัยเร็ว และหากผ้�บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุุผลใน 
การรับไว� เป็็นป็ระโยชน์สิ่วนบุคคล ให�สิ่งมอับให�
สิำานักงานป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร เพื�อัพิจารณา

5.	 กิ�รดัำ�เนินกิ�รดั��นกิ�รเมิ่อง
บริษััทฯ เป็็นอังค์กรที�วางตัุวเป็็นกลางทางการเมือัง โดัยไม่
กระทำาการอัันเป็น็การฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใดั หรือัสินับสินุนดั�านการเงิน 
หรอืัร้ป็แบบอืั�นแก่พรรคการเมอืัง กลุ่มแนวรว่มทางการเมอืัง 
ผ้�มอีัำานาจทางการเมอืัง หรอืันกัการเมอืังตุลอัดัจนผ้�ลงสิมคัร
รับเลือักตัุ�งทางการเมือัง ทั�งในระดัับท�อังถิื�น ระดัับภ้มิภาค 
หรือัระดัับป็ระเทศ ไมว่่าจะเป็็นทางตุรงหรือัทางอั�อัม 

แตุ่ทั�งนี� บริษััทฯ เคารพในสิิทธิุเสิรีภาพทางการเมือังขอัง
พนักงานและสินับสินุนให�พนักงานใช�สิิทธุิทางการเมือัง
ขอังตุนตุามครรลอังขอังกฎหมายในฐานะพลเมือังที�ดีัตุาม
รัฐธุรรมน้ญ

แนิวที่างปีฏิิบััติ

1. ไม่นำาทรัพยากรขอังบริษััทฯ ไป็สินับสินุนกิจกรรม
ทางการเมือังขอังพรรคการเมอืัง กลุม่ทางการเมอืัง หรือั
นักการเมือังคนใดั ไม่ว่าทางตุรงหรือัทางอั�อัม และไม่
อันญุาตุให�ฝ่า่ยการเมอืังเข�ามาใช�ทรพัยากร และสิถืานที� 
ขอังบริษััทฯ ในกิจกรรมที�เกี�ยวข�อังกับการเมือัง 

2. การใช�สิทิธิุทางการเมือังที�พงึมีตุามกฎหมาย ตุ�อังกระทำา
ในนามตุนเอัง และพึงระมัดัระวังไมใ่ห�ผ้�อืั�นเข�าใจผิดัไดั�
ว่าเป็็นการกระทำาในนามกลุ่มบริษััทฯ 

3. เมื�อัตุ�อังแสิดังอัอักในนามกลุ่มบริษััทฯ ตุ�อังไม่เข�าไป็ 
มีสิ่วนร่วมและแสิดังอัอักดั�วยวิธุีการใดัๆ ที�จะทำาให�ผ้�
อืั�นเข�าใจว่าบริษััทฯ ฝ่ักใฝ่่พรรคการเมือังใดั หรือันัก 
การเมอืังรายใดั ไมว่่าจะเป็น็ระดัับท�อังถิื�น ระดัับภ้มภิาค 
หรือัระดัับป็ระเทศ 

4. ไม่ใช�ตุำาแหน่ง หรือัตุราสิัญลักษัณ์ขอังกลุ่มบริษััทฯ  
เพื� อัชักจ้งผ้�อืั� นให�จ่ายเงินสินับสินุนพรรคการเมือัง 
นักการเมือัง หรือัเข�าร่วมป็ระชุมทางการเมือัง หรือั 
รว่มชุมนุมในที�สิาธุารณะอัันมีลักษัณะทางการเมือัง

5. หลีกเลี�ยงการแสิดังอัอักทางการเมือังหรือัแสิดังความ
คิดัเห็นทางการเมือังในสิถืานที�ทำางานหรือัในเวลางาน
อัันอัาจทำาให�เกิดัความขัดัแย�งในการทำางาน 

6.	 กิ�รป็ฏิิบัติต่อข�อมิ้ลัแลัะที่รัพย์สิ่น	
• ข�อม้ลสว่นบุ้คคล

บรษัิัทฯ เคารพสิทิธุสิิว่นบุคคลขอังผ้�ที�เกี�ยวข�อัง ดัังนั�นข�อัมล้
สิว่นบุคคลขอังพนกังานและผ้�ที�เกี�ยวข�อังในการดัำาเนนิธุุรกิจ 
โดัยการคุ�มครอังไม่ให�ข�อัม้ลสิ่วนบุคคลดัังกล่าวไดั�รับความ
คุ�มครอัง ตุ�อังไม่นำาไป็เป็ิดัเผย หรือัถ่ืายโอันไป็ยังบุคคลอืั�น
อัันมลัีกษัณะที�เป็น็การละเมิดัสิทิธิุตุามกฎหมาย เช่น สิถืานะ
บุคคล ชวีป็ระวัติุ ป็ระวัติุการทำางาน ข�อัมล้ทางการเงิน ข�อัม้ล
สิุขภาพ รวมถึืงข�อัม้ลสิว่นตัุวอืั�นๆ 

แนิวที่างปีฏิิบััติ 

1. ตุ�อังเคารพในสิทิธิุสิว่นบุคคล โดัยหากจะใช�หรือัเปิ็ดัเผย  
ตุ�อังไดั�รับความยินยอัมจากบุคคลนั�นๆ และตุ�อังไมเ่ป็็น 
การละเมิดัสิิทธุิตุามกฎหมาย 

2. ผ้�ทำาหน�าที�เก็บรักษัาข�อัมล้ที�อัย้ใ่นความครอับครอังหรือั
อัย้ใ่นการดั้แลรักษัาขอังบริษััท ตุ�อังคุ�มครอังข�อัม้ลสิว่น
บุคคลขอังพนกังานและผ้�ที�เกี�ยวข�อังในการดัำาเนนิธุุรกิจ  
ดัังนั�นการให� เป็ิดัเผย หรือัถ่ืายโอันข�อัม้ลดัังกล่าว  
จะทำาไดั�เท่าที�อัย้่ภายใตุ�ความรับผิดัชอับในหน�าที�งาน
ตุามป็กติุ ทั�งนี�ตุ�อังไมล่ะเมิดัสิิทธุิตุามกฎหมาย

• การีบุนัทึ่ก การีรีายงาน และการีเก็บุรีกัษัาข�อม้ล

บริษััทฯ ให�ความสิำาคัญกับการจัดัการข�อัม้ลภายในอังค์กร 
โดัยการบันทึกหรือัรายงานข�อัม้ลตุ�อังถื้กตุ�อังครบถื�วนตุาม
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กฎหมาย ข�อับังคับ และตุ�อังมีการเก็บรักษัาข�อัม้ลที�อัย้่ใน
สิภาพที�ป็ลอัดัภัยและสิามารถืนำามาอั�างอิังไดั�เมื�อัตุ�อังการ

แนิวที่างปีฏิิบััติ 

1. บนัทึก และรายงานข�อัม้ลตุ่างๆ อัยา่งถืก้ตุ�อังและตุรงไป็ 
ตุรงมาตุามข�อัเท็จจริง และเมื�อัพ�นช่วงเวลาที�ตุ�อังเก็บ
รักษัาข�อัม้ลหรือัเอักสิาร ตุ�อังทำาการทำาลายดั�วยวิธุีที�
เหมาะสิม

2. ไมน่ำาข�อัมล้ขอังกลุม่บรษัิัทฯ ไป็ใช�เพื�อัป็ระโยชนส์ิว่นตุน 
หรือับุคคลอืั�นโดัยไม่ชอับดั�วยกฎหมาย ทั�งนี�นอักเหนือั
จากข�อัม้ลที�เปิ็ดัเผยตุ่อัสิาธุารณชนแล�ว ให�ถืือัว่าเป็็น
ข�อัม้ลที�ใช�ภายในเท่านั�น ซึ่ึ�งตุ�อังใช�ภายใตุ�หน�าที�ความ
รับผิดัชอับที�ไดั�รับมอับหมายเท่านั�น 

3. ไมเ่ปิ็ดัเผยข�อัมล้ที�เป็น็ความลับขอังบรษัิัท เชน่ ความลับ 
ทางการค�า 

• การีซื�อขายหุ้ลักท่รีพัียแ์ละการีใช�ข�อม้ลภายใน

บรษัิัทฯ ตุระหนกัถึืงความสิำาคัญในการใช�ข�อัมล้ภายในที�เป็น็
ข�อัม้ลสิำาคัญตุ�อังดัำาเนินการให�เหมาะสิม และตุ�อังคำานึงถึืง
ผลกระทบตุ่อัผ้�มีสิ่วนไดั�เสิียโดัยรวม รวมถึืงมีความถื้กตุ�อัง
ตุามที�กฎหมายกำาหนดั โดัยตุ�อังไม่ใช่เพื�อัป็ระโยชน์สิ่วนตัุว
หรือับุคคลอืั�น 

แนิวที่างปีฏิิบััติ 

1. ป็ฏิบัติุตุามกฎหมายที�เกี�ยวข�อังกับการซึ่ื� อัขายหลัก
ทรัพย์ และการใช�ข�อัม้ลภายในอัยา่งเครง่ครัดั 

2. ไม่ให�คำาแนะนำาหรือัให�ความเห็นในการซึ่ื�อัขายหลัก 
ทรัพย์ขอังบริษััท เว�นแตุ่เป็็นเรื�อังที�เกี�ยวข�อังกับงานที�
ไดั�รับมอับหมายจากบริษััท

3. ห�ามเปิ็ดัเผยหรือัสิ่งผ่านข�อัม้ลภายในไป็ยังบุคคลที� 
ไม่เกี�ยวข�อังกับข�อัม้ลนั�น ซึึ่�งรวมถึืงบุคคลในครอับครัว 
ญาติุพี�น�อัง เพื�อันฝ่้ง เป็็นตุ�น 

4. กรรมการ ผ้�บริหารตัุ�งแตุ่ระดัับผ้�อัำานวยการขึ�นไป็ และ
ผ้�จัดัการที�มสีิว่นเกี�ยวข�อังกับการจัดัทำาข�อัม้ลงบการเงิน 
รวมถึืงค้่สิมรสิและบุตุรที�ยังไม่บรรลุนิติุภาวะมีหน�าที�
ตุ�อังสิ่งรายงานการถืือัหลักทรัพย์และการเป็ลี�ยนแป็ลง
การถืือัหลักทรัพย์ขอังบริษััทฯ ตุ่อัหนว่ยงานเลขานุการ
บรษัิัทเพื�อัรายงานคณะกรรมการบรษัิัทเพื�อัทราบทกุครั�ง

5. กรรมการ ผ้�บริหารตัุ�งแตุ่ระดัับผ้�อัำานวยการขึ�นไป็ และ
ผ้�จัดัการที�มสีิว่นเกี�ยวข�อังกับการจัดัทำาข�อัมล้งบการเงิน 
รวมถึืงบุคคลในค้่สิมรสิและบุตุรที�ยังไม่บรรลุนิติุภาวะ 
ตุ�อังไมซ่ึ่ื�อัขายหลักทรัพย์ขอังบริษััทฯ ในช่วงระยะเวลา
ก่อันที�มกีารเป็ดิัเผยงบการเงินหรอืัการเป็ดิัเผยข�อัม้ลอืั�น
ที�อัาจมีผลกระทบตุ่อัราคาหลักทรัพย์ขอังบริษััทฯ 

6. การใช�และการดั้แลรักษัาทรัพย์สิินขอังบริษััทฯ 

บริษััทฯ มุ่งหวังให�พนักงานใช�ทรัพย์สิินขอังบริษััทฯ 
อัยา่งมีป็ระสิิทธุิภาพและเป็็นป็ระโยชน์สิ้งสิุดั พร�อัมทั�ง 
สิ่งเสิริมให�พนักงานดั้แลรักษัาทรัพย์สิินไม่ให�เกิดัความ
เสิียหาย หรือันำาไป็ใช�เพื�อัป็ระโยชน์สิ่วนตุนหรือัเพื�อั
บุคคลอืั�น 

แนวท่างปฏิิบุติั

1. ใช�ทรัพย์สิินอัย่างระมัดัระวัง ให�เกิดัป็ระสิิทธิุภาพ 
และตุ�อังเป็็นไป็เพื�อัป็ระโยชน์ขอังบริษััทฯ 

2. ดั้แลรักษัาทรัพย์สิินไม่ให�เกิดัความเสิียหาย หรือั
สิ้ญหาย 

3. ตุ�อังไม่นำาทรัพย์สิินขอังบริษััทฯ ไป็ใช�ผิดัวัตุถืุ 
ป็ระสิงค์ หรือัผิดักฎหมาย 

• การีใช�และการีดั้แลรีักษัารีะบุบุเท่คโนโลยีสารีสนเท่ศ 
และการีไม่ละเมิดัท่รีพัียส์นิท่างปัญ่ญ่า

บริษััทฯ เน�นการใช�ระบบเทคโนโลยีสิารสินเทศให�เป็็นไป็
อัย่างมีป็ระสิิทธิุภาพและมีความป็ลอัดัภัยตุามนโยบายและ
ระเบยีบในการใช�เทคโนโลยสีิารสินเทศ โดัยจะตุ�อังไดั�รบัการ
ดั้แลรักษัาให�พ�นจากการถื้กล่วงละเมิดัหรือันำาไป็ใช�โดัยไม่มี
สิิทธุิ รวมถึืงเคารพลิขสิิทธุิ�ขอังเจ�าขอังทรัพย์สิินทางป็ัญญา 

แนิวที่างปีฏิิบััติ 

1. บริษััทฯ สิ่งเสิริมให�บุคลากรใช�สิื� อัอิันเตุอัร์เน็ตุเพื� อั
ป็ระโยชน์ในการทำางาน แตุ่ตุ�อังไม่กระทำาการอัันเป็็น 
การรบกวนระบบคอัมพิวเตุอัร์และอิันเตุอัร์เน็ตุขอัง 
ผ้�อืั�นในสิำานักงาน ไมใ่ช�ระบบคอัมพิวเตุอัร์ขอังบริษััทฯ  
เผยแพรข่�อัมล้ที�ไมเ่หมาะสิม หรอืัละเมิดักฎหมาย ขดััตุ่อั
ศีลธุรรมอัันดีั หรือักระทบตุ่อัความมั�นคงขอังชาติุ หรือั
ละเมิดัสิิทธุิขอังผ้�อืั�น 
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2. ใช�งานระบบให�ถ้ืกตุ�อังตุามสิิทธิุที�ไดั�รับอันุญาตุ เก็บ
รักษัาและไม่ยินยอัมให�ผ้�อืั�นใช�รหัสิผ่านขอังตุนสิำาหรับ
เข�าใช�งานระบบ 

3. หลีกเลี�ยงการเป็ิดัไฟล์ที�ไม่ทราบแหล่งที�มา และการ
ใช�อุัป็กรณ์บันทึกข�อัม้ลที�เคยใช�งานกับคอัมพิวเตุอัร์ที� 
นา่สิงสัิยว่าอัาจจะมีไวรัสิคอัมพิวเตุอัร์ หรือัมีซึ่อัฟต์ุแวร์
ที�เป็็นอัันตุรายอืั�นๆ 

4. หลีกเลี�ยงการติุดัตัุ�งโป็รแกรมคอัมพิวเตุอัร์ดั�วยตุนเอัง 
การแก�ไขเป็ลี�ยนแป็ลงการตัุ�งค่าระบบฯ ที�อัาจมีผลตุ่อั
ความป็ลอัดัภัยหากป็ระสิบป็ัญหาหรือัพบเห็นความ 
ผิดัป็กติุในการใช�งานให�ติุดัตุ่อัผ้�ดั้แลดั�าน IT 

5. รกัษัาข�อัมล้ทางทรัพยส์ินิทางปั็ญญาขอังบริษััทฯ หรือัที�
บริษััทฯ ไดั�มาจากการป็ฏิบัติุหน�าที�ขอังพนักงาน

6. ไม่ลอักเลียนแบบผลงานและทรัพย์สิินทางป็ัญญาขอัง
ผ้�อืั�น

7. ตุ�อังป็ฏิบัติุตุาม ตุลอัดัจนตุ�อังสินับสินุน และช่วย
ควบคุมกำากับพนักงานในบังคับบัญชาให�ป็ฏิบัติุตุาม
ระเบยีบ วินยั และข�อักำาหนดัขอังบรษัิัท ในการใช�ระบบ 
คอัมพิวเตุอัร์ข�อัม้ลคอัมพิวเตุอัร์ ข�อัม้ลจราจรทาง
คอัมพิวเตุอัร์ขอังบริษััทฯ อัยา่งเครง่ครัดั เพื�อัให�การใช�
เครื�อังคอัมพิวเตุอัร์ขอังบริษััทฯ เป็็นไป็ตุามกฎหมาย
คอัมพิวเตุอัร์ กฎหมายลิขสิิทธุิ� หรือักฎหมายอืั�นๆ ที�
เกี�ยวข�อัง และป็อ้ังกันมใิห�เกิดัความเสิยีหายตุ่อัชื�อัเสิยีง
และภาพลักษัณ์ขอังบริษััทฯ 

7.	 คว�มิขัดัแย�งที่�งผู้ลัป็ระโยช่น์	
บุคลากรขอังบริษััทฯ ทกุระดัับ ตัุ�งแตุ่ กรรมการ ผ้�บริหาร และ
พนกังานทุกคน ตุ�อังป็ฏิบติัุงานโดัยคำานึงถึืงผลป็ระโยชน์ขอัง 
บรษัิัทฯ เป็น็สิำาคัญ ป็ราศจากความตุ�อังการสิว่นตัุว และตุ�อัง
ตุระหนักอัย้่เสิมอัว่าตุนเอังมีสิ่วนไดั�เสิียหรือัผลป็ระโยชน์
ที�ขัดักันในการป็ฏิบัติุงานหรือัไม่ พึงหลีกเลี�ยงการเข�าไป็
เกี�ยวข�อังในกิจกรรมที�อัาจก่อัให�เกิดัความขัดัแย�งทาง 
ผลป็ระโยชน ์และหากเหน็ว่ามีความขดััแย�งทางผลป็ระโยชน์
เกิดัขึ�นให�รีบแจ�งให�ผ้�บังคับบัญชา หรือัหน่วยงานที�มีหน�าที�
ดั้แลโดัยด่ัวน 

แนิวปีฏิิบััติ

1. ไม่ป็ระกอับกิจการที�เป็็นการแข่งขัน หรือัมีลักษัณะ
เดีัยวกันกับบริษััทฯ 

2. ไมแ่สิวงหาผลป็ระโยชน์จากข�อัมล้ หรือัสิิ�งใดัก็ตุามที�ตุน
ร้�มาจากตุำาแหนง่หน�าที� และความรับผิดัชอับ

3. การตัุดัสินิใจที�เกี�ยวกับการดัำาเนินกิจกรรมทางธุุรกิจตุ�อัง
เป็็นไป็เพื�อัป็ระโยชน์สิ้งสุิดัขอังบริษััทฯ โดัยป็ราศจาก
อิัทธิุพลขอังความตุ�อังการหรอืัผลป็ระโยชนส์ิว่นตัุวหรือั
บุคคลที�เกี�ยวข�อัง

4. เมื� อัตุ�อังเกี�ยวข�อังในกระบวนการเสินอัการว่าจ�าง  
คัดัเลือัก ตัุดัสิินใจ หรือัอันุมัติุรายการที�มีความขัดัแย�ง
ทางผลป็ระโยชน์ ให�รายงานให�ผ้�บังคับบัญชาหรือั 
ผ้�มีสิ่วนรวมในการอันุมัติุ โดัยใช�แบบการเปิ็ดัเผย
รายการความขัดัแย�งทางผลป็ระโยชน์ขอังบริษััทฯ และ
ให�ถือันตัุวจากการมีสิว่นรว่มในกระบวนการดัังกล่าว

5. ห�ามอัอักคำาสิั�งเพื� อัก่อัให�เกิดัป็ระโยชน์แก่บุคลากร 
ผ้�อัอักคำาสิั�งเอัง

6. คณะกรรมการและผ้�บริหารตุ�อังพิจารณาความขัดัแย�ง
ขอังผลป็ระโยชน์เกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่าง 
บริษััทฯ กับบริษััทฯ ย่อัย บริษััทฯ ร่วมอัย่างรอับคอับ 
ดั�วยความซึ่ื�อัสิัตุย์สิุจริตุ โดัยคำานึงถึืงป็ระโยชน์ส้ิงสิุดั
ขอังบริษััทฯ 

8.	 กิ�รที่ำ�ธุุรกิรรมิระหว่�งกิันของ 
บริษัที่ในกิลัุ่มิ
การดัำาเนินธุุรกิจหรือัการป็ฏิบัติุงานที�เป็็นการทำาธุุรกรรม
ระหว่างกันขอังบริษััทฯ ในกลุม่บริษััทฯ ตุ�อังคำานงึถึืงกฎหมาย 
และนโยบายการทำารายการระหว่างกันขอังบริษััทฯ 

แนิวปีฏิิบััติ

1. ศึกษัานโยบายการทำารายการระหว่างกันขอังบริษััทฯ 
อัยา่งถีื�ถื�วนก่อันดัำาเนินการ

2. ตุ�อังดัำาเนินการตุามขั�นตุอันที�ตุ�อังดัำาเนินการตุามป็กติุ
ที�พึงป็ฏิบัติุ ถึืงแม�ว่าจะเป็็นรายการระหว่างกันขอัง 
บริษััทฯ ในกลุ่มก็ตุาม 

แบบฟอร์์ม 56-1 ONE REPORT 2564286

02
การุ่ปรุ่ะกอบธุ่รุ่กิจและผลการุ่ดำำาเนินงาน

01
ข้อมูลที่างการุ่เงินที่้�โดำดำเดำ�น



3. ดัำา เ นินการตุามแนวป็ฏิบั ติุและกระบวนการใน
การพิจารณาอันุมัติุรายการระหว่างกัน รายการที� 
เ กี� ยวโยงกัน หรือัรายการที�มีความขัดัแย�งทาง 
ผลป็ระโยชน์เพื�อัป็ระโยชน์สิ้งสุิดัขอังบริษััทฯ ตุาม 
หลักเกณฑ์์ที�กฎหมายกำาหนดั 

4. การดัำาเนินการในรายการระหว่างกันตุ�อังทำาอัย่าง
เป็็นธุรรม สิมเหตุุสิมผล และตุ�อังไม่มีการถ่ืายเท 
ผลป็ระโยชน์ระหว่างบริษััทฯ ในกลุ่มบริษััทฯ 

9.	 กิ�รจดััซ่�อ	จดััห�	แลัะกิ�รป็ฏิบัิตติอ่ค้ค่��
บรษัิัทฯ ให�ความสิำาคัญในการจัดัซึ่ื�อัจัดัหา อัันเป็น็กระบวนการ 
สิำาคัญที�สินับสินุนการดัำาเนินกิจการขอังบริษััทฯ และ
เป็็นการกำาหนดัค่าใช�จ่ายและคุณภาพสิินค�า และบริการที�
บริษััทฯ นำามาใช�ในการดัำาเนินกิจการ จึงจำาเป็็นตุ�อังมีการ
บริหารจัดัการ การจัดัหาที�มีขั�นตุอันที�โป็รง่ใสิ เป็็นธุรรมและ 
ตุรวจสิอับไดั� รวมถึืงป็ฏิบัติุตุามกฎหมาย และข�อัตุกลงใน 
นิ ติุกรรมที� เ กี� ยวข�อังอัย่างเคร่งครัดั  ป็ระกอับกับให� 
ความสิำาคัญกับค้่ค�าอัันเป็น็บุคคลสิำาคัญที�ชว่ยเหลือั และเอืั�อั 
ป็ระโยชน์ซึึ่�งกันและกัน นอักจากนี� บริษััทฯ ป็ฏิบัติุตุ่อัค่้ค�า
อัยา่งเสิมอัภาคบนพื�นฐานขอังการแขง่ขันที�เป็น็ธุรรม เคารพ
สิิทธุิมนุษัยชน 

แนิวปีฏิิบััติ 

1. การดัำาเนินการจัดัหา จัดัซึ่ื�อั จะตุ�อังป็ฏิบัติุตุามระเบียบ
วิธุกีารและขั�นตุอันการจัดัซึ่ื�อัจัดัจ�าง อัยา่งเคร่งครัดั และ
ให�สิอัดัคล�อังกับตุารางกำาหนดัอัำานาจอันมุติัุและอัำานาจ
ดัำาเนินการขอังบริษััทฯ 

2. บุคลากรขอังบริษััทฯ ที�ตุ�อังการจัดัซึ่ื�อั จัดัหา สิินค�าและ
บริการ ตุ�อังคำานึงถึืงความตุ�อังการ ความคุ�มค่าทั�งทาง
ดั�านราคา และคุณภาพ การจัดัซึ่ื�อั จัดัหาตุ�อังดัำาเนนิการ 
อัย่างโป็ร่งใสิให�ข�อัม้ลแก่ผ้�ค�าอัย่างเท่าเทียม ถื้กตุ�อัง  
ไมเ่ลือักป็ฏิบติัุ สิร�างการแขง่ขนัที�เป็น็ธุรรมระหว่างผ้�ค�า 

3. วางตัุวเป็น็กลาง ไม่ควรมีความสัิมพันธ์ุใกล�ชิดัเป็น็กรณี
พิเศษักับผ้�ค�ารายใดั เพราะอัาจมีผลตุ่อัการพิจารณา
โน�มเอีัยงและไมเ่ป็น็ธุรรม และตุ�อังไม่รบัป็ระโยชน์อืั�นใดั 
จากการจัดัหา เพื�อัหลีกเลี�ยงการผ้กพันหรือัการจัดัหา
ที�ไมยุ่ติุธุรรม

4. ดัำาเนินการจัดัหาสิินค�าและบริการจากค้่ค�าที�มีการ
ดัำาเนินธุุรกิจตุามหลักจริยธุรรมสิากล มีความซืึ่�อัสิัตุย์ 
เคารพสิิทธิุมนุษัยชน มีอัาชีวอันามัย ความป็ลอัดัภัย
และสิิ�งแวดัล�อัม และป็ฏิบัติุตุามกฎหมายที�เกี�ยวข�อัง 

5. บริษััทฯ ตุ�อังป็ฏิบัติุตุามข�อัสัิญญาอัย่างเคร่งครัดั  
หากพบว่าบริษััทฯ ไม่สิามารถืป็ฏิบัติุตุามสัิญญาหรือั
ค้่ค�าไม่อัาจจะป็ฏิบัติุตุามสิัญญาไดั� ให�รายงานผ้�บังคับ
บัญชา เพื�อัป็รึกษัาในทันทีและหาแนวทางแก�ไข 

10.	กิ�รแข่งขันที่�งกิ�รค��
บริษััทฯ ตัุ�งมั�นที�จะทำาการแข่งขันทางการค�าอัย่างยุติุธุรรม
โดัยคำานึงถึืงจริยธุรรมในการป็ระกอับการค�าและกฎหมาย
แขง่ขันทางการค�าในป็ระเทศตุ่างๆ ที�บริษััทฯ เข�าไป็ดัำาเนิน
ธุุรกิจ และตุระหนักดีัว่ากฎหมายแข่งขันทางการค�ามีความ
ซึ่บัซึ่�อันและครอับคลุมในระดัับโลก ดัังนั�นการดัำาเนินการใดัๆ 
ที�เกี�ยวข�อังกับค้่แข่งจะตุ�อังดัำาเนินการดั�วยความระมัดัระวัง
โดัยตุ�อังป็รึกษัาฝ่่ายกฎหมายก่อันทุกครั�ง 

แนิวปีฏิิบััติ

1. ไมท่ำาความตุกลงใดัๆ กับค้่แขง่หรอืับุคคลใดัที�มลัีกษัณะ
เป็็นการลดัหรือัจำากัดัการแขง่ขันทางการค�า 

2. ไม่ร่วมกับผ้� อืั� นในการดัำาเนินธุุรกิจในลักษัณะที�ไม ่
เป็็นธุรรมทางการค�า เช่น กำาหนดัราคาป็ระม้ลในการ 
ป็ระกวดัราคา หรือัตัุ�งราคาสิินค�าหรือัเงื�อันไขการขาย 
สินิค�าหรอืับริการที�ไมเ่ป็็นธุรรม จำากัดัทางเลือักขอังลก้ค�า 

3. กฎหมายแข่งขันทางการค�าเป็็นกฎหมายที�มีความ 
ซึ่บัซึ่�อันและมีความแตุกตุ่างในแตุ่ละป็ระเทศ ดัังนั�นการ
ดัำาเนนิการควรหารอืักับฝ่า่ยกฎหมายตัุ�งแตุ่ขั�นตุอันแรก 

11.	กิ�รป้็องกิันกิ�รฟอกิเงิน
บรษัิัทฯ ยดึัถืือัป็ฏิบติัุตุามกฎหมายที�เกี�ยวข�อังกับการป็อ้ังกัน
การฟอักเงิน โดัยจะไมร่บัโอันหรอืัเป็ลี�ยนสิภาพทรพัยส์ินิหรอืั
สินับสินุนให�มีการรบัโอันหรอืัเป็ลี�ยนสิภาพทรพัยสิ์ินตุ่างๆ ที�
เกี�ยวข�อังกับการกระทำาความผดิั เพื�อัป็อ้ังกันไมใ่ห�ผ้�ใดัผ้�หนึ�ง 
ใช�บริษััทฯ เป็น็ช่อังทางหรือัเป็น็เครื�อังมือัในการถ่ืายเท ป็กปิ็ดั  
หรอืัอัำาพรางแหล่งที�มาขอังทรพัยส์ินิที�ไดั�มาโดัยไมช่อับดั�วย
กฎหมาย 
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แนิวปีฏิิบััติ

1. ก่อันทำาธุุรกรรมกับค้่สิัญญา จะตุ�อังตุรวจสิอับป็ระวัติุ
ขอังบุคคลนั�นว่าไม่เป็็นผ้�กระทำาความผิดัตุามกฎหมาย
ฟอักเงินและตุ�อังให�แนใ่จว่าแหล่งที�มาขอังเงินตุ�อังไดั�มา 
โดัยชอับดั�วยกฎหมาย

2. ไม่โอันเงินไป็ยังบัญชีที�ไม่เป็็นที�ร้�จักหรือัรับโอันเงินที�มี
ลักษัณะในการจ่ายที�ผดิัป็กติุ โดัยเฉพาะในที�ไมเ่กี�ยวข�อัง
กับการทำาธุุรกรรมนั�น 

3. กรณีพบเห็นธุุรกรรมที�ไม่ป็กติุอัาจเข�าลักษัณะเป็็นการ
ฟอักเงินให�รายงานให�ผ้�บังคับบัญชา หน่วยงานบัญชี
และการเงิน หรือัหนว่ยงานกฎหมายทราบโดัยทันที

12.	คว�มิมิั�นคงป็ลัอดัภูัย	อ�ช่่วอน�มิัยแลัะ
สิ่�งแวดัลั�อมิ
บริษััทฯ มีความมุ่งมั�นที�จะดัำาเนินธุุรกิจโดัยไม่ก่อัให�เกิดั
ผลกระทบทั�งทางดั�านความป็ลอัดัภัยอัาชีวอันามัยและ 
สิิ�งแวดัล�อัมและป็ล้กฝ่ังให�บุคลากรขอังอังค์กรทุกระดัับให�
ความสิำาคัญและป็ฏิบัติุตุามกฎหมาย นโยบายอัาชีวอันามัย
และความป็ลอัดัภัย และนโยบายสิิ�งแวดัล�อัมขอังบริษััทฯ 
ในแตุ่ละพื�นที�ที�บริษััทฯ เข�าไป็ดัำาเนินธุุรกิจอัยา่งเครง่ครัดั

แนิวปีฏิิบััติ

1. บุคลากรขอังบรษัิัทฯ ตุ�อังศกึษัาและป็ฏิบติัุตุามกฎหมาย 
นโยบาย ข�อักำาหนดัมาตุรฐานทางดั�านอัาชีวอันามัยและ
ความป็ลอัดัภัย และสิิ�งแวดัล�อัมอัยา่งเครง่ครัดั

2. บริษััทฯ ให�ความสิำาคัญในการป้็อังกันการเกิดัอัันตุราย
ที�อัาจจะเกิดักับพนักงาน หรือัผ้�ที�เกี�ยวข�อัง และพัฒนา
ป็รบัป็รุงมาตุรการตุ่างๆ ให�เหมาะสิมอัยา่งตุ่อัเนื�อังเพื�อั
ป็้อังกันไม่ให�เกิดัการบาดัเจ็บ หรือัเสีิยชีวิตุหรือัความ 
เสิียหายแก่ทรัพย์สิินจากกิจกรรมขอังบริษััทฯ 

3. ศึกษัาทำาความเข�าใจแผนฉุกเฉินตุ่างๆ เมื�อัอัย้่ในพื�นที�
ป็ฏิบัติุการ และให�ความร่วมมือัเข�าร่วมฝ่ึกซึ่�อัมแผน
ฉุกเฉินตุ่างๆ ตุามที�จัดัขึ�น 

4. สิง่เสิรมิ สินบัสินนุ การอันรุกัษ์ัทรพัยากรธุรรมชาติุและ
สิิ�งแวดัล�อัม รวมทั�งหลีกเลี�ยงการใช�ในลักษัณะที�จะ 
ก่อัให�เกิดัอัันตุรายหรือัมลภาวะตุ่อัสิิ�งแวดัล�อัมและ
ชุมชน ตุลอัดัจนสิ่งเสิริมพัฒนาชุมชนบริเวณใกล�เคียง
แหล่งธุุรกิจให�มีสิภาพแวดัล�อัมที�ดีัขึ�น 

กรณ่ที่่�พบัเหุ้็นิการกระที่ำาผิดำ 
จรรยาบัรรณ
บริษััทฯ มีระบบรับเรื�อังร�อังเรียนและแจ�งเบาะแสิการทุจริตุ 
ดัังนั�นในกรณีที�พบเห็นการกระทำาผิดั หรือัเป็็นผ้�ที�เดืัอัดัร�อัน 
เสิยีหาย หรือัไดั�รับผลกระทบเกี�ยวกับการทจุรติุ ไมป่็ฏิบติัุตุาม
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข�อับังคับ ข�อักำาหนดั และจรรยา
บรรณ ท่านสิามารถืให�ข�อัม้ลเกี�ยวกับการกระทำาดัังกล่าว 
ไดั� โดัยแจ�งไป็ที�ผ้�รับร�อังเรียน ตุามช่อังทางการร�อังเรียนที�
บริษััทฯ กำาหนดั 

ทั�งนี�ตุ�อังเป็็นข�อัม้ลที�ไม่เป็็นเท็จ และไม่กระทำาการโดัยมี
เจตุนากลั�นแกล�ง มิเช่นนั�น บริษััทฯ จะถืือัเป็็นความผิดั 
ทางวินัย 

บริษััทฯ มีกระบวนการดัำาเนินการเมื�อัไดั�รับเรื�อังร�อังเรียน 
และมีการคุ�มครอังแก่พนักงานที�แจ�งเรื� อังร�อังเรียนและ 
แจ�งเบาะแสิการกระทำาความผิดั
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