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ค าอธิบายค าย่อ 
บริษทั หรือ SGP หมายถึง บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษทั หมายถึง บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือสยามแก๊ส 
VSPP หมายถึง บริษทั วเีอสพีพี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
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LCR หมายถึง บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั 
LMR หมายถึง บริษทั ลคัก้ี มารีน จ ากดั 
CGT หมายถึง บริษทั เคมีคลัส์แก๊ส ขนส่ง จ ากดั 
UMR หมายถึง บริษทั ยนิูค มารีน จ ากดั 
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UGI หมายถึง บริษทั ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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บริษทั ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ จ ากดั 
บริษทั สยามควอลิต้ี สตีล จ ากดั 
บริษทั สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จ ากดั 
บริษทั สยามลคัก้ี มารีน จ ากดั 
SIAMGAS HK CO., LTD. 
SUPERGAS CO., LTD. 
SINGGAS (LPG) PTE LTD. 
SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. 
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD. 
UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. 
SIAMGAS TRADING PTE. LTD. 
SG GAS SDN. BHD.  
MYGAZ SDN. BHD. 
บริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั 
บริษทั สยามนทลิน จ ากดั 

ก๊าซ LPG หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ก๊าซ NGV หมายถึง ก๊าซธรรมชาติเพ่ือยานยนต ์
ปตท. หมายถึง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ตวัแทนคา้ต่าง หมายถึง โรงอดับรรจุก๊าซและสถานีบริการก๊าซท่ีบริษทัหรือ UGP แต่งตั้งให้

เป็นตวัแทนค้าต่างของบริษทัหรือ UGP และสามารถจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ภายใตเ้คร่ืองหมาย “สยามแก๊ส” หรือ”ยนิูคแก๊ส” ได ้

ผูค้า้น ้ ามนั ม.7 หมายถึง ผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.
2543 ซ่ึงก าหนดวา่จะตอ้งเป็นผูค้า้น ้ ามนัท่ีมีปริมาณการคา้รวมกนัทุก
ชนิดปีละ 100,000 เมตริกตนัข้ึนไป หรือผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิด
เดียวปีละ 50,000 เมตริกตนัข้ึนไป 



ผูค้า้น ้ ามนั ม.10 หมายถึง ผูค้า้น ้ ามนัท่ีมีปริมาณการคา้ปีละไม่ถึงปริมาณท่ีก าหนดตาม ม.7   แต่
เป็นผูค้า้น ้ ามนัท่ีมีปริมาณการคา้แต่ละชนิดหรือรวมกนัทุกชนิดเกิน
ปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือเป็นผูค้ ้าน ้ ามนัท่ีมีขนาดของถังท่ี
สามารถเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงไดเ้กินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

ผูค้า้น ้ ามนั ม.11 หมายถึง ผูค้า้น ้ ามนัท่ีประกอบธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนั โดยท่ีไม่ใช่ผูค้า้น ้ ามนั
ตาม ม.7 และ ม.10 

ผูข้นส่งน ้ ามนั ม.12 หมายถึง ผูข้นส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ กระทรวงพลงังาน 
สนพ. หมายถึง ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 

“ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.11/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี”้ 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลทัว่ไป 

 
ช่ือบริษทั : บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ธุรกิจพลงังาน ไดแ้ก่ 

1) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน 
2) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืน 
3) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
4) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี 

กรุงเทพมหานคร 10400 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107574800650 
โทรศพัท ์ : 02 – 120 – 9999 
โทรสาร : 02 – 250 – 6008 
Homepage 
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 
มูลค่าท่ีตราไว ้
ทุนเรียกช าระแลว้ 

: 
: 
: 
: 
: 

www.siamgas.com 
950,000,000 บาท 
950,000,000 หุน้ 
1.00 บาท 
950,000,000 บาท 

   
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและรายละเอียดการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

1 UGP 105.00 99.59 การบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และ
ผ ลิตภัณฑ์ ปิ โตร เค มี อ่ืน  โดยได้ รับ ใบอนุญาต
ประกอบการเป็นผู ้ค ้าก๊าซตามมาตรา 6 (เทียบเท่า
ใบอนุญาตผูค้า้น ้ ามนัมาตรา 7) 

2 LCR 70.00 99.99 การขนส่งก๊าซ LPG และน ้ ามนัทางรถยนต ์โดยไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน ้ ามนั 

3 SQS 70.00 99.99 การผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG 
4 SEEC 400.00 70.00 ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
5 SLM 242.02 29.24  

70.76 3 
การขนส่งน ้ ามนั ก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางเรือ โดย
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน ้ ามนั 

6 CGT 50.00 99.99 1 การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางรถยนต ์โดย

http://www.siamgas.com/
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 บริษัท ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน ้ ามนั 
7 SSW 100.0 99.99 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจให้บริการ

ท่าเรือคอนเทนเนอร์ในประเทศไทย 
8 SGHK 4,087.68 100.00 เป็น Holding Company และ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศฮ่องกง 
9 SUPERGAS 133.45 100.00 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ประเทศ

เวยีดนาม 
10. SINGGAS 336.00 95.00 4 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ประเทศ

สิงคโปร์ 
11. UNITED 9.53 100.00 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ประเทศ

มาเลเซีย 
12. SINOSIAM 

 
1,100.47 100.00 2 ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร 

ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการ
น าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึง
การกระจายสินค้าด้วยเรือ รถบรรทุกก๊าซ และโรง
บรรจุก๊าซ   ปิโตรเลียมเหลวเพ่ือบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ 
ตั้งอยูเ่มืองจูไห่ ประเทศจีน 

13. SOGEL 5,017.32 100.00 2 ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร 
ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการ
น าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึง
การกระจายสินคา้ด้วยเรือ และรถบรรทุกก๊าซ ตั้ งอยู่
เมืองซวัเถา ประเทศจีน 

14. SNTL 0.50 50.00 เป็นกิจการร่วมคา้ โดยประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรือ
ขนาดใหญ่ 

15. SGT 2.0 100.00 ธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตั้งอยู่
ประเทศสิงคโปร์ 

16. SGGAS 0.3 29.99 5 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศมาเลเซีย 

17. MYGAZ 120.0 70.0 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศมาเลเซีย 

หมำยเหตุ 1. บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่าน UGP และในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 ไดท้  าการโอนกิจการภายใตก้ลุ่มบริษทัเดียวกนั
ให้กบั LCR 

 2.  บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น SGHK 
 3. บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น LCR และ UGP 
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 4. ณ วนัท่ี 29 ธ.ค. 2553 ไดท้  าการขายหุ้นสามญัให้กบับุคคลภายนอกในสดัส่วนร้อยละ 5 ท าให้สดัส่วนการลงทุน  
       ในบริษทั Singas (LPG) Pte. Ltd. ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 95 
 

(ก) นายทะเบียน 

 ช่ือ บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ท่ีอยู ่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 โทรศพัท ์(662) 229-2800 
 โทรสาร (662) 359-1259 
 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน ์

 -  ไม่มี - 
  

(ค) บริษทัผูส้อบบญัชี 

 ช่ือ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 ท่ีอยู ่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 โทรศพัท ์(662) 344-1000 
 

(ง) ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 ช่ือ บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

 ท่ีอยู ่ ชั้น 10 อาคารธนภูมิ 
  1550 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

 โทรศพัท ์(662) 652-7859-64 
 โทรสาร (662) 652-7867 
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1. ปัจจัยความเส่ียง 

1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิ 
1.1 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล  

(1) นโยบายการลอยตัวราคาก๊าซ(ในประเทศไทย) 

ปัจจุบนัราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG มีลกัษณะกึ่งลอยตวักึ่งควบคมุ คอื รฐับาลยงัคงควบคุมราคา ณ โรง
กลัน่/ราคา ณ โรงแยกกา๊ซ/ราคาน าเขา้กา๊ซ LPG และราคาขายส่งกา๊ซ LPG ณ คลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของ บริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) (ซึ่งเ ป็นผูผ้ลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ที่สุดของประเทศ) จ านวน 5 แห่ง คือ ล าปาง 
นครสวรรค ์ขอนแกน่ สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ ่ให้เทา่กบัราคาขายส่งกา๊ซ LPG หน้าโรงกลัน่และโรงแยกก๊าซ   
ส าหรบัราคาขายปลีกกา๊ซ LPG รฐับาลปล่อยให้ลอยตวัอย่างเสรี ยกเวน้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส าหรับครัวเ รือน
เพื่อใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ ท ัง้น้ีเน่ืองจากรฐับาล โดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไดพ้ิจารณาว่าก๊าซ LPG ที่ใช ้
เป็นกา๊ซหุงตม้เป็นสินคา้ทีม่ีความจ าเป็นตอ่การด ารงชวีติของประชาชน จึงก  าหนดให้ก๊าซ LPG ที่เ ป็นก๊าซหุงตม้
เป็นสินคา้ควบคมุ ซึ่งส่งผลให้หากผูค้า้กา๊ซ LPG ทีเ่ป็นกา๊ซหุงตม้มีความประสงคท์ีจ่ะปรับเปล่ียนราคาจ าหน่าย 
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรมการคา้ภายใน  

กล่าวโดยสรุปคอื ราคาขายส่งกา๊ซ LPG ทกุประเภททีค่ลงัเกบ็ก๊าซ LPG ของปตท. ท ั้ง 5 แห่ง ถูก
ก  าหนดให้เทา่กบัราคาขายส่งกา๊ซ LPG หน้าโรงกลัน่และโรงแยกกา๊ซ LPG    ส าหรบัราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ใช ้
ในครวัเรือนถูกควบคมุโดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์  ในขณะที่ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส าหรับการ
น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนตแ์ละการน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคมุ   

ต ัง้แตป่ลายปี 2554 เป็นตน้มา ภาครฐัไดม้ีนโยบายปรบัโครงสร้างราคาพลังงานท ั้งระบบโดยให้
ทยอยลอยตวัราคากา๊ซธรรมชาตสิ าหรบัรถยนต ์(NGV) และกา๊ซ LPG โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้เ ร่ิมทยอย
ปรบัขึ้นราคาจ าหน่ายส าหรบัการน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมกอ่น และในเดือนมกราคม 2555 เร่ิมทยอยปรับขึ้ น
ราคาจ าหน่ายส าหรบัการน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนต ์ส่วนตา่งของราคาทีป่รบัขึ้นท ัง้ 2 ประเภทการใชง้านน้ี 
ผูค้า้กา๊ซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ่งรวมถึงบริษทัดว้ย มีหน้าทีส่่งคนืภาครฐัเพื่อน าเขา้กองทนุน ้ ามนัเชือ้เพลิง 

ณ ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2555 รฐับาลไดป้รบัขึ้นราคากา๊ซเพื่อน าส่งคนืเขา้ของทุนน ้ าม ันเชื้อเพลิง
ไปแลว้ 11.20 บาทตอ่กโิลกรมัส าหรบัการน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกบัราคากา๊ซ LPG ในตลาดโลก และส าหรบัการน ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนตร์ฐับาลได้ปรับขึ้ น
เพียง 3.04 บาทตอ่กโิลกรมั  

ในอนาคต มีแนวโน้มทีร่ฐับาลจะยกเลิกการการชดเชยราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในประเทศจากเ งิน
สนับสนุนของกองทนุน ้ ามนัเชือ้เพลิง และลอยตวัราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG อย่างสมบรูณ์ในทกุประเภทการใชง้าน
รวมถึงราคาขายปลีกกา๊ซ LPG ส าหรบัครวัเรือนหรือเพื่อใชใ้นการหุงตม้ ซึ่งจะท  าให้ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ใน
ประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปตามกลไกราคาของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ รวมท ั้งสะทอ้นตน้ทุนการ
จ าหน่ายกา๊ซ LPG อย่างแทจ้ริง 

ผลกระทบจากนโยบายลอยตวัราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG อย่างสมบรูณ์จะส่งผลให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ซึ่ง
รวมถึงบริษทัมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG กล่าวคือ บริษัทอาจมีผลประกอบการ
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ขาดทนุ หรืออาจมีก  าไรลดลง หากราคาขายปลีกกา๊ซ LPG ปรบัตวัลดลง ในทางตรงขา้ม บริษทัอาจมีก  าไรเพิ่มขึ้ น 
หากราคาขายปลีกกา๊ซ LPG ปรบัตวัสูงขึ้น 

นอกจากน้ีหากราคากา๊ซ LPG เพิ่มสูงขึ้นมาก อาจท  าให้ผูบ้ริโภคปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
ไปใชพ้ลงังานทดแทนชนิดอ่ืนทีม่ีราคาถูกกวา่ ซึ่งจะท  าให้ปริมาณความตอ้งการใชก้๊าซ LPG ลดลงและส่งผลต่อ
รายไดข้องผูค้า้กา๊ซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ่งรวมถึงบริษทัดว้ย 
 

(2) นโยบายการเปิดเสรีการจ าหน่ายก๊าซ LPG ที่เป็นก๊าซหุงต้ม 

จากการเปิดเสรีทางการคา้ตามขอ้ตกลงขององค์การการคา้โลก  (WTO) อาจท  าให้ผูป้ระกอบการ
รายใหญข่องโลกจากตา่งประเทศรายใหม่หรือผูค้า้ในประเทศทีม่ีความพรอ้มท ัง้ในดา้นเงินทนุและเทคโนโลยี เ ข ้า
มาแข่งขนัในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกจิน้ีมีความรุนแรงมากขึ้น  

อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการจากตา่งประเทศหรือผูป้ระกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบ
ปัญหาในเร่ืองความไม่คุน้เคยกบัสภาวะตลาด รวมท ัง้ยงัไม่มีประสบการณ์ในธุรกจิคา้กา๊ซ LPG และสายสัมพ ันธ์
กบัผูค้า้กา๊ซ LPG   ตลอดจนเครือข่ายของธุรกจิในประเทศไทย ดีพอ ซึ่งอาจเ ป็นปัจจัยส าคญัที่ท  าให้ประสบ
ความส าเร็จทางการตลาดไดย้าก 
 

(3) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

บริษทัและ UGP ในฐานะเจ้าของคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ตอ้งด าเนินการขออนุญาตในการกอ่สรา้งและตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เ กี่ยวข ้อง อย่าง
สม ่าเสมอเพื่อให้คลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการกา๊ซ LPG มีความปลอดภัยและเ ป็นไป
ตามมาตรฐานทีห่น่วยงานราชการก  าหนด   ซึ่งบริษัทและ UGP ก็ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข ้อบงัคบัของ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั โดยคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ของบริษทัและ UGP มีสภาพและคณุภาพอยู่ในมาตรฐานทีห่น่วยงานราชการก  าหนดมาโดยตลอด 

ในอนาคต ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสิทธิของผูบ้ริโภคมีแนวโน้มทีจ่ะมีความส าคญัเพิ่มมากขึ้ น 
ซึ่งรฐับาลบาลอาจมีการออกกฎหมายเพิ่มเตมิในส่วนของการเพิ่มความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชก้๊าซ  LPG รวมถึงการ
รณรงคใ์นเร่ืองของการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอ่ตน้ทนุการด าเนินงาน และก  าไรในอนาคตของ
กลุ่มบริษทั บริษทัและ UGP ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ไดต้ระหนักถึงความส าคญัดงักล่าว จึงได้มีการ
พฒันาและปรบัปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้มีความปลอดภยัมาโดยตลอด โดยถังบรรจุก๊าซ LPG คลังเ ก็บก๊าซ 
LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการกา๊ซ LPG ของบริษทัและ UGP จะตอ้งมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามทีห่น่วยงานราชการทีม่ีหน้าทีก่  ากบัดูแลไดก้  าหนดไว ้ 
 

(4) นโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ 

จากการทีร่าคาน ้ ามนัเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง ท  าให้ประชาชนเปล่ียนมาใชก้า๊ซ LPG เป็นเชือ้เพลิงเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้ความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG เพื่อเป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์เพิ่มมากขึ้ น จนอาจท  าให้เ กิดการขาด
แคลนกา๊ซ LPG เพื่อน าไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ และอาจท  าให้ประเทศไทยตอ้งน าเ ข ้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ   
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รฐับาลจึงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใชก้า๊ซ NGV เป็นเชือ้เพลิงในรถยนตม์ากขึ้น เน่ืองจากประเทศไทยสามารถ
ผลิตกา๊ซ NGV ไดเ้อง ไม่ตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ และการใชก้า๊ซ NGV ยงัชว่ยลดปัญหาด้านมลพิษในอากาศ
อีกดว้ย   ซึ่งปัจจุบนัรฐับาลไดม้ีโครงการดดัแปลงรถแทก็ซีแ่ละรถยนต์ของหน่วยงานราชการ  โดยเ ร่ิมจาก รถ
โดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถเกบ็ขยะของกรุงเทพมหานครกอ่น จากนั้นจึงขยายจ านวนไปยงัรถกลุ่มอ่ืน
ตอ่ไป พรอ้มท ัง้เพิ่มจ านวนสถานีบริการกา๊ซ NGV เพื่อให้สามารถรองรบัปริมาณความตอ้งการใชก้๊าซ NGV ที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

อย่างไรกต็าม กลุ่มบริษทัไดว้เิคราะห์ถึงผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว และพบว่าการน าก๊าซ 
NGV มาใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนตม์ีขอ้ดอ้ยและขอ้จ ากดัหลายประการเมื่อเปรียบเทยีบกบัการใชก้๊าซ LPG เ ป็น
เชือ้เพลิงในรถยนต ์เชน่ การดดัแปลงเคร่ืองยนตใ์ห้สามารถใชก้า๊ซ NGV ไดจ้ะมีตน้ทุนสูงเ น่ืองจากตอ้งน าเ ข ้า
อุปกรณ์จากตา่งประเทศ การติดต ั้งถังก๊าซ NGV ในรถยนต์ท  าได้ยากกว่าการติดต ั้งถังก๊าซ LPG ในรถยนต ์  
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเตมิกา๊ซ NGV ใชเ้วลานานกวา่การเตมิกา๊ซ LPG   และจ านวนสถานีบริการก๊าซ NGV ใน
ปัจจุบนัมีอยู่จ านวน 476 แห่ง ซึ่งมีจ านวนน้อยกวา่จ านวนสถานีบริการก๊าซ LPG ที่มีกระจายอยู่จ านวน 1,164 
แห่งท ัว่ประเทศ 
 

1.2 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของผู้ ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

หากพิจารณาปริมาณการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหว่างปี 2545 – 2555 จะพบว่า
ปริมาณการจ าหน่ายกา๊ซ LPG เพิ่มขึ้นจาก 2,096 ลา้นกโิลกรมัในปี 2545 เป็น 4,721 ลา้นกิโลกรัมในปี 2555 โดย
มีอตัราการขยายตวัในชว่งระยะเวลาดงักล่าวเฉล่ียเทา่กบัรอ้ยละ 8.20 โดยหากถา้พิจารณาจากการขยายตวัในช่วง 5 
ปียอ้นหลงั มีการเตบิโตเฉล่ียเทา่กบัรอ้ยละ 9.25 ซึ่งแนวโน้มและอตัราการขยายตวัดงักล่าวอาจเ ป็นเหตุจูงใจให้
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัในธุรกจิคา้กา๊ซ LPG 
 
ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในปี 2545 – 2554 

ปี ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านกโิลกรัม) อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 

2545 2,096 4.12 
2546 2,147 2.40 
2547 2,179 1.51 
2548 2,357 8.15 
2549 2,691 14.18 
2550 3,058 13.65 
2551 3,557 16.31 
2552 3,483 -2.08 
2553 3,885 11.54 
2554 4,294 10.53 
2555 4,721 9.96 

ทีม่า : ส านักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน  
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ในไตรมาสที ่4 ปี 2553 ไดม้ีผูค้า้ตามมาตรา 7 รายใหม่เพิ่มขึ้นจ านวน 4 ราย และเมื่อส้ินปี 2555 มีผูค้า้
รายใหม่ท ัง้ส้ินจ านวน 8 ราย โดยเปล่ียนสถานะจากเจ้าของสถานีบริการกา๊ซ มาเ ป็นผูค้า้ตามมาตรา 7 โดยที่ได้
ปฏบิตัติามเงื่อนไขของการทีจ่ะเป็นผูค้า้กา๊ซ LPG ทีไ่ดร้บัให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 นั้นตอ้งมีคุณสมบตัิและ
เงื่อนไขตามทีก่ระทรวงพาณิชย์ก  าหนด เชน่ ตอ้งมีทนุจดทะเบยีน 50 ลา้นบาทขึ้นไป ตอ้งมีเงินทนุหมุนเ วียนข ั้น
ต  า่ 100 ลา้นบาท ตอ้งมีคลงัเกบ็กา๊ซ LPG เพื่อส ารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณที่จะท  าการคา้ใน
ระยะเวลา 1 ปี ตอ้งมีปริมาณการคา้กา๊ซปิโตรเลียมเหลวประจ าปี (ปริมาณที่น าเ ข ้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น 
ผลิต หรือไดม้าในปีหน่ึง) มากกวา่ 50,000 ตนั อย่างไรกต็ามการเป็นผูค้า้รายใหม่จะตอ้งใชเ้งินทนุ และระยะเ วลา
ในการสรา้งให้เคร่ืองหมายการคา้ของตนเป็นทีย่อมรบัของผูบ้ริโภค และยงัตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการราย เ ดิม
ทีม่ีฐานลูกคา้อยู่แลว้ดว้ย และการเกบ็ส ารองตามกฎหมายจะเพิ่มขึ้ นเ ป็นร้อยละ 1 เ ดือนกนัยายน 2554 ซึ่ง
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินทนุเพิ่มขึ้นอีกเทา่ตวัในการสรา้งคลงัเกบ็ส ารองตามกฎหมาย อีกท ัง้หากผูป้ระกอบการรายใหม่
จะเขา้มาแข่งขนัในภาคหุงตม้นั้น จะตอ้งลงทนุในถงักา๊ซ LPG เพื่อใชห้มุนเวยีนในตลาด ซึ่งจะตอ้งมีการลงทนุไม่
ต  า่กวา่ 1 ลา้นใบ คดิเป็นเงินลงทนุกวา่ 1,000 ลา้นบาท ซึ่งเงื่อนไขดงักล่าวเป็นการจ ากดัโอกาสในการเข ้ามาใน
อุตสาหกรรมน้ีของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

 
1.3 ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภยัของถังก๊าซ LPG 

เน่ืองจากกา๊ซ LPG เป็นกา๊ซไวไฟและตดิไฟง่าย หากเกดิการระเบิดของถังก๊าซ LPG ก็อาจก่อให้เ กิด
อนัตรายและความเสียหายตอ่ชวีติและทรพัย์สินขึ้นได ้  ซึ่งหากเกดิความเสียหายขึ้ น บริษัทและ UGP ในฐานะ
ผูค้า้กา๊ซ LPG และเจ้าของโรงบรรจุกา๊ซ LPG จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเ สียหายที่เ กิดขึ้ น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่ชือ่เสียงและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรกต็าม ในการผลิตถงักา๊ซ LPG จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) ทีก่  าหนดขึ้นโดยส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ีกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังานยงัก  าหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซ LPG ที่ผ่านการใชง้านมาแล้ว 5 ปี ด้วยการ
ทดสอบสภาพการรบัแรงดนัของถงั (Hydro Test) และตรวจสอบถงัทีผ่า่นการใชง้านมาแลว้ 10 ปี ด้วยการทดสอบ
ใหญ ่ซึ่งประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรบัแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตวั
ของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) และทกุๆ 5 ปีภายหลงัปีที ่10 จะตอ้งท  าการทดสอบใหญ่ ซึ่งประกอบไป
ดว้ย การทดสอบสภาพการรบัแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตวัของเ น้ือเหล็กของถัง 
(Expansion Test) ทกุครั้ง   ซึ่งหากถงักา๊ซ LPG ไม่ผา่นการทดสอบจะไม่สามารถน าไปบรรจุกา๊ซ LPG ได้อีกและ
จะตอ้งท  าลายทิง้ 

นอกจากการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหน่วยราชการอย่างเคร่งครัดแล้ว   บริษัทและ UGP ย ังจัดให้มี
หน่วยงานภายในทีท่  าหน้าทีต่รวจสอบสภาพถงักา๊ซ LPG และหากพบถงักา๊ซ LPG ทีเ่ส่ือมสภาพหรือสงสัยว่าจะ
เส่ือมสภาพ บริษทัจะวา่จ้างผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการประเมินสภาพถงักา๊ซ LPG ที่เ ป็นอิสระมาท  าการตรวจสอบ
สภาพถงักา๊ซ LPG โดยประสานงานร่วมกบักรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน เพื่อให้ม ัน่ใจไดว้่าถังก๊าซ LPG 
ของบริษทัและ UGP ทีห่มุนเวยีนอยู่ในทอ้งตลาดมีความปลอดภยัตามมาตรฐานทีท่างราชการก  าหนดไว ้ และใน
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา บริษทัและ UGP ไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG เ ลย    ดังนั้ น
บริษทัจึงมีความมัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัของถงับรรจุกา๊ซ LPG น้อยมาก 
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1.4 ความเสี่ยงในการเกดิอุบตัิภยัขึ้นกบัคลังเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานบีริการก๊าซ LPG
ของกลุ่มบริษทั 

บริษทัและ UGP มีคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG โดยแยกเ ป็น
สินทรพัย์ของบริษทัและ UGP ดงัน้ี 

ตารางแสดงคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ที่เ ป็นสินทรัพย์ของบริษัทและ 
UGP          (หน่วย : แห่ง) 

 บริษทั UGP รวม 

คลงัเกบ็กา๊ซ LPG 5 2 7 
โรงบรรจุกา๊ซ LPG 21 13 34 

สถานีบริการกา๊ซ LPG 32 - 32 

หมายเหต ุ : * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษัทด าเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO 
(Company Own – Company Operate)) จ  านวน 19 แห่ง โรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษัทให้บุคคลภายนอกเ ช่า เพื่อ
ด าเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จ  านวน 15 แห่ง  

ซึ่งหากเกดิอุบตัภิยัขึ้นกบัคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัท
และ/หรือ UGP กอ็าจส่งผลกระทบตอ่ชือ่เสียงและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรกต็าม ในการกอ่สรา้งคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษัท
และ UGP ไดก้  าหนดลกัษณะและรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวให้เ ป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วย
ราชการทีท่  าหน้าทีค่วบคมุ รวมท ัง้ไดร้บัอนุญาตในการด าเ นินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน   นอกจากน้ี บริษทัและ UGP ไดท้  าประกนัคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และ
สถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภทการประกนัความเส่ียงภยัทรพัย์สิน และท  าประกนัภยัประเภทความรับผิดชอบต่อ
บคุคลทีส่าม ท ัง้น้ีเพื่อเป็นการลดผลกระทบทีจ่ะมีตอ่บริษทัและ UGP ในกรณีที่เ กิดอุบตัิภ ัยขึ้ นกบัคลังเ ก็บก๊าซ 
LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการกา๊ซ LPGของกลุ่มบริษทัให้น้อยที่สุด โดยวงเ งินเอาประกนัภ ัยหาก
ไดร้บัความเสียหาย มีจ านวนรวมเทา่กบั 1,327.87 ลา้นบาท 

ในส่วนของโรงบรรจุกา๊ซ LPG ทีบ่ริษทัและ UGPให้ผูอ่ื้นเช่าช่วงนั้ น บริษัทและ UGP ได้ระบุไวใ้น
สญัญาเชา่ชว่งอย่างชดัเจนวา่ ผูเ้ชา่ชว่งจะเป็นผูร้บัผดิชอบความเ สียหาย ต่อทรัพย์สินที่เ ช่าจากบริษัทและ UGP 
ทรพัย์สินและความเสียหายของบคุคลทีส่าม ตลอดจนความเสียหายจากมลภาวะตอ่สภาพแวดลอ้มอันเกิดจากการ
ปฏบิตังิานของผูเ้ชา่ชว่ง   ดงันั้นหากผูเ้ชา่ชว่งกอ่ให้เกดิความเสียหายตอ่โรงบรรจุกา๊ซ LPG ของกลุ่มบริษัท ผูเ้ ช่า
ชว่งจะเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ความเสียหายทีเ่กดิขึ้น และจะตอ้งชดใชค้า่เสียหายที่เ กิดขึ้ นกบัโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่
เป็นสินทรพัย์ของบริษทัและ UGP ดว้ย 

 
1.5 ความเสี่ยงในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

บริษทัมีบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิขนส่งน ้ ามนั LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี อ่ืนเ ป็นธุรกิจ
หลกัจ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก ่LCR CGT และ SLM นอกจากน้ี UGP ซึ่งประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG แอมโมเ นียและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนเป็นธุรกจิหลกักม็ีพาหนะทีใ่ชส้ าหรบัขนส่งกา๊ซ LPG ดว้ย ซึ่งในระหว่างการขนส่งอาจ
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เกดิอุบตัเิหตหุรือเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิขึ้นทีจ่ะน ามาซึ่งความสูญเสีย และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเ สียงและการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรกต็าม บริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิขนส่งน ้ ามนั กา๊ซ LPG และปิโตรเคมีภ ัณฑ์ อ่ืนๆ ท ั้ง 3 บริษัท 
และ UGP ตา่งกไ็ดร้บัใบอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเชือ้เพลิงจากกรมธุรกจิพลังงาน  โดยพาหนะที่ใชใ้นการ
ขนส่งท ัง้รถบรรทกุน ้ ามนั รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเ นีย  เ รือบรรทุกก๊าซ LPG และเ รือบรรทุก
แอมโมเนียตา่งกไ็ดร้บัอนุญาตและไดร้บัการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอจากกรมการขนส่งทางบก และ กรมการ
ขนส่งทางน ้ าและพาณิชย์นาว ีพนักงานขบัรถและเรือของกลุ่มบริษัทก็ได้รับการฝึกอบรมจากกลุ่มบริษัทและ
ไดร้บัใบอนุญาตจากกรมธุรกจิพลงังานท ัง้หมด ท ัง้น้ีเพื่อให้ม ัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการทีท่  าหน้าทีค่วบคมุอย่างเคร่งครดัและเพื่อความปลอดภยัตอ่ชวีติและทรพัย์สิน  นอกจากน้ี  บริษัท
ย่อยไดท้  าประกนัภยัเรือบรรทกุน ้ ามนั เรือบรรทกุกา๊ซ LPG และเรือบรรทกุแอมโมเนียของบริษัทย่อยรวม 21 ล า 
(เรือท ัง้ 21 ล ามีมูลคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบั 1,623.54 ลา้นบาท) โดยวงเงินเอาประกนัภ ัยหาก
ไดร้บัความเสียหาย มีจ านวนรวมเทา่กบั 1,593.0 ลา้นบาท และท  าประกนัภยัรถบรรทกุน ้ ามนั รถบรรทุกก๊าซ LPG 
และรถบรรทกุแอมโมเนียของบริษทัย่อยท ัง้ 316 คนัแลว้ ซึ่งการประกนัภยัดงักล่าวไดค้รอบคลุมถึงความเ สียหาย
ทีเ่กดิขึ้นกบับคุคลทีส่ามดว้ย   ท ัง้น้ีเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อกลุ่มบริษัท ในกรณีที่เ กิดอุบตัิเ หตุหรือ
เหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิขึ้นดงักล่าวให้น้อยทีสุ่ด 

 
1.6 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่าที่ดินที่คลังเกบ็ก๊าซ LPG ที่สาธุประดิษฐ์ไม่ได้รับการต่อสัญญา 

คลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของบริษทัและ UGP ทกุแห่งต ั้งอยู่บนที่ดินที่เ ป็นสินทรัพย์ของบริษัทและ UGP 
ยกเวน้คลงัเกบ็กา๊ซ LPG ทีส่าธุประดิษฐเ์พียงแห่งเดียวทีต่ ัง้อยู่บนทีดิ่นเชา่ ซึ่งหากเจ้าของทีดิ่นไม่ตอ่อายุสญัญาเชา่
ทีดิ่นดงักล่าวให้แกบ่ริษทั กจ็ะท  าให้บริษทัไดร้บัผลกระทบในการด าเนินธุรกจิ เน่ืองจากคลังเ ก็บก๊าซ  LPG ที่สาธุ
ประดิษฐอ์ยู่ภายในกรุงเทพ จึงเป็นจุดไดเ้ปรียบในการเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภ ัณฑ์ของบริษัทให้แก่
ลูกคา้ภายในกรุงเทพ จากการทีม่ีสถานทีต่ ัง้อยู่ไม่ไกลจากโรงแยกกา๊ซ มีทา่เรือซึ่งท  าให้การขนส่งก๊าซ LPG จาก
โรงแยกกา๊ซทีศ่รีราชาและระยองสามารถด าเนินการไดส้ะดวก รวมท ั้งอยู่ใกล้ทางด่วนซึ่งท  าให้การขนส่งก๊าซ 
LPG ทางบกสามารถด าเนินการไดส้ะดวก โดยสัญญาเช่าฉบบัปัจจุบนัมีอายุ  3 ปี ซึ่งจะ ส้ินสุดลงในวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2553 แตปั่จจุบนับริษทัไดต้อ่อายุสญัญาไปอีก 3 ปี โดยสญัญาส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2556   

เพื่อลดความเส่ียงทีบ่ริษทัอาจจะไม่ไดต้อ่สญัญาเชา่ทีดิ่นที่สาธุประดิษฐ์ในอนาคต และเพื่อเ ป็นการ
รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ในปี 2551 บริษัทได้ซื้อที่ดินขนาด 89-3-40 ไ ร่ ที่อ าเ ภอพระประแดง จังหวดั
สมุทรปราการ เพื่อใชก้อ่สรา้งทา่เรือและคลงัเกบ็กา๊ซ LPG แห่งใหม่ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ในเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยจะเร่ิมแผนการกอ่สรา้งในส่วนของคลังก๊าซปิโตรเ ลียม
เหลว และคาดวา่จะเร่ิมเปิดด าเนินการไดภ้ายในปี 2556 
 

 1.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก 
ตน้ทนุวตัถุดิบและราคาจ าหน่าย LPG ในตา่งประเทศของบริษทั และบริษทัย่อยที่อยู่ในต่างประเทศ มี

การเปล่ียนแปลงขึ้ นลงตามตลาดโลก ที่ผ่านมาราคาก๊าซ  LPG ในตลาดโลกมีความผนัผวนสูง  เ น่ืองจาก
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หลากหลายปัจจัย ซึ่งบริษทัไม่อาจควบคมุได ้ส่งผลให้บริษทัไดร้บัผลกระทบอย่างหลีกเ ล่ียงไม่ได้ โดยความผนั
ผวนของราคา LPG ขึ้นอยู่กบัปัจจัยหลายประการ ไดแ้ก ่

 ภาวะเศรษฐกจิโลกและในแตล่ะภูมิภาคของโลก 

 การเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์อุปทานและปริมาณส ารองของกา๊ซ LPGในตลาดโลก 

 การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเ ลียม โดย เฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ  ่

 สภาพภูมิอากาศ 

 การแข่งขนัโดยพลงังานทดแทน 

 ทีผ่า่นมาผูบ้ริหารบริษทั มีนโยบายเพื่อบริหารความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบท ั้งราคาซื้อและราคาจ าหน่าย 
โดยการท  าสญัญาซือ้และขายระหวา่งบริษทัและคูค่า้ โดยมีการก  าหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเ วลาใน
การด าเนินการบริหารความเส่ียงทีเ่หมาะสม และให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิของบริษทั  

 

1.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัมีแผนการลงทนุดา้นพลงังานในตา่งประเทศ ซึ่งจะเป็นการตอ่ยอดธุรกจิปัจจุบนัและเพิ่มโอกาส
ในการเตบิโตในระยะยาวของบริษทั โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเ น่ืองในต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศทีบ่ริษทัยงัไม่เคยมีการคา้ขาย ดงันั้นความเส่ียงอนัอาจเกดิจากการขยายการลงทนุไป
ยงัตา่งประเทศนั้น ขึ้นกบัปัจจัยหลายประการไดแ้ก ่

• ภาวะเศรษฐกจิของประเทศเป้าหมาย รวมถึงประเทศคูค่า้ของประเทศดงักล่าว 

• การเปล่ียนแปลงดา้นการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทนุ กฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้นภาษีและ
ดา้นอ่ืนๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน 

• ขีดความสามารถขององคก์รในการเขา้ไปลงทนุในประเทศนั้นๆ 

• การลงทนุในโครงการทีม่ีลกัษณะเป็นการสรา้งใหม่ (Greenfield) ซึ่งมีความตอ้งการใชเ้ งินลงทุน
มาก ใชเ้วลาในการพฒันา อนัอาจมีผลตอ่ระยะเวลาคนืทนุของโครงการ 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทนุในตา่งประเทศ บริษทัไดม้ีการศึกษาและวเิคราะห์ในรายละเ อียด
ดา้นกฎหมาย นโยบายของรฐั และประเด็นตา่งๆ  ดา้นภาษี รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ทีก่ล่าวมาข ้างตน้ เพื่อประเมินผล
กระทบทีอ่าจขึ้นตอ่ธุรกจิ และน าผลการประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  
และภายหลงัจากการลงทนุแลว้ ไดม้ีการจัดระบบและหน่วยงานภายในเพื่อประมวลผลการประกอบการและปัจจัย
ความเส่ียงของโครงการทีล่งทนุไปแลว้อย่างตอ่เน่ือง รวมท ัง้เร่งพฒันาขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากร รองรบัการขยายการด าเนินงานและการลงทนุในตา่งประเทศ 
 
2 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

2.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
กจิกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเ ส่ียงทางการเ งินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศและการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบี้ย  แผนการจัดการความเ ส่ียง
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โดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบที่ท  าให้เ สียหาย
ตอ่ผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เ ป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใชเ้ คร่ืองมือ
อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงเทา่ทีจ่ าเป็น 

การจัดการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเ งินของกลุ่มบริษัท) 
เป็นไปตามนโยบายทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทจะชี้ประเ ด็น ประเมิน 
และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัท  างานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏิบตัิงานต่าง  ๆ ภายในกลุ่ม
บริษทั  

 
2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกดิจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเ งินตราต่างประเทศซึ่ง
กอ่ให้เกดิผลกระทบแกก่ลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนัและในปีตอ่ ๆไป กลุ่มบริษทัไม่ไดท้  าสญัญาป้องกนัความเ ส่ียง
ไวเ้น่ืองจากผูบ้ริหารประเมินวา่อตัราแลกเปล่ียนทีเ่ปล่ียนแปลงไปจะไม่มีผลกระทบอย่างเ ป็นสาระส าคญัต่อ
สินทรพัย์และหน้ีสินทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 
3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.1 ความเสี่ยงจากกรณทีี่มกีลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน ึง่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 

ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2555 กลุ่มวรีบวรพงศ์เป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่นบริษทัในสดัส่วนรอ้ยละ 68.69 ของทุน
จดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ ซึ่งท  าให้กลุ่มวีรบวรพงศ์มีอ านาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของบริษทัในทกุเร่ืองทีต่อ้งไดร้บัความเ ห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น ยกเ วน้เ ร่ืองที่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบับริษทัก  าหนดให้ตอ้งไดร้บัเสียงส่วน 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น ดงันั้นผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษัทจึงมี
ความเส่ียงจากการทีไ่ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเ ร่ืองที่ผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอให้ที่
ประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณา 

อย่างไรกต็ามบริษทัไดแ้ตง่ต ัง้กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน โดย เ ป็นกรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น และกรรมการทีไ่ม่ได้เ ป็นผูบ้ริหารอีก 1 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษัท
ท ัง้หมด 8 ทา่น หรือคดิเป็นรอ้ยละ 50 เพื่อท  าหน้าทีถ่่วงดุลอ านาจในการบริหาร กลั่นกรองวาระที่จะเสนอให้ที่
ประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณา รวมท ัง้ตรวจสอบการท  างานของกรรมการและผูบ้ริหารที่เ ป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นราย
ใหญด่ว้ย 

 
3.2 ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการด าเนนิงานและฐานะการเงินของบริษทัย่อย  

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากจะขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้ ยงัขึ้ นอยู่กบัผล
การด าเนินงานของบริษทัย่อยดว้ย ซึ่งหากบริษทัย่อยประสบปัญหาในการด าเนินงานกจ็ะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในงบการเงินรวม ซึ่งบริษทัไดก้  าหนดมาตรการในการก  าหนดนโยบายการด าเ นินงานของ
บริษทัย่อยและบริษทัในเครือ เพื่อควบคมุและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัในเครือ รวมท ั้ง
การส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษัทในเครือเพื่อก  าหนดนโยบายและรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั ท ัง้น้ีเพื่อให้กลุ่มบริษทัมีการด าเนินงานไปในทศิทางเดียวกนั ซึ่งจะส่งผลไปสู่การ
บริหารจัดการตน้ทนุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1. ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาที่ส าคัญ 

บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) เดิมชือ่บริษัท วีเ อสพีพี  ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากดั จด
ทะเบยีนกอ่ต ัง้บริษทัขึ้นเมื่อวนัที ่17 มกราคม 2544 ดว้ยทนุจดทะเบยีนแรกเร่ิม 500,000 บาท มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ด าเนินธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (“กา๊ซ LPG”) ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแกส๊” ซึ่งบริษทัได้รับอนุญาต
ให้เป็นตวัแทนคา้ตา่งของบริษทั อุตสาหกรรมแกส๊สยาม จ ากดั (“SGI”) (กลุ่มวีรบวรพงศ์ซึ่งเ ป็นผูถื้อหุ้นใหญ ่
ของบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่น SGI ในขณะนั้น ตอ่มาเมื่อวนัที ่30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวรีบวรพงศ์ไดข้ายหุ้น SGI 
ท ัง้จ านวนให้แกบ่คุคลภายนอกแลว้) ซึ่งเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัิการคา้น ้ าม ันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2543   บริษทัเร่ิมประกอบธุรกจิจากธุรกจิสถานีบริการกา๊ซ LPG กอ่นทีจ่ะขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การ
ประกอบธุรกจิโรงบรรจุกา๊ซ LPG 

บริษทัไดป้รบัโครงสรา้งทางธุรกจิของบริษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่การคา้ก๊าซ LPG 
และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมประเภทอ่ืน รวมท ัง้ธุรกจิอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง เ ช่น การขนส่งผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเ ลียมท ั้งทาง
รถยนตแ์ละทางเรือ ดว้ยการเขา้ลงทนุในบริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์  จ ากดั (มหาชน) (“UGP”) ซึ่ง
ประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2547 และลงทุนใน
บริษทั ลคักี้ แคร์ริเออร์ จ ากดั (“LCR”) ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งน ้ าม ันและก๊าซ LPG ทางรถยนต์ เ มื่อวนัที่ 31 
มีนาคม 2548   รวมท ัง้การซือ้สินทรพัย์หลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG จาก SGI ได้แก่ ที่ดิน สิทธิการ
เชา่ อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ถงักา๊ซ LPG คลงัเกบ็กา๊ซ LPG เคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิบตัร 
เป็นตน้ เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2548 

ในปี 2548 บริษทัไดเ้ปล่ียนชือ่เป็นบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และได้รับ
อนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามาตรา 7   ท  าให้บริษทัเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ทีป่ระกอบธุรกจิคา้ก๊าซปิโตรเ ลียม
เหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ภายใตเ้ คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” และ
ประกอบธุรกจิขนส่งกา๊ซ LPG และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอ่ืน   โดยมีบริษทัย่อยในกลุ่มรวมท ัง้ ส้ิน 8 บริษัท ได้แก ่
บริษทัทีบ่ริษทัถือหุ้นทางตรง คอื บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์  จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ลัคกี้ 
แคร์ริเออร์ จ ากดั   และบริษทัทีบ่ริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่นทางบริษทัย่อยของบริษทัอีกจ านวน 6 บริษัท คือ บริษัท 
ลคักี้ มารีน จ ากดั   บริษทั เคมีคลัส์แกส๊ ขนส่ง จ ากดั   บริษทั ยูนิค มารีน จ ากดั   บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดด้ิง จ ากดั   
บริษทั ยูนิคแกส๊ อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ากดั   และบริษทั ยูนิคแกส๊ แคร์ริเออร์ จ ากดั 

ในปี 2551 บริษทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และเร่ิมท  าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทัภายใตช้ือ่ “SGP” เมื่อวนัที ่3 มิถุนายน 2551 และไดม้ีพฒันาการทีส่  าคญั ดงัน้ี 

 บริษทัไดจ้ัดต ัง้บริษทั สยาม ควอลิตี้ สตลี จ ากดั (“SQS”) ดว้ยทนุจดทะเบียนจ านวน 70 ล้านบาท เมื่อ
วนัที ่27 มิถุนายน 2551 เพื่อซือ้สินทรพัย์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายถังก๊าซ LPG ของ
บริษทั ถงัเหล็กสากล จ ากดั จากบริษทับริหารสินทรพัย์ สุขุมวทิ จ ากดั ในราคา 123.20 ลา้นบาท  

 บริษทัซือ้หุ้นสามญัของบริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซป์อร์ท จ ากดั (“SEEC”) จ านวน 28 ล้านหุ้น มูล
คา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 280 ลา้นบาท จากบริษทั ราชบุรีพลังงาน จ ากดั   บริษัท วีวอง 
คอร์ปอเรช ัน่ จ ากดั   และนายกฤตพงษ์ พชัรภิญญโญพงศ์ ซึ่งไม่ใชบ่คุคลเกี่ยวโยงกบับริษัท ซึ่งท  าให้
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บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ของ SEEC เมื่อวนัที ่
7 ตลุาคม 2551 

 บริษทัไดซ้ือ้ทีดิ่นพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง เน้ือที ่89-3-40 ไร่ ต ัง้อยู่บา้นเลขที ่33 หมู่  4 ถนนสุขสวสัด์ิ ต  าบล
บางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2551 เพื่อกอ่สรา้งท่าเ รือขนส่ง
กา๊ซ LPG  คลงัเกบ็กา๊ซ LPG และ โรงบรรจุกา๊ซ LPG จากบริษทั ไทยเกรียงกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทัไดจ้ัดต ัง้ SIAMGAS HK CO., LTD.(“SGHK”) บริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
ของทนุจดทะเบยีน SGHK ไดจ้ดทะเบยีนจัดต ัง้ขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน 
เมื่อวนัที ่20 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเป็นบริษทัโฮลด้ิงและคา้ขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

 บริษทัซือ้หุ้นสามญัของ SUPERGAS COMPANY LIMITED “SUPERGAS” ในสัดส่วนร้อยละ 100 
จาก SHANGHAI CROWN LIMITED โดยบริษทัถือหุ้นทางตรงรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช  าระแลว้ เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2553 

 บริษทัซือ้หุ้นสามญัของ SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. (“SGLS”) ในสดัส่วนร้อยละ 
100 จาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. โดยบริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2553 และปัจจุบนัได้เ ปล่ียนชื่อจาก SHELL GAS 
(LPG) SINGAPORE PTE. LTD. เ ป็น SINGGAS (LPG) PTE LTD. “SINGGAS” และได้ขายหุ้น
สดัส่วนรอ้ยละ 5 ให้กบั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2553 

 บริษทัไดจ้ัดต ั้ง  UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. (“UNITED”) บริษัทย่อย  โดย
บริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน โดย UNITED ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใน
ประเทศมาเลเซยี เมื่อไตรมาสที ่3 ปี 2553 ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเ ลียมใน
ประเทศมาเลเซยี 

 บริษทัไดจ้ัดต ัง้บริษทั สยามนทลิน จ ากดั ร่วมกบับริษทั นทลิน จ ากดั ซึ่งเ ป็นกิจการร่วมคา้ โดยบริษัท
ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ เมื่อไตรมาสที ่3 ปี 2553 

 บริษทัซือ้หุ้นสามญัของ BP ZHUHAI (LPG) LIMITED (“BPZH”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 จาก SHINE 
TOP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (“SHINE TOP”) ร้อยละ  49 และจาก BP 
GLOBAL INVESTMENTS LIMITED (“BP GLOBAL”) รอ้ยละ 51 โดยผ่าน  SGHK บริษัทย่อยที่
บริษทัถือหุ้นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2553 และได้ท  า
การโอนเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2553 และปัจจุบนัได้เ ปล่ียนชื่อจาก BP ZHUHAI 
(LPG) LIMITED (“BPZH”) เ ป็ น  SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., 
LTD.(“SINOSIAM”) โดย  SINOSIAM จดทะเบียนนิ ติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจี น ซึ่ ง มี
วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกจิกา๊ซปิโตรเลียมเหลวครบวงจร ประกอบดว้ยคลงัสินคา้และทา่เ รือที่ใชร้ับ
แกส๊ในการน าเขา้และทา่เรือทีส่ามารถให้บริการผา่นทา่ รวมถึงการกระจายสินคา้ดว้ยเรือและรถบรรทกุกา๊ซ 
และโรงบรรจุกา๊ซปิโตรเลียมเหลวเพื่อลงถงับรรจุแกส๊ 
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 บริษทัซือ้หุ้นสามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. (“COGEL”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100 จาก CHEVRON CHINA LTD. โดยผา่น SGHK บริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นรอ้ยละ 100 ของทุนจด
ทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ โดยไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2552 และได้ท  าการโอน
เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่30 มิถุนายน 2554  ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนชือ่จาก CHEVRON OCEAN GAS & 
ENERGY LTD. เป็น SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD.(“SOGEL”) โดย  SOGEL จด
ทะเบยีนนิตบิคุคลในสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจก๊าซปิโตรเ ลียมเหลว
ครบวงจร ประกอบดว้ยคลงัสินคา้และทา่เรือทีใ่ชร้บัแกส๊ในการน าเขา้และทา่เรือทีส่ามารถให้บริการผา่นทา่ 
รวมถึงการกระจายสินคา้ดว้ยเรือและรถบรรทกุกา๊ซ 

 บริษทัไดจ้ัดต ัง้ SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) บริษทัย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน
รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน โดย SGT ไดจ้ดทะเบยีนนิตบิุคคลในประเทศสิงคโปร์ เ มื่อวนัที่ 27 
พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเ นินธุรกิจน าเ ข ้าและส่งออกแก๊สปิโตรเ ลียมเหลวไปย ัง
ประเทศตา่งๆในภูมิภาค 

 บริษทัไดท้  าการควบรวมธุรกจิขนส่งทางเรือจ านวน 5 บริษทั ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท บริษัท ลัคกี้  มา
รีน จ ากดั  บริษทั ยูนิค มารีน จ ากดั  บริษทั ยูนิคแกส๊เทรดด้ิง จ ากดั  บริษทั ยูนิคแกส๊ อินเตอร์เนช ัน่แนล 
จ ากดั  และบริษทั ยูนิคแกส๊ แคร์ริเออร์ จ ากดั เป็นบริษทั สยามลคักี้ มารีน จ ากดั โดยปัจจุบนับริษัทถือ
หุ้นทางออ้มผา่นบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแล้ว เ มื่อวนัที่ 1 
มิถุนายน 2554 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปี 2555 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุ้นกูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 
4,500.0 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่6-8 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยในการออกจ าหน่ายหุ้นกูใ้นครั้งน้ี วตัถุประสงค์เพื่อ
ลดภาระดอกเบี้ยเงินกูย้ืม และเพื่อเป็นการปลดหลกัประกนัท ัง้หมดทีบ่ริษทัมีกบัสถาบนัทางการเงิน 

 บริษทัไดจ้ัดต ัง้บริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั บริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ เพื่อด าเนินธุรกจิให้บริการทา่เรือคอนเทนเนอร์ เมื่อวนัที ่28 สิงหาคม 
2555 

 บริษทัไดซ้ือ้สินทรพัย์และธุรกจิแกส๊ปิโตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) ใน 
EAST MALAYSIA โดยผา่น MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”) บริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นร้อยละ 70 
ของทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ โดย MYGAZ ไดจ้ดทะเบยีนนิตบิคุคลในประเทศมาเลเซีย  และ
บริษทัไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เมื่อวนัที ่3 ตลุาคม 2555 ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกจิแกส๊ปิโตรเ ลียม
เหลวในประเทศมาเลเซยี โดยปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการด าเนินการโอนสินทรพัย์และธุรกจิแกส๊ปิโตรเ ลียม
เหลว ซึ่งคาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสที ่1 ปี 2556 

 บริษทัซื้อหุ้นสามัญของ  SHELL GAS HAI PHONG LTD. (“SGH”) ในสัดส่วนร้อยละ 79.64 จาก 
SHELL GAS (LPG) HOLDING B.V. โดยบริษทัไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2555 ซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายธุรกจิแกส๊ปิโตรเลียมเหลวในประเทศเ วียดนาม โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการโอนหุ้นสามญั ซึ่งคาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสที ่1 ปี 2556 
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 บริษทัซือ้หุ้นสามญัของ SHELL GAS (LPG) VIETNAM LTD. (“SGV”) ในสดัส่วนร้อยละ 100 จาก 
SHELL GAS (LPG) HOLDING B.V. โดยบริษทัไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2555 ซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายธุรกจิแกส๊ปิโตรเลียมเหลวในประเทศเ วียดนาม โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการโอนหุ้นสามญั ซึ่งคาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสที ่1 ปี 2556 

 

2. การประกอบธุรกจิ 

บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกจิพลงังานและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี  

การประกอบธุรกจิภายในประเทศ มีธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งรวม 4 ธุรกจิ ไดแ้ก ่

1) ธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเคมี อ่ืน  ซึ่งด าเ นินการโดยบริษัทและ
บริษทัย่อยของบริษทั คอื  บริษทั ยูนิคแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

2) ธุรกจิขนส่งน ้ ามนั กา๊ซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท
ย่อยของบริษทัจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก ่  บริษทั ลคักี้ แคร์ริเออร์ จ ากดั  บริษัท เ คมีคลัส์แก๊ส ขนส่ง จ ากดั  
และบริษทั สยามลคักี้ มารีน จ ากดั 

3) ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายถงักา๊ซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งด าเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษทั คอื บริษัท สยาม 
ควอลิตี้ สตลี จ ากดั 

4) ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายเอทานอล ด าเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษทั คอื บริษทั สยาม เอทานอล เ อ็กซ์
ปอร์ท จ ากดั 

 
การประกอบธุรกจิภายนอกประเทศ มีธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งรวม 4 ธุรกจิ ไดแ้ก ่

1) ธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน ซึ่งด าเนินการโดยบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัท คือ SINO 
SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. และ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., 
LTD. 

2) ธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเ ลียมเหลวในประเทศเ วียดนาม ซึ่งด าเ นินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ 
SUPERGAS COMPANY LIMITED 

3) ธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งด าเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษัท คือ SINGGAS 
(LPG) PTE LIMITED และ SIAM GAS TRADING PTE. LTD. 

4) ธุรกจิคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซยี ซึ่งด าเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษัท คือ UNITED 
GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. , SGGAS SDN. BHD. และ MYGAZ SDN. BHD. 

 
การประกอบธุรกจิของบริษทั 

บริษทัประกอบธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเลียมเหลวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ผ่านโรง
บรรจุกา๊ซ LPG ของบริษทัจ านวน 21 แห่ง แบง่ออกเป็นโรงบรรจุกา๊ซ LPG ทีบ่ริษทัด าเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ
ประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จ านวน 6 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริษัทให้ผูอ่ื้น
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เชา่ด าเนินการ (โรงบรรจุกา๊ซประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จ านวน 15 แห่ง และสถานี
บริการกา๊ซ LPG ของบริษทั (สถานีบริการกา๊ซประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จ านวน 32 
แห่ง   และจ าหน่ายผา่นตวัแทนคา้ตา่งของบริษทั (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จ านวน 405 แห่ง แบ่ง
ออกเป็นโรงบรรจุกา๊ซ LPG (โรงบรรจุกา๊ซประเภท DODO) จ านวน 73 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG (สถานี
บริการกา๊ซประเภท DODO) จ านวน 332 แห่ง 

ปัจจุบนั บริษทัมีบริษทัย่อยในกลุ่มรวม 17 บริษทั แบ่งออกเ ป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงจ านวน 11 
บริษทั คอื 1.บริษทั ยูนิคแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  2.บริษัท ลัคกี้  แคร์ริเ ออร์ จ ากดั   3.บริษัท 
สยาม ควอลิตี้  สตีล จ ากดั   4.บริษัท สยาม เ อทานอล เ อ็กซ์ปอร์ท จ ากดั   5.บริษัท สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั  
6.SIAMGAS HK CO., LTD.  7.SUPERGAS CO., LTD.  8.SINGGAS (LPG) PTE LTD.  9.SIAMGAS 
TRADING CO., LTD.  10.UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. และ  11.MYGAZ SDN. BHD. 
บริษทัทีบ่ริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่นทางบริษทัย่อยของบริษทัอีกจ านวน 4 บริษทั คอื 12.บริษทั เ คมิคลัส์แก๊ส ขนส่ง 
จ ากดั  13.บริษัท สยามลัคกี้  มารีน จ ากดั   14.SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. และ 
15.SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. และมีบริษทัร่วมคา้จ านวน 2 บริษัท คือ 16.SG GAS SDN.BHD. 
และ 17.บริษทั สยามนทลิน จ ากดั 

 
โครงสร้างของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม 

1. โครงสรา้งในประเทศ 
 

51.5% 29.2%

342 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท

99.9%

1 ลา้นบาท
SLM 19.3% SNTL

SSW

100 ลา้นบาท

99.9% 50.0%

CGT

70 ลา้นบาท 105 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 400 ลา้นบาท
LCR UGP SQS SEEC

99.5% 99.9% 70.0%

SGP
950 ล้านบาท

99.9%

 

บรษิทัแม่
บรษิทัย่อยทางตรง
บรษิทัย่อยทางออ้ม
บรษิทัรว่มค้า
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2. โครงสรา้งในตา่งประเทศ 
 

1,100 ลา้นบาท 5,017 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท

70.0%

MYGAZ

120 ลา้นบาท
HK VN SG MY

SOGEL SGGAS

SGP
950 ล้านบาท

SG MY

336 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท4,088 ลา้นบาท 133 ลา้นบาท 2.42 ลา้นบาท

100.0% 100.0%

MYCNCN

29.9%

SINOSIAM

100.0% 100.0% 95.0% 100.0%100.0%

SGHK SUPERGAS SINGGAS UNITEDSGT

 
บรษิทัแม่
บรษิทัย่อยทางตรง
บรษิทัย่อยทางออ้ม
บรษิทัรว่มค้า

 
 
การประกอบธุรกจิของบริษทัย่อย 

บริษทั ยูนิคแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) (“UGP”) 

UGP กอ่ต ัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่12 มกราคม 2525 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบยีน 200 ลา้นบาท และทนุเรียกช  าระแล้ว 105 
ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 99.51 ของทนุทีเ่รียกช  าระแลว้   UGP ประกอบธุรกิจคา้
กา๊ซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน โดยด าเนินการบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเ นียและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ไดแ้ก ่บวิเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” ซึ่ง UGP 
ไดร้บัอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัิการคา้น ้ าม ันเชื้อเพลิง พ .ศ.2521 
(เทยีบเทา่ใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัิการคา้น ้ าม ัน พ.ศ. 2543) จาก
กระทรวงพาณิชย์ 

ปัจจุบนั UGP มีคลงัเกบ็กา๊ซ LPG จ านวน 2 แห่ง และโรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท COCO (Company Own – 
Company Operate) จ านวน 13 แห่ง   และมีตวัแทนคา้ต่างของ UGP (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) 
จ านวน 184 แห่ง แบง่ออกเป็นโรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท DODO จ านวน 80 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ประเภท DODO จ านวน 104 แห่ง   โดยลูกคา้ส่วนใหญข่อง UGP จะเ ป็นโรงบรรจุก๊าซ  LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG 
และโรงงานอุตสาหกรรม    UGP ยงัไดร้บัอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิผูค้า้
น ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543 ปัจจุบนั UGP มีเรือบรรทกุ LPG จ านวน 1 ล า มีความสามารถในการบรรทกุ 1,288 ตนั 
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บริษทั ลคักี้ แคร์ริเออร์ จ ากดั (“LCR”) 
LCR กอ่ต ัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่13 สิงหาคม 2534 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมี

บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุทีเ่รียกช  าระแลว้   LCR ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ าม ันและ
กา๊ซ LPG ทางรถยนต ์โดยไดร้บัอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิผูค้า้น ้ าม ัน พ.ศ.
2543   LCR ให้บริการขนส่งท ัง้กา๊ซ LPG แอมโมเนีย และน ้ าม ันให้กบัลูกคา้ครอบคลุมพื้นที่ท ัว่ประเทศ โดย
ลูกคา้ทีใ่ชบ้ริการขนส่ง LPG ส่วนใหญจ่ะเป็นบริษทัในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทและ UGP ส่วนลูกคา้ภายนอกกลุ่ม
บริษทั ไดแ้ก ่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   ส าหรบัลูกคา้ทีใ่ชบ้ริการขนส่งน ้ าม ันส่วนใหญ่ คือ ปตท.  ปัจจุบนั 
LCR มีรถบรรทกุน ้ ามนัจ านวน 28 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 948,000 ลิตร รถบรรทุกก๊าซ LPG 
จ านวน 265 คนั  มีความสาม ารถในการบรรทุกรวม 2,903 ตนั  รถบรรทุกแอมโมเ นีย  จ านวน 23 คนั มี
ความสามารถในการบรรทกุรวม 282 ตนั และรถบรรทกุสารเคมีอ่ืนๆ จ านวน 2 คนั ความสามารถในการบรรทุก
รวม 68,000 ลิตร และเมื่อวนัที ่29 มิถุนายน 2555 LCR รบัโอนธุรกจิของ CGT ภายใตก้ลุ่มบริษทัเดียวกนั 
 

บริษทั สยามควอลิตี้ สตลี จ ากดั (“SQS”) 
SQS กอ่ต ัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่27 มิถุนายน 2551 มีทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ 70 ลา้นบาท โดยมีบริษทัเ ป็นผู ้

ถือหุ้นใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุทีเ่รียกช  าระแลว้ SQS ประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายถังก๊าซ LPG 
ท ัง้ประเภทถงักา๊ซ LPG ส าหรบัใชใ้นครวัเรือนและถงักา๊ซ LPG ทีใ่ชใ้นรถยนต ์SQS จ าหน่ายถังก๊าซ LPG ส่วน
ใหญใ่ห้แกบ่ริษทัและ UGP  
 

บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซป์อร์ท จ ากดั (“SEEC”) 
SEEC กอ่ต ัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่23 มิถุนายน 2547 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้จ านวน 400 ลา้นบาท   

SEEC ประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เชน่ กากน ้ าตาล มนัส าปะหลัง เ ป็นตน้ 
มีโรงงานผลิตเอทานอล 1 แห่ง ต ัง้อยู่ทีเ่ลขที ่88 หมู่ที ่8 ต  าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง มีก  าลัง
การผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 95% ส าหรบัส่งออกไปยงัตา่งประเทศเทา่กบั 100,000 ลิตรตอ่วนั 

SEEC เร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจักรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถด าเนินธุรกจิเชงิพาณิชย์ได้ใน เ ดือน
มีนาคม 2552 จนกระท ัง้ในปี 2553 ไดม้ีการปรบัปรุงเพิ่มเตมิเคร่ืองจักรเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 
99.5% ไดส้ าหรบัการใชใ้นภาคขนส่ง ซึ่งจะสามารถเร่ิมด าเนินการในเชงิพาณิชย์ไดป้ระมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 
2554 
 

บริษทั สยามลคักี้ มารีน จ ากดั (“SLM”) 
SLM เกดิจากการควบรวมธุรกจิขนส่งทางเรือจ านวน 5 บริษทั ประกอบดว้ย บริษทั ลคักี้ มารีน จ ากดั  บริษัท 

ยูนิค มารีน จ ากดั  บริษทั ยูนิคแกส๊ เทรดด้ิง จ ากดั  บริษทั ยูนิคแกส๊ อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ากดั  และบริษัท ยู นิค
แกส๊ แคร์ริเออร์ จ ากดั  เมื่อวนัที ่1 มิถุนายน 2554 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแล้ว 242.02 ล้านบาท 
โดยมี LCR และUGP บริษทัย่อยของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 72.7 และ 27.2 ตามล าดบั และเมื่อวนัที ่
19 กรกฎคม 2555 ไดม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบยีนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท เพื่อให้ไดต้ามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ในการทีจ่ะขอสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร โดยภายหลงัทีไ่ดม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบยีนท  าให้ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเ รียกช  าระแล้ว 342.02 
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ลา้นบาท โดยมีบริษทั, LCR และ UGP บริษทัย่อยของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 29.2 51.5 และ 19.3 
ตามล าดบั SLM ประกอบธุรกจิการขนส่งน ้ ามนัและกา๊ซ LPG ทางเรือท ัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดย
ไดร้บัอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัผูิค้า้น ้ ามนั พ.ศ.2543   ลูกคา้ที่ใชข้นส่งก๊าซ 
LPG ส่วนใหญจ่ะเป็นบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก ่บริษทัและ UGP   ส าหรบัลูกคา้ทีใ่ชบ้ริการขนส่งน ้ ามนั ได้แก่  บริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)   ปัจจุบนั SLM มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จ านวน 16 ล า มี
ความสามารถในการบรรทกุรวม 73,486 ตนั และเ รือบรรทุกแอมโมเ นียจ านวน 4 ล า มีความสามารถในการ
บรรทกุ 3,342 ตนั 
 

บริษทั เคมิคลัส์แกส๊ ขนส่ง จ ากดั (“CGT”) 
CGT กอ่ต ัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2535 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแล้ว 50 ล้านบาท โดยมี 

UGP เป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุทีเ่รียกช  าระแล้ว   CGT ประกอบธุรกิจการขนส่งก๊าซ 
LPG และแอมโมเนียทางรถยนต ์โดยไดร้บัอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิผูค้า้
น ้ ามนั พ.ศ.2543 ลูกคา้ทีใ่ชบ้ริการขนส่งกา๊ซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญจ่ะเป็นบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท
และ UGP โดยเมื่อวนัที ่29 มิถุนายน 2555 CGT ซึ่งเป็นบริษทัย่อยภายใตก้ลุ่มบริษัทได้ท  าการโอนกิจการของ
บริษทัท ัง้หมดให้แก ่LCR โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 CGT อยู่ในระหวา่งการช  าระบญัช ี

 
บริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั (“SSW”) 
SSW กอ่ต ัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่28 สิงหาคม 2555 โดยมีทนุจดทะเบียนและเ รียกช  าระแล้ว 100 ล้านบาท โดยมี

บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 SSW ประกอบธุรกจิให้บริการทา่เรือคอนเทนเนอร์ โดยปัจจุบนั
อยู่ระหวา่งการด าเนินการกอ่สรา้ง และคาดวา่จะสามารถด าเนินธุรกจิไดภ้ายในปี 2556 

 
SIAMGAS HK LIMITED. (“SGHK”) 
SGHK จัดต ัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่20 สิงหาคม 2552 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้ 4,087.68 ล้านบาท 

โดยมี SGP เป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุทีเ่รียกช  าระแลว้ SGHK ประกอบธุรกิจเ ป็นบริษัทโฮ
ลด้ิง และประกอบธุรกจิคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม โดยจัดต ัง้ขึ้นมาเพื่อลงทุนในประเทศจีน โดย เ ป็นการซื้อหุ้น
สามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD.(“COGEL”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน
และเรียกช  าระแลว้จาก CHEVRON CHINA LTD. โดยบริษัทได้ด าเ นินการรับโอนหุ้นสามัญดังกล่าวเ ป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่30 มิถุนายน 2554 และซือ้หุ้นสามญัของ BP ZHUHAI LPG LTD.(BPZH) ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและเรียกช  าระแลว้จาก SHINE TOP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 
(“SHINE TOP”) รอ้ยละ 49 และ  BP GLOBAL INVESTMENT LIMITED (“BP GLOBAL”) ร้อยละ 51 โดย
บริษทัไดด้ าเนินการรบัโอนหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2553 
 

SUPERGAS COMPANY LIMITED. (“SUPERGAS”) 
SUPERGAS เป็นบริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบยีน 133.0 ล้านบาท 

SUPERGAS ประกอบธุรกจิจ าหน่ายแกส๊ปิโตรเลียมเหลว และจดทะเบยีนในประเทศเวยีดนาม โดยบริษัทได้เ ข ้า
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ซือ้หุ้นสามญัของ SUPERGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนจาก SHANGHAI CROWN LIMITED. 
เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2553 
 

SINGGAS (LPG) PTE LIMITED. (“SINGGAS”) 
SINGGAS เป็นบริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 95 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 336.0 ล้านบาท 

SINGGAS จดทะเบยีนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกจิจ าหน่ายแกส๊ปิโตรเลียมเหลว โดยบริษัทได้เ ข ้าซื้อหุ้น
สามญัของ  SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก 
SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2553 โดยภายหลงับริษทัไดท้  าการเปล่ียนชื่อจาก 
“SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD.” เป็น “SINGGAS (LPG) PTE LTD.” และได้ขายหุ้นสามัญ
บางส่วนของ SINGGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของทนุจดทะเบยีนให้แกบ่คุคลภายนอก เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2553 
 

SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) 
SGT เป็นบริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบยีนเทา่กบั 100,000 เหรียญ

สิงคโปร์ SGT จดทะเบยีนนิตบิคุคลในประเทศสิงคโปร์ โดยประกอบธุรกิจน าเ ข ้าและส่งออกแก๊สปิโตรเ ลียม
เหลวไปยงัประเทศตา่งๆในภูมิภาค  
 

UNITED GAS & PETROCHEMICALS SD. BHD. (“UNITED”) 
UNITED เป็นบริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 UNITED ประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภ ัณฑ์

ปิโตรเลียม และจดทะเบยีนนิตบิคุคลในประเทศมาเลเซยี เมื่อไตรมาสที ่3 ของปี 2553 
 

SINO SIAMGAS & PETROCHEMICALS COMPANY LIMITED (“SINOSIAM”) 
SINOSIAM เป็นบริษทัย่อยทางออ้มทีบ่ริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 

1,100.0 ลา้นบาท SINOSIAM ประกอบธุรกจิจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเ ลียมครบวงจร ประกอบด้วยคลังสินคา้ 
และทา่เรือทีใ่ชร้บัแกส๊ในการน าเขา้ และทา่เรือทีส่ามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ด้วย เ รือ 
รถบรรทกุกา๊ซ และโรงบรรจุกา๊ซปิโตรเลียมเหลวเพื่อบรรจุลงถงับรรจุกา๊ซ และจดทะเบียนในประเทศจีน โดย
บริษทัไดเ้ขา้ซือ้หุ้นสามญัในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2553 
 

SIAM OCEAN GAS & ENERGY LIMITED (“SOGEL”) 
SOGEL เป็นบริษทัย่อยทางออ้มทีบ่ริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 

5,017.0 ลา้นบาท SOGELประกอบธุรกจิจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร ประกอบด้วยคลังสินคา้ และ
ทา่เรือทีใ่ชร้บัแกส๊ในการน าเขา้ และทา่เรือทีส่ามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ด้วย เ รือ และ
รถบรรทกุกา๊ซ และจดทะเบยีนในประเทศจีน โดยบริษทัไดเ้ขา้ซือ้หุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบยีน เมื่อวนัที ่30 มิถุนายน 2554 
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บริษทั สยามนทลิน จ ากด (“SNTL”) 
SNTL เป็นบริษทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย เป็นลกัษณะของการด าเนินธุรกจิแบบกจิการร่วมคา้ ด้วยทุน

จดทะเบยีนจ านวน 1 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิการขนส่งทางเรือขนาดใหญ ่โดยบริษัทได้จัดต ั้งบริษัท สยาม
นทลิน จ ากดั ร่วมกบับริษทั นทลิน จ ากดั โดยบริษทัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเ รียก
ช  าระแลว้ คดิเป็นมูลคา่เทา่กบั 0.5 ลา้นบาท เมื่อไตรมาสที ่3 ปี 2553 ซึ่งยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินกจิการ 
 

SG GAS SDN. BHD. (“SGGAS”) 
SGGAS เป็นบริษทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เป็นบริษทัร่วมทางตรงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

29.99 SGGAS ประกอบธุรกจิจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทนุจดทะเบยีนเท่ากบั 100,000 เหรียญริงกิต
มาเลเซยี 

 
MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”) 
MYGAZ เป็นบริษทัย่อยทางตรงทีบ่ริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 70.0 MYGAZ จดทะเบียนนิติบุคคลใน

ประเทศมาเลเซยี ประกอบธุรกจิจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทนุจดทะเบยีนเทา่กบั 12.0 ลา้นเหรียญริงกิต
มาเลเซยี 
 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทัย่อย 

 บริษทั ทุนที่เรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1 UGP 105.00 99.59 การบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเ นีย  และ
ผลิตภ ัณฑ์ ปิโตรเ คมี อ่ืน  โดย ได้รับใ บอนุญ าต
ประกอบการเ ป็นผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 6 (เทียบเท่า
ใบอนุญาตผูค้า้น ้ ามนัมาตรา 7) 

2 LCR 70.00 99.99 การขนส่งกา๊ซ LPG และน ้ ามนัทางรถยนต์ โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งกา๊ซและน ้ ามนั 

3 SQS 70.00 99.99 การผลิตและจ าหน่ายถงักา๊ซ LPG 
4 SEEC 400.00 70.00 ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
5 SLM 342.02 29.24  

70.76 3 
การขนส่งน ้ ามนั กา๊ซ LPG และแอมโมเนียทางเรือ โดย
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งกา๊ซและน ้ ามนั 

6 CGT 50.00 99.99 1 การขนส่งกา๊ซ LPG และแอมโมเ นียทางรถยนต์ โดย
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งกา๊ซและน ้ ามนั 

7 SSW 100.0 99.99 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจให้บริการ
ทา่เรือคอนเทนเนอร์ในประเทศไทย 

8 SGHK 4,087.68 100.00 เ ป็น Holding Company และ จ าหน่ าย ผลิตภ ัณฑ์
ปิโตรเลียม ต ัง้อยู่ประเทศฮ่องกง 
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 บริษทั ทุนที่เรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

9 SUPERGAS 133.45 100.00 ธุรกจิจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ต ั้งอยู่ประเทศ
เวยีดนาม 

10. SINGGAS 336.00 95.00 4  ธุรกจิจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ต ั้งอยู่ประเทศ
สิงคโปร์ 

11.  UNITED 9.53 100.00 ธุรกจิจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ต ั้งอยู่ประเทศ
มาเลเซยี 

12. SINOSIAM 
 

1,100.47 100.00 2  ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภ ัณฑ์ ปิโตร เ ลียมครบวงจ ร 
ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ และทา่เรือที่ใชร้ับแก๊สในการ
น าเขา้ และทา่เรือทีส่ามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึง
การกระจายสินคา้ด้วย เ รือ รถบรรทุกก๊าซ และโรง
บรรจุกา๊ซ   ปิโตรเลียมเหลวเพื่อบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ 
ต ัง้อยู่เมืองจูไห่ ประเทศจีน 

13. SOGEL 5,017.32 100.00 2  ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภ ัณฑ์ ปิโตร เ ลียมครบวงจ ร 
ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ และทา่เรือที่ใชร้ับแก๊สในการ
น าเขา้ และทา่เรือทีส่ามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึง
การกระจายสินคา้ดว้ย เ รือ และรถบรรทุกก๊าซ ต ั้งอยู่
เมืองซวัเถา ประเทศจีน 

14. SNTL 0.50 50.00 เป็นกจิการร่วมคา้ โดยประกอบธุรกจิการขนส่งทางเ รือ
ขนาดใหญ ่

15. SGT 2.0 100.00 ธุรกจิน าเขา้และจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ต ัง้อยู่
ประเทศสิงคโปร์ 

16. SGGAS 0.3 29.99 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ต ัง้อยู่ประเทศมาเลเซยี 

17. MYGAZ 21.0 70.0 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ต ัง้อยู่ประเทศมาเลเซยี 

หมายเหตุ 1. บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UGP และในวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 ได้ท าการโอนกิจการภายใต้กลุ่มบริษัทเ ดียว กัน
ให้กับ LCR 

 2.  บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SGHK 
 3. บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LCR และ UGP 

 4. ณ วันท่ี 29 ธ.ค. 2553 ได้ท าการขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลภายนอกในสัดส่วนร้อยละ 5 ท าให้สัดส่วนการลงทุน  
       ในบริษัท Singas (LPG) Pte. Ltd. ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 95 
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3. โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดข้องบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2553 – 2555 แยกตามประเภทธุรกจิ ดงัน้ี 
 

 
บริษัททีด่ าเนินการ 

2553 2554 2555 

 มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการขาย        
    ผลิตภัณฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว บริษัท และ UGP 17,890.75  81.32  18,184.6 47.73  20,788.94 43.54 
    ผลิตภัณฑแ์อมโมเนีย UGP 1,330.36  6.05  1,564.56 4.11  1,640.07 3.43 
    ผลิตภัณฑปิ์โตรเคมีอ่ืน  UGP 506.39  2.30  544.87 1.43  894.57 1.87 
    ผลิตภัณฑถั์งก๊าซ LPG SQS1 8.51 0.04  34.19 0.09  10.26 0.02 
    ผลิตภัณฑเ์อทานอล SEEC2  0.00 -    73.22 0.19  177.52 0.37 
    ผลิตภัณฑก๊์าซปิโตรเลียวเหลว 
    (ต่างประเทศ) 

บริษัท SUPERGAS 
SINGGAS 

SINOSIAM และ 
SOGEL 

1,652.66  7.51  16,666.1 43.75  23,116.85 48.41 

รายได้จากการขาย  21,388.67  97.22  37,067.54  97.30  46,628.22 97.65 
รายได้ค่าขนส่ง LCR CGT SLM 460.14 2.09  743.62  1.95  616.16 1.29 
รายได้ค่าบริการ บริษัท/บริษัทย่อย 11.70 0.05  95.50  0.25  93.09 0.19 
รายได้อ่ืน บริษัท/บริษัทย่อย 139.07  0.63  189.08  0.50  414.41 0.87 

รวมรายได้ บริษัท/บริษัทย่อย 21,999.58* 100.00 38,095.73* 100.00 47,751.88 100.00 
หมายเหต ุ:  */ ไม่รวมก าไรจากการซ ือ้ธุรกิจ ในปี 2553 มีก าไรจากการซ ือ้ธุรกิจจ  านวน 653.27 ล้านบาท และปี 2554 มีก า ไรจาก

การซ ือ้ธุรกิจจ  านวน 498.17 ล้านบาท 

 
4. เป้าหมายในการด าเนนิธุรกจิ 

 บริษทัมีเป้าหมายทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบธุรกจิพลงังานอนัดบัตน้ๆ ของเอเชยีตะวนัออก โดยในเบื้องตน้ใน
ประเทศบริษทัไดล้งทนุขยายธุรกจิคา้กา๊ซ LPG โดยการเพิ่มจ านวนโรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ 
LPG และการขยายธุรกจิไปยงัตา่งประเทศ โดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยการลงทุนซื้อธุรกิจคลัง
เกบ็กา๊ซ LPG และโรงบรรจุกา๊ซ LPG เพื่อประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ในประเทศเวยีดนาม สิงคโปร์ และจีน 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัไดข้ยายการประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิพลงังานอ่ืนๆด้วย  เ ช่น เ อทานอล ถ่านหิน  
และในอนาคตหากมีโอกาสในการขยายธุรกจิทางดา้น NGV และ/หรือ LNG รวมถึงปิโตรเคมีอ่ืนๆอีก บริษัท
กม็ีความพรอ้มทีจ่ะเขา้ไปลงทนุและด าเนินการตอ่ไป 
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3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์  

บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกจิพลงังานรวม 5 ประเภท ไดแ้ก ่ก) ธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเ ลียมเหลว 
แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ข) ธุรกจิขนส่งกา๊ซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอ่ืน ค) ธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายถงักา๊ซปิโตรเลียมเหลว ง) ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายเอทานอล จ) ธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเ ลียมเหลวใน
ตา่งประเทศ 

ก) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น  

บริษัทและ UGP ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุ รกิจการคา้ก๊าซปิโตรเ ลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) 
แอมโมเนีย และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนซึ่งไดแ้ก ่บวิเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท ์เป็นตน้ 

บริษทัและ UGP ประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยูนิค
แกส๊” ผา่นการด าเนินงานของบริษทัและ UGP   และประกอบธุรกิจคา้แอมโมเ นียและผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเคมี อ่ืน
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” ผา่นการด าเนินการของ UGP 
 

1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

บริษทัประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแกส๊” ซึ่งด าเ นินการโดยบริษัท   ส่วน
การคา้กา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” จะด าเนินการโดย  UGP    ซึ่งท ั้งบริษัทและ UGP ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้กา๊ซตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัิการคา้น ้ าม ันเชื้อเพลิง พ .ศ. 2543 (UGP ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตันิ ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2521 ซึ่งเทยีบเทา่กบัใบอนุญาต
ให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543)   และเ น่ืองจากบริษัทเ ป็น
บริษทัแม่ของ UGP โดยถือหุ้นใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 99.51 ของทนุจดทะเบยีนและช  าระแลว้ ดงันั้น เพื่อให้เ กิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกจิ บริษทัจึงอนุญาตให้ UGP สามารถบรรจุกา๊ซ LPG ลงในถงักา๊ซ LPG ของบริษัท
ได ้และ UGP ไดอ้นุญาตให้บริษทัสามารถบรรจุกา๊ซ LPG ลงในถงักา๊ซ LPG ของ UGP ไดเ้ชน่กนั 
 

1.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 

บริษทัและ UGPเป็นผูค้า้กา๊ซ LPG ครบวงจร โดยครอบคลุมการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปย ังโรงบรรจุก๊าซ 
LPG ซึ่งจะน ากา๊ซ LPG ไปบรรจุใส่ถงักา๊ซ LPG ขนาดตา่งๆ เพื่อจ าหน่ายเป็นกา๊ซหุงตม้ตอ่ไปยงัรา้นคา้กา๊ซ LPG 
และครวัเรือน   การจ าหน่ายไปยงัสถานีบริการกา๊ซ LPG เพื่อน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนต ์  และการจ าหน่าย
ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 

การจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของบริษทัแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การจ าหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาด
ใหญ ่(Bulk) และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder)   ซึ่งการจ าหน่ายในลกัษณะของถังบรรจุขนาด
ใหญเ่ป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่าย ก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บน
รถบรรทกุกา๊ซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญข่องลูกคา้   โดยการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในลักษณะของถังบรรจุ
ขนาดใหญน่ั้นจะเป็นการจ าหน่ายไปยงัโรงบรรจุกา๊ซ LPG ทีเ่ป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษัทและ UGP โรงงาน
อุตสาหกรรมทีม่ีความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพื้นทีเ่พียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเ ก็บก๊าซ LPG.ใน
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ปริมาณดงักล่าว   และสถานีบริการกา๊ซ LPG ทีเ่ป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษัทและ UGP   ส่วนการจ าหน่าย ใน
ลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน ากา๊ซ LPG มาบรรจุลงถงักา๊ซ LPG ขนาดตา่งๆ ไดแ้ก ่ถังก๊าซ LPG ขนาด 4 
กโิลกรมั 11.5 กโิลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม เ ป็นตน้  โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริษัทและ UGP 
ด าเนินการเองแลว้จึงน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ซึ่งได้แก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG   โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความ
ตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพื้นทีไ่ม่เพียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็กา๊ซ LPG.ในปริมาณมากๆ 

 

 
 

ข ั้นตอนการจัดหาและการน ากา๊ซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้
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บริษทัและ UGP จัดหากา๊ซ LPG มาจากผูผ้ลิตกา๊ซ LPG ภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดหาจาก
โรงแยกกา๊ซธรรมชาตจิ านวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท ั้งหมด โดยบริษัทและ UGP ไป
รบักา๊ซ LPG ทีค่ลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของปตท. ทีอ่ าเภอเขาบอ่ยา จังหวดัชลบุรี และคลังเ ก็บก๊าซ LPG ของปตท.ที่
จังหวดัล าปาง นครสวรรค ์ขอนแกน่ สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ ่  และการจัดหาจากโรงกลัน่น ้ ามนัจ านวน 5 แห่ง 
ไดแ้ก ่โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)   โรงกลัน่น ้ าม ันของบริษัท เ อสโซ่ (ประเทศไทย ) 
จ ากดั (มหาชน)   โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั ไออาร์พีซ ีจ ากดั (มหาชน)   โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคลัส์ จ ากดั(มหาชน)   และโรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั บางจากปิโตรเ ลียม จ ากดั (มหาชน)   โดยบริษัทและ 

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ถงับรรจุขนาดใหญ ่(Bulk) 
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UGP จะน ากา๊ซ LPG ทีจ่ัดหามาจัดเกบ็ไวท้ีค่ลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของบริษทัและ UGP ซึ่งมีจ านวนรวมกนัท ั้งหมด 7 
แห่ง มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 34.77 ลา้นลิตร   ซึ่งประกอบไปดว้ย คลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของบริษัทจ านวน 
5 แห่ง ไดแ้ก ่คลงัสาธุประดิษฐ ์คลงัสุราษฎร์ธานี คลงัล าปาง คลงันครสวรรค ์และคลงัขอนแก่น และคลังเ ก็บก๊าซ 
LPG ของ UGP จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก ่คลงับางปะกง และคลงัสุราษฎร์ธานี 

รายละเอียดคลงักา๊ซ LPG 

 สาขา ที่ตั้ง ปริมาตรความจุ 
(ลิตร) 

SGP 

1 สาธุประดิษฐ ์* 736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

1,748,084 

2 สุราษฎร์ธานี * 118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2,024,250 
3 ล าปาง 133 หมู่ 4 ต.วงัพรา้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 8,539,800 
4 นครสวรรค ์ 81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2,665,585 
5 ขอนแกน่ 99 หมู่ 3 ต.บา้นแฮด อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 6,665,585 
UGP 

1 บางปะกง * 30/1 หมู่ที ่11 ถนนสุขุมวทิ ต  าบลบางปะกง อ าเ ภอบาง
ปะกง จังหวดัฉะเชงิเทรา 24130 

8,912,640 

2 สุราษฎร์ธานี * 99 หมู่ที ่3  ถนนสุราษฎร์ธานี -นครศรีธรรมราช ต  าบล
บางกุง้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

4,214,550 

หมายเหตุ : * เป็นคลังก๊าซ LPG ท่ีมีท่าเรือด้วย 

ในการจัดหากา๊ซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศทีต่อ้งขนส่งทางเรือ บริษัทจะให้  UGP และ SLM 
ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิขนส่งกา๊ซ LPG ทางเรือเป็นผูด้ าเนินการ โดยขนส่งก๊าซ LPG จาก
คลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของปตท. ทีอ่ าเภอเขาบอ่ยา จังหวดัชลบรีุและโรงกลัน่น ้ ามนัมายงัคลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของบริษัท
ทีส่าธุประดิษฐ ์และคลงักา๊ซ LPG ของ UGP ที ่บางปะกง 

ส าหรบัการจัดหากา๊ซ LPG จากผูผ้ลิตกา๊ซ LPG ภายในประเทศทีต่อ้งขนส่งทางรถ ได้แก่ การขนส่งก๊าซ 
LPG จากคลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ทีจ่ังหวดัล าปาง นครสวรรค ์ขอนแกน่ สุราษฎร์ธานี 
และหาดใหญม่ายงัคลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของบริษทัในบริเวณใกลเ้คยีง บริษทัจะให้ LCR และ CGT ซึ่งเ ป็นบริษัท
ย่อยของบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิขนส่งกา๊ซ LPG ทางรถยนตเ์ป็นผูด้ าเนินการ 

ส าหรบัการขนส่งกา๊ซ LPG ไปให้ลูกคา้นั้ น บริษัทให้ LCR และ CGT ซึ่งเ ป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่
ประกอบธุรกจิขนส่งกา๊ซ LPG ทางรถเป็นผูด้ าเนินการ โดยจัดส่งแยกตามประเภทลูกคา้ ซึ่งประกอบไปด้วย  1) 
ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ ไดแ้ก ่โรงบรรจุกา๊ซ LPG รา้นคา้กา๊ซ LPG   2) ลูกคา้ที่น าก๊าซ LPG ไป
ใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนต ์ไดแ้ก ่สถานีบริการกา๊ซ LPG   รถทีใ่ชก้า๊ซ LPG เป็นเชือ้เพลิง เ ช่น รถแท็กซี่ รถยนต์
ส่วนบคุคล  และ 3) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก ่โรงงานอุตสาหกรรมตา่งๆ เ ช่น โรงงาน
แกว้ โรงงานหลอดไฟ โรงงานพ่นอบสี โรงงานเคลือบสีภาชนะบรรจุ  โรงงานทอผา้ โรงงานย ้อมผา้ โรงงาน
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กระเบือ้ง โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตอาหาร โรงงานขนมปัง โรงงานถุงมือยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงาน
ตดัเหล็ก โรงแรม รา้นอาหารจานด่วน และ ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินคา้ 

ตารางแสดงพาหนะทีใ่ชใ้นการขนส่งกา๊ซ LPG ของบริษทัและบริษทัย่อย 
 พาหนะที่ใช้ขนส่ง LPG จ านวน ความสามารถในการบรรทุก 

SGP รถถงัเวยีน * 32 คนั  
UGP รถถงัเวยีน * 96 คนั  

เรือบรรทกุกา๊ซ LPG 1 ล า 1,288 ตนั  
LCR รถบรรทกุกา๊ซ LPG 265 คนั  2,903 ตนั 
SLM เรือบรรทกุกา๊ซ LPG 16 ล า 73,486 ตนั 

หมายเหตุ : * เป็นรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และรถกระบะท่ีใชข้นส่งก๊าซ LPG ท่ีบรรจุใส่ถังก๊าซ LPG (cylinder) ไปยังร้านคา้ก๊าซ LPG 

 
1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ทกุรายจะใชว้ตัถุดิบทีม่าจากภายในประเทศซึ่งมีคณุภาพอยู่ในระดับ
เดียวกนั ดงันั้นผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG จึงไม่มีความแตกต่างกนั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้
กา๊ซ LPG ตา่งๆ จึงไม่เน้นทีจ่ะแข่งขนัดา้นราคา แตจ่ะมุ่งเน้นไปทีก่ารแข่งขนัทางด้านกลยุทธ์การตลาด
และการบริการ ซึ่งบริษทัและ UGP มีกลยุทธ์ดา้นการตลาดและการบริการดงัน้ี 
 

1.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ทีส่ าคัญ 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิค้าก๊าซ LPG 

 กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
1 ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ ป็น

กา๊ซหุงตม้ 
 การจัดส่งกา๊ซ LPG ทีร่วดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการที่มีท  าเ ล

ทีต่ ัง้ของคลงัเกบ็กา๊ซ LPG ที่ครอบคลุมท ัว่ประเทศและระบบการ
ขนส่งกา๊ซ LPG ทีม่ีประสิทธิภาพของบริษทัย่อยของบริษทั 

 การให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของถงักา๊ซ LPG โดยตรวจสอบ
สภาพถงักา๊ซ LPG ให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภัย
อยู่เสมอ 

 จ าหน่ายกา๊ซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกคา้สามารถมีผลก  าไรและ
ด าเนินธุรกจิได ้

 การให้ค  าปรึกษาในดา้นการตลาดและการขายอย่างใกลช้ดิ 
2 ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ ป็น

เชือ้เพลิงในรถยนต ์
 การจัดส่งกา๊ซ LPG ทีร่วดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 จ าหน่ายกา๊ซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกคา้สามารถมีผลก  าไรและ

ด าเนินธุรกจิได ้
 การให้ค  าปรึกษาในดา้นการตลาดและการขายอย่างใกลช้ดิ 

3 ลูกคา้ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใชใ้น  ลงทนุในอุปกรณ์และการตดิต ัง้ระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้กบัลูกคา้เพื่อ
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 กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
ดา้นอุตสาหกรรม เป็นแรงจูงใจให้ลูกคา้ท  าสญัญาซือ้ขายกา๊ซ LPG ระยะยาวกบับริษทั 

 ให้ค  าปรึกษาแนะน าดา้นการติดต ั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีที่ลูกคา้มี
ความประสงคท์ีจ่ะตดิต ัง้อุปกรณ์เอง 

 ให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายกา๊ซ LPG ให้อยู่ ในสภาพ
ทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั ท ัง้อุปกรณ์ทีบ่ริษัทเ ป็นผูต้ิดต ั้งให้
ลูกคา้และอุปกรณ์ทีลู่กคา้ตดิต ัง้เอง 

 การจัดสมัมนาฝึกอบรมเกี่ยวกบัความรู้ด้านการใชก้๊าซ  LPG และ
วธีิการใชก้า๊ซ LPG อย่างปลอดภยั 

 

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ลกัษณะลูกคา้ของบริษทัและ UGP สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่ง

ออกได ้3 ประเภท คอื  
1) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ 
2) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนต ์ 
3) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 
4) ลูกคา้ตา่งประเทศทีจ่ าหน่ายโดยบริษทั 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของบริษทัและ UGP แยกตามลกัษณะลูกคา้และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย    
หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2553 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ 

ลูกคา้ที่น  าไปใชง้านในครัวเรือน 11,128  58.79 12,155 40.63 13,488 30.69 
ลูกคา้ที่น  าไปใชเ้ป็นเช ือ้เพลิง 5,186 27.40 4,644 15.52 4,877 11.09 
ลูกคา้ที่น  าไปใชง้านด้านอุตสาหกรรม 1,577  8.33 1,385 4.63 2,468 5.62 
ลูกคา้ต่างประเทศ 1,037  5.48 11,736 39.22 19,025 52.60 

รวม 18,928 100.00 29,920 100.00 39,858 100.00 

 
รายละเอียดลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1) ลูกคา้ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ 

ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ ไดแ้ก ่โรงบรรจุกา๊ซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเ รือน   
โดยโรงบรรจุกา๊ซ LPG จะน ากา๊ซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุกา๊ซ  LPG ขนาดต่างๆ ท ั้งน้ี เพื่อให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แตล่ะกลุ่ม และถงับรรจุกา๊ซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไป
ยงัรา้นคา้กา๊ซ LPG ซึ่งรา้นคา้กา๊ซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑ์กา๊ซ LPG ที่บรรจุใน
ถงักา๊ซ LPGในขนาดตา่งๆ ไปยงัครวัเรือนอีกทอดหน่ึง 
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ท ัง้น้ี ถงักา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแกส๊” และ “ยูนิคแกส๊” ท ัง้หมดทีห่มุนเวยีนอยู่ใน
ทอ้งตลาด เป็นสินทรพัย์ของบริษทัและ UGP ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถังก๊าซ LPG 
ของบริษทัและ UGP มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขนาดของถัง บริษทั UGP 

(กโิลกรัม) จ านวน (ใบ) ร้อยละ จ านวน (ใบ) ร้อยละ 
4 722,631 15.89 922,594 20.42 

11.5 10,242 0.23 238,165 5.27 
12 241 0.01 - - 
15 3,708,515 81.55 3,177,516 70.33 
48 105,730 2.32 179,532 3.97 
รวม 4,547,359 100.00 4,517,807 100.00 

ทีม่า : ขอ้มูลจากทะเบียนสินทรัพย์ของบริษัทและ UGP 

โรงบรรจุกา๊ซ LPG ทีเ่ป็นลูกคา้ของบริษทัสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 
(1) โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท Company Own - Company Operate (“COCO”) 

โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท COCO เป็นโรงบรรจุกา๊ซ LPG ทีบ่ริษทัหรือ UGP เป็นเจ้าของและ
ด าเนินงานเอง โดยปัจจัยทีใ่ชใ้นการพิจารณาเ ปิดโรงบรรจุก๊าซ  LPG ประเภท COCO ได้แก ่
ท  าเลทีต่ ัง้ ความสามารถและความช  านาญในการท  าการตลาดในพื้นทีเ่ป็นส าคญั  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและ UGP มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO รวมท ั้งส้ิน
จ านวน 19 แห่ง แบง่ออกเป็นโรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท COCO ของบริษทัจ านวน 6 แห่ง และ
โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท COCO ของ UGP จ านวน 13 แห่ง 
 
รายละเอียดโรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท COCO ของบริษทั 

 สาขา ที่ตั้ง 

1 บางนา 110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
2 สมุทรสาคร 62/6 หมู่ 2 ต.บางน ้ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
3 แม่แตง 63 หมู่ 4 ต.ขี้ เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 
4 ปราจีนบรีุ 1 หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 
5 ขอนแกน่ 99 หมู่ 3 ต.บา้นแฮด กิง่อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ 
6 นครสวรรค์ 81/3 หมู่ 2 ถ.นครสวรรค ์ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

 
รายละเอียดโรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท COCO ของ UGP 

 สาขา ที่ตั้ง 

1 กาญจนบรีุ 10 หมู่ที ่11  ถนนทา่เรือพระแทน่-บา้นรางกระตา่ย  ต  าบลพระแท่น   อ าเ ภอท่ามะกา  
จังหวดักาญจนบรีุ 71130 
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 สาขา ที่ตั้ง 
2 ฉะเชงิเทรา 30/1 หมู่ที ่11 ถนนสุขุมวทิ ต  าบลบางปะกง อ าเ ภอบางปะกง  จังหวดัฉะเชิงเทรา 

24130 
3 ชลบรีุ 139 หมู่ที ่6 ต  าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบรีุ  
4 เชยีงใหม่ 375  หมู่ที ่5  ถนนหมายเลข 11 (ตอนเชยีงใหม่ - ล าปาง) ต  าบลยางเ น้ิง   อ าเ ภอสารภี  

จังหวดัเชยีงใหม่ 
5 นครราชสีมา 108 หมู่ที ่3  ถนนเพชรมาตคุลา  ต  าบลหัวทะเล อ าเ ภอเมืองนครราชสีมา   จังหวดั

นครราชสีมา 30000 
6 นนทบรีุ 9/5 หมู่ที ่1 ต  าบลคลองข่อย  ถนนปทุมธานี -บางบวัทอง  อ าเ ภอปากเกร็ด  จังหวดั

นนทบรีุ 11120 
7 เพชรบรีุ 105  หมู่ที ่4  ต  าบลทบัคาง ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนคอสะพานวงัมะนาวใต -้

เพชรบรีุ) อ าเภอเขายอ้ย จังหวดัเพชรบรีุ 
8 สงขลา 819 หมู่ที ่1 ทางหลวงหมายเลข 43 ต  าบลควนลัง อ าเ ภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

90110 
9 สมุทรปราการ 161/62 หมู่ที ่1 ถนนสุขสวสัด์ิ ต  าบลปากคลองบางปลากด  อ าเ ภอพระสมุทรเ จดีย์ 

จังหวดัสมุทรปราการ 10290 
10 สระบรีุ 658 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมืองสระบรีุ จังหวดัสระบรีุ 18000 
11 สุราษฎร์ธานี 99 หมู่ที ่3  ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต  าบลบางกุง้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
12 อุบลราชธานี 14  หมู่ที ่9  ถนนชยางกรู  ต  าบลหัวเรือ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอุบลราชธานี 

34000 
13 นครปฐม 224/3 หมู่ที ่1 ต  าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 73000 

 

(2) โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท Company Own - Dealer Operate (“CODO”) 

โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO เ ป็นโรงบรรจุก๊าซ  LPG ที่บริษัทเ ป็นเ จ้าของ แต่ให้
บคุคลภายนอกทีม่ีความประสงคจ์ะประกอบธุรกจิโรงบรรจุกา๊ซ LPG เขา้มาเชา่ด าเ นินงาน  โดย
ผูเ้ชา่โรงบรรจุกา๊ซ LPG ตอ้งท  าสญัญาเชา่สินทรพัย์จากบริษทั ซึ่งสินทรัพย์โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ทีบ่ริษทัให้เชา่ ไดแ้ก ่อาคารบรรจุก๊าซ LPG ถังเ ก็บก๊าซ LPG และจ่ายก๊าซ LPG แบบเหนือ
พื้นดินลงในถงักา๊ซ LPG ถงัเกบ็และจ่ายเหนือพื้นดิน หัวจ่ายก๊าซ LPG และเคร่ืองอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการบรรจุและการจ่ายกา๊ซ LPG กระบวนการควบคุมอัคคีภ ัยและมลภาวะ 
รวมถึงทีดิ่นทีอ่าคารบรรจุกา๊ซ LPG ต ัง้อยู่และทีดิ่นรอบอาคาร โดยปกติบริษัทจะให้ลูกคา้เ ช่า
โรงบรรจุกา๊ซ LPG โดยมีอายุสญัญา 3 ปี   และผูเ้ชา่โรงบรรจุกา๊ซ LPG จะตอ้งได้รับการแต่งต ั้ง
ให้เป็นตวัแทนคา้ตา่งจากบริษทักอ่น จึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG ภายใต ้
เคร่ืองหมายการคา้ “สยามแกส๊” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้   นอกจากน้ี  ผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ  LPG 
จะตอ้งท  าสญัญาซือ้ขายกา๊ซ LPG ในปริมาณข ั้นต  า่ทีจ่ะตอ้งสัง่ซือ้จากบริษทัดว้ย 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO รวมท ั้งส้ินจ านวน 15 
แห่ง ดงัน้ี 
 

 สาขา ที่ตั้ง 

1 สุพรรณบรีุ 9/1 หมู่ 4 ต.จรเขส้ามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 
2 เพชรบรีุ 99 หมู่ 1 ต.หนองชมุพล อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรีุ 
3 นครปฐม  16/7 หมู่ 9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม  
4 สุรินทร์ 8/1 หมู ่11 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 
5 ศรีสะเกษ 131 หมู่ 8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
6 สุราษฎร์ธานี 119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
7 พุนพิน 

(สุราษฎร์ธานี) 
82/1 หมู่ 3 ถ.สายเอเซยี ต.ตวัเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

8 ยานนาวา 736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
9 ชลบุรี 31/3 หมู่ 7 ถ.เล่ียงเมืองชลบรีุ ต.บา้นสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
10 ล าปาง  133 หมู่ 4 ต.วงัพรา้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
11 อ านาจเจริญ 88 หมู่ 15 ถ.ชยางกูร ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 
12 บรีุรมัย์ 108 หมู่ที ่16 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บรีุรมัย์ 
13 รอ้ยเอ็ด 75 หมู่ 1 ต  าบลขอนแกน่ อ. เมือง จ. รอ้ยเอ็ด 
14 หาดใหญ ่ 85/8 หมู่5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา 
15 เชยีงใหม ่ 81 หมู่ที ่1 ต.แชช่า้ง อ.สนัก  าแพง จ.เชยีงใหม่ 

 

(3) โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท Dealer Own - Dealer Operate (“DODO”) 
โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท DODO เ ป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่ผูป้ระกอบการโรงบรรจุก๊าซ 
LPG เป็นเจ้าของและด าเนินการเอง โดยผูป้ระกอบการดังกล่าวจะตอ้งได้รับการแต่งต ั้งจาก
บริษทัหรือ UGP ให้เป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษัทหรือ UGP ก่อน จึงจะสามารถบรรจุและ
จ าหน่ายกา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแกส๊” และ “ยูนิคแกส๊” ได ้
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีโรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท DODO รวมท ั้งส้ินจ านวน 153 
แห่ง แบง่ออกเป็นโรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท DODO ของบริษทัจ านวน 73 แห่ง และโรงบรรจุ
กา๊ซ LPG ประเภท DODO ของ UGP จ านวน 80 แห่ง 
 

ตารางสรุปจ านวนโรงบรรจุกา๊ซ LPG ของบริษทัและ UGP 
(หน่วย : แห่ง) 

 บริษทั UGP รวม 

โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท COCO 6 13 19 
โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท CODO 15 - 15 
โรงบรรจุกา๊ซ LPG ประเภท DODO 73 80 153 

รวม 94 93 187 
ทีม่า : ขอ้มูลจากบริษัท  
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2) ลูกคา้ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนต ์

ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนต ์ไดแ้ก ่สถานีบริการกา๊ซ LPG และรถยนต์ที่ใชก้๊าซ 
LPG เป็นเชือ้เพลิง   โดยสถานีบริการกา๊ซจะจัดเกบ็กา๊ซ LPG ทีร่บัจากบริษทัและ UGP ลงในสถานที่
จัดเกบ็ LPG ของสถานีบริการกา๊ซ LPG เพื่อเตรียมไวส้ าหรบัการให้บริการแก่รถยนต์ที่ใชก้๊าซ LPG 
เป็นเชือ้เพลิง ไดแ้ก ่รถแทก็ซี ่และรถยนตส่์วนบคุคล โดยสถานีบริการก๊าซ LPG ที่เ ป็นลูกคา้ของ
บริษทัและ UGP ส่วนใหญจ่ะต ัง้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล 

สถานีบริการกา๊ซ LPG ทีเ่ป็นลูกคา้ของบริษทัแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1) สถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท Company Own – Company Operate (“COCO”) 

สถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท COCO เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ที่บริษัทเ ป็นเ จ้าของและ
ด าเนินงานเอง โดยปัจจัยทีใ่ชใ้นการพิจารณาเปิดสถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท COCO ได้แก ่
ท  าเลทีต่ ัง้ ความสามารถและความช  านาญในการท  าการตลาดในพื้นทีเ่ป็นส าคญั  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีสถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท COCO จ านวน 32 แห่ง ดงัน้ี 
 สาขา ที่ตั้ง 
1 ด ารงรักษ์ 63/14 ถนนด ารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กทม. 
2 รามค  าแหง  3247 ถนนรามค  าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
3 กรุงเกษม 1756 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
4 นวลจันทร์ 51/167 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 
5 บางพลดั 174 ถนนจรญัสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
6 ป่ินเกลา้ 612/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ  าหรุ(ตล่ิงชนั) เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
7 บางนา 429 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
8 หาดใหญ ่ 73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
9 พูนพิน 82 หมู่ 3 ต.หัวเตย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
10 อ าเภอเมืองชลบรีุ 48/17 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 
11 ทวีวฒันา 29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 
12 ปากเกร็ด 223/291 หมู่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
13 ล าปาง  133 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง  
14 ขอนแกน่ 99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บา้นแฮด อ.กิง่อ าเภอ จ.ขอนแกน่ 
15 โคราช 108/1 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
16 บางละมุง 140 หมู่ 6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 
17 อุบลราชธานี 14/1 หมู่ 9 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
18 บางแค 34/97 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
19 ชลบุรี 31/34 หมู่ 6 ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบรีุ 
20 สระบรีุ 658/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบุรี 
21 นครปฐม  224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  
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 สาขา ที่ตั้ง 
22 บางกะปิ 158/1 ถ.รามค  าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
23 วงัทองหลาง 2501 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคณุสิงห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
24 ลาดพร้าว 109 ถ.ประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดหรา้ว กรุงเทพมหานคร 
25 ลาดพร้าว 124 1 ซอยลาดพร้าว 124 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
26 หนองแขม 8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
27 บางละมุง 30/31 หมู่ที ่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง กรุงเทพมหานคร 
28 ศรีนครินทร์ 935 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
29 เจริญนคร 1557/1 ถ.เจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
30 เชยีงใหม ่ 370 หมู่ที ่5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชยีงใหม ่
31 จตจุักร 51/1 ถ.รชัดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร  
32 วงัทองหลาง 578 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

(2) สถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท Dealer Own – Dealer Operate (“DODO”) 

สถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท DODO เ ป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ที่ผูป้ระกอบการสถานี
บริการกา๊ซ LPG เป็นเจ้าของและด าเนินการเอง โดยผูป้ระกอบการดังกล่าวจะตอ้งได้รับการ
แตง่ต ัง้จากบริษทัหรือ UGP ให้เป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษัทหรือ UGP ก่อน จึงจะสามารถ
จ าหน่ายกา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแกส๊” และ “ยูนิคแกส๊” ได ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมท ั้งส้ินจ านวน 
436 แห่ง แบง่ออกเป็นสถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท DODO ของบริษทัจ านวน 332 แห่ง และ
สถานีบริการกา๊ซประเภท DODO ของ UGP จ านวน 104 แห่ง 
 

ตารางสรุปจ านวนสถานีบริการกา๊ซ LPG ของบริษทัและ UGP 
(หน่วย : แห่ง) 

 บริษทั UGP รวม 

สถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท COCO 32 0 32 
สถานีบริการกา๊ซ LPG ประเภท DODO 332 104 436 

รวม 364 104 468 
ทีม่า : ขอ้มูลจากบริษัท  
 

3) ลูกคา้ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม  

ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก ่โรงแรม ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินคา้ 
โรงงานอาหารแชแ่ข็ง โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์จากยาง โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานพลาสติก เ ป็น
ตน้   โดยรูปแบบของการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ไปยงัลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม
แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่ 
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(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในการ
ประกอบอาหาร เชน่ รา้นอาหาร ภตัตาคาร ศูนย์อาหารตามห้างสรรพสินคา้และโรงแรม    

(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเ ล็ก 
เชน่ โรงงานเคร่ืองป้ันดินเผา โรงงานขนมปัง   และ  

(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญไ่ปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่เชน่ 
โรงงานเซรามิค 

 
โครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG 

ในอดีตโครงสรา้งราคากา๊ซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างสมบูรณ์ ท ั้งการควบคุม
ราคาขายปลีกกา๊ซ LPG ราคาขายส่งกา๊ซ LPG รวมถึงการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ระหว่างคลังเ ก็บก๊าซ LPG 
ของปตท. จ านวน 5 แห่ง คอื ล าปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ (การก  าหนดอัตรา
คา่ชดเชยคา่ขนส่งกา๊ซ LPG จากโรงกลัน่หรือโรงแยกก๊าซไปย ังคลังเ ก็บก๊าซ LPG ของปตท. ท ั้ง 5 แห่ง จะ
แตกตา่งกนัตามเสน้ทาง ระยะทาง และวธีิการในการขนส่ง ซึ่งอัตราการชดเชยดังกล่าวจะเปล่ียนแปลงตาม
ประกาศของกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

ตอ่มารฐับาลไดม้ีนโยบายทีจ่ะยกเลิกการควบคมุราคากา๊ซ LPG และลอยตวัราคาก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ 
โดยเร่ิมจากการยกเลิกการควบคมุราคาขายปลีกกา๊ซ LPG เมื่อวนัที ่1 พฤศจิกายน 2544 แตย่งัคงควบคุมราคาขาย
ส่งกา๊ซ LPG อยู่   แตอ่ย่างไรกต็าม รฐับาลไดใ้ห้กรมการคา้ภายในเป็นหน่วยงานที่ก  ากบัดูแลราคาขายปลีกก๊าซ 
LPG เฉพาะกา๊ซ LPG ส าหรบัใชง้านดา้นครวัเรือน เน่ืองจากเป็นสินคา้ควบคมุและมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต
ของประชาชน โดยไม่ไดค้วบคมุราคาขายปลีกกา๊ซ LPG ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนตแ์ละก๊าซ LPG ที่
น าใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 

เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2550 รฐับาลไดใ้ห้กองทนุน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งกา๊ซ LPG และเ รียกเก็บ
เงินเขา้กองทนุน ้ ามนัในระดบัทีเ่พียงพอส าหรบัชดเชยคา่ขนส่งกา๊ซ LPG ไปยงัคลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของปตท. ท ั้ง 5 
แห่ง ซึ่งท  าให้ราคาขายส่งกา๊ซ LPG เพิ่มขึ้นจากทีเ่คยถูกก  าหนดไวใ้ห้คงทีท่ี ่12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคา
ขายส่งกา๊ซ LPG ณ วนัที ่3 ธนัวาคม 2550 เทา่กบั 13.6863 บาทตอ่กโิลกรมั 

ท ัง้น้ี โครงสรา้งราคากา๊ซ LPG ณ ปัจจุบนั สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ส่วนไดแ้ก ่

1) ราคา ณ โรงกลั่น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคาน  าเข้าก๊าซ LPG 

ปัจจุบนั รฐับาลโดยส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) ได้ควบคุมราคาก๊าซ LPG ที่ตน้
ทางการผลิต โดยในการก  าหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรือราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคาน าเ ข ้าก๊าซ 
LPG   ซึ่งในการก  าหนดราคา สนพ.จะพิจารณาจากปัจจัยตา่งๆ ได้แก่ ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก 
ปริมาณการใชก้๊าซ LPG ภายในประเทศ และปริมาณการส่งออกก๊าซ LPG   โดย เมื่อวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2552 สนพ.ไดก้  าหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรือราคา ณ โรงแยกกา๊ซ หรือราคาน าเ ข ้าก๊าซ 
LPG เทา่กบั 11.1212 บาทตอ่กโิลกรมั 
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2) ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่น 

ในการก  าหนดราคาขายส่งกา๊ซ LPG หน้าโรงกลัน่มีการก  าหนดสูตรในการค  านวณโดยอ้างอิงจาก
ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกกา๊ซ หรือ ราคาน าเขา้ของกา๊ซ LPG ตามข ้อ 1) และบวกรวม
ดว้ยภาษีและคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

 
เดิมรฐับาลโดยสนพ.ไดค้วบคมุราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มตามสูตรดังกล่าวไว ้
เทา่กบั 12.4569 บาทตอ่กโิลกรมั   โดยใชก้องทนุน ้ ามนัเป็นกลไกในการควบคุมราคา กล่าวคือ หาก
ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกกา๊ซ หรือ ราคาน าเขา้กา๊ซ LPG ตามขอ้ 1) สูงขึ้น รัฐบาลจะใช ้
เงินจากกองทนุน ้ ามนัชดเชยเพื่อให้ราคาขายส่งกา๊ซ LPG หน้าโรงกลัน่เทา่กบัราคาที่รัฐบาลก  าหนด
ไว ้

ตอ่มาเมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2550 รฐับาลไดใ้ห้กองทนุน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG 
และเรียกเกบ็เงินเขา้กองทนุน ้ ามนัในระดบัทีเ่พียงพอส าหรบัชดเชยคา่ขนส่งกา๊ซ LPG ไปยงัคลงัเ ก็บ
กา๊ซ LPG ของปตท. ท ัง้ 5 แห่ง ซึ่งท  าให้ราคาขายส่งกา๊ซ LPG เพิ่มขึ้นจากทีเ่คยถูกก  าหนดไวใ้ห้คงที่
ที ่12.4569 บาทตอ่กโิลกรมั 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทยีบราคาขายส่งกา๊ซ LPG หน้าโรงกลัน่กอ่นและหลงัการยกเ ลิกการอุดหนุน
โดยกองทนุน ้ ามนั 

  ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่น (บาทต่อกโิลกรัม) 
ก่อนการยกเลิกการอดุหนนุ

โดยกองทุนน  า้มนั 
(29 พ.ย. 50) 

หลังการยกเลิกการอดุหนุน
โดยกองทุนน  า้มนั 
(25 ธ.ค. 52) 

1) ราคา ณ โรงกลั่น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ 
ราคาน  าเข้า 

10.8964 11.1212 

 ภาษีสรรพสามิต 1 2.1700 2.1700 
 ภาษีเทศบาล 2 0.2170 0.2170 
 เงินกองทนุน ้ ามนั 3 (0.8265) 0.1781 
 ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก่อนภาษมีลูค่าเพิ่ม 12.4569 13.6863 
 ภาษีมูลคา่เพิ่ม 4 0.8720 0.9580 
2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นรวมภาษมีลูค่าเพิ่ม 13.3289 14.6443 
ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตก าหนดเป็นอัตราคงท่ีท่ี 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 
2 ภาษีเทศบาลเท่ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 

ราคาขายส่งกา๊ซ LPG หน้าโรงกลัน่ = (ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคา
น าเขา้ของกา๊ซ LPG) + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + 
เงินกองทนุน ้ ามนั + ภาษีมูลคา่เพิ่ม 
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3 เงนิชดเชยกองทุนน ้ามันเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เร่ืองการก าหนดราคา  อัตรา เง ิน
ส่งเขา้กองทุนและอัตราเงนิชดเชยส  าหรับก๊าซ LPG ท่ีท  าในราชอาณาจักรและน า เข้ามา เพื่อใช้ในราชอาณาจักร 
อัตราเงนิส่งเขา้กองทุนและอัตราเงนิชดเชยส  าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตรา เง ินส่งเข้ากองทุน
ส าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร 

4 ภาษีมูลค่าเพิม่ของราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกล่ันเท่ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหน้าโรงกล่ัน 
 

ท ัง้น้ีเพื่อให้ราคาขายส่งกา๊ซ LPG หน้าโรงกลัน่ไม่มีความแตกตา่งกนัระหวา่งคลงัเกบ็ก๊าซ LPG ท ั้ง 5 
แห่งของปตท. ทีก่ระจายอยู่ท ัว่ประเทศ คอื ล าปาง นครสวรรค ์ขอนแกน่ สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ  ่
รฐับาลจึงไดใ้ห้กองทนุน ้ ามนัชดเชยคา่ขนส่งก๊าซ LPG ไปย ังคลังเ ก็บก๊าซ LPG ท ั้ง 5 แห่ง (การ
ก  าหนดอตัราคา่ชดเชยคา่ขนส่ง LPG จากโรงกลัน่หรือโรงแยกกา๊ซไปยงัคลงัเกบ็กา๊ซ LPG ของปตท. 
ท ัง้ 5 แห่ง จะแตกตา่งกนัตามเสน้ทาง ระยะทาง และวธีิการในการขนส่ง   ซึ่งอตัราการชดเชยดังกล่าว
จะเปล่ียนแปลงตามประกาศของกรมธุรกจิพลงังาน กระรทรวงพลงังาน) 
หากในอนาคต รฐับาลให้กองทนุน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยคา่ขนส่งกา๊ซ LPG ไปย ังคลังเ ก็บก๊าซ LPG 
ของปตท. ท ัง้ 5 แห่ง จะท  าให้ราคาขายส่งกา๊ซ LPG ในแตล่ะจังหวดมีแนวโน้มทีจ่ะสูงขึ้ น เ น่ืองจาก
จะตอ้งรวมคา่ขนส่งดว้ย ซึ่งจะท  าให้ราคาขายส่งกา๊ซ LPG ในแตล่ะจังหวดัมีความแตกตา่งกนั 
 

3) ราคาขายปลีกก๊าซ LPG 

ในการก  าหนดราคาขายปลีกกา๊ซ LPG มีการก  าหนดสูตรในการค  านวณโดยอ้างอิงจากราคาขายส่ง
กา๊ซ LPG หน้าโรงกลัน่ตามขอ้ 2) และบวกรวมดว้ยคา่การตลาดและภาษีมูลคา่เพิ่ม ดงัน้ี 

 
 

ตวัอย่างการค  านวณโครงสรา้งการก  าหนดราคากา๊ซ LPG ณ วนัที ่25 ธนัวาคม 2552 
  ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 

(บาทต่อกโิลกรัม) ร้อยละ 

1) ราคา ณ โรงกลั่น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคาน  าเข้า 11.1212 61.34 
 ภาษีสรรพสามิต 1 2.1700 11.97 
 ภาษีเทศบาล 2 0.2170 1.20 
 เงินกองทนุน ้ ามนั 3 0.1781 0.98 
 ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก่อนภาษมีลูค่าเพิ่ม 13.6863 75.49 

 ภาษีมูลคา่เพิ่ม 4 0.9580 5.28 
2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นรวมภาษมีลูค่าเพิ่ม 14.6443 80.78 

 คา่การตลาด 5 3.2566 17.96 
 ภาษีมูลคา่เพิ่มคา่การตลาด 6 0.2280 1.26 
3) ราคาขายปลีกก๊าซ LPG 18.13 100.00 
ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG   =   ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ + ค่าการตลาด + ภาษีมูลคา่เพิ่มคา่การตลาด 
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หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตก าหนดเป็นอัตราคงท่ีท่ี 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 
2 ภาษีเทศบาลเท่ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 
3 เงนิชดเชยกองทุนน ้ามันเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เร่ืองการก าหนดราคา  อัตรา เง ิน

ส่งเขา้กองทุนและอัตราเงนิชดเชยส  าหรับก๊าซ LPG ท่ีท  าในราชอาณาจักรและน า เข้ามา เพื่อใช้ในราชอาณาจักร 
อัตราเงนิส่งเขา้กองทุนและอัตราเงนิชดเชยส  าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตรา เง ินส่งเข้ากองทุน
ส าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร 

4 ภาษีมูลค่าเพิม่ของราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกล่ันเท่ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหน้าโรงกล่ัน 
5 ค่าการตลาดก าหนดเป็นอัตราคงท่ีท่ี 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม 
6 ภาษีมูลค่าเพิม่ค่าการตลาดเท่ากับร้อยละ 7 ของค่าการตลาด 

 
นอกจากน้ี รฐับาลยงัไดพ้ิจารณาวา่กา๊ซ LPG ทีน่ าไปใชง้านเป็นกา๊ซหุงตม้เ ป็นสินคา้ที่มีความจ าเ ป็นต่อ
การด ารงชวีติของประชาชนโดยท ัว่ไป จึงก  าหนดให้กา๊ซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคมุ ท  าให้ในการปรับเปล่ียน
ราคาจ าหน่ายกา๊ซหุงตม้แตล่ะครั้งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์   
ในขณะทีก่า๊ซ LPG ทีน่ าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนตแ์ละการน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรมนั้ น รัฐบาล
ไม่ไดม้ีการควบคมุราคาขายปลีกแตอ่ย่างใด 
 
นโยบายการก าหนดราคาก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP 

นโยบายการก  าหนดราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของกลุ่มสยามแกส๊ท ั้งผลิตภ ัณฑ์ภายใตเ้ คร่ืองหมายการคา้ 
“สยามแกส๊” และ เคร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” แยกตามลกัษณะการน ากา๊ซ LPG ไปใชง้านเป็นดงัน้ี 

 
ลักษณะการน  าก๊าซ LPG ไปใช้งาน นโยบายการก าหนดราคา 
การน าไปใชง้านเป็นกา๊ซหุงตม้  เน่ืองจากกา๊ซหุงตม้เป็นสินคา้ทีม่ีความส าคญัตอ่การด ารงชวีติของประชาชน กรมการ

คา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงไดก้  าหนดให้กา๊ซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคุมและควบคุม
ราคาจ าหน่ายกา๊ซหุงตม้   ดงันั้นนโยบายการก  าหนดราคาจ าหน่าย LPG เพื่อน าไปใช ้
เป็นกา๊ซหุงตม้ของบริษทัและ UGP จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัการควบคุมของกรมการคา้
ภายใน   อย่างไรกต็ามการก  าหนดราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG เพื่อน าไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้
ของบริษทัและ UGP ดงักล่าวอาจแตกตา่งไปตามพื้นที ่ขึ้นอยู่กบัสภาพตลาดและการ
แข่งขนั 

การน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนต ์ บริษทัและ UGP มีนโยบายก  าหนดราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG โดยอิงจากตน้ทนุและราคา
ตลาด 

การน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม  บริษทัและ UGP มีนโยบายก  าหนดราคาจ าหน่ายกา๊ซ LPG โดยอิงจากตน้ทนุและราคา
ตลาด 
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1.2.2 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
ภาวะอุตสาหกรรม 

กา๊ซปิโตรเลียมเหลวเกดิขึ้นในประเทศไทยมานานกวา่ 30 ปี โดยในระยะแรกเป็นการจ าหน่ายก๊าซหุงตม้
บรรจุถงั ส าหรบัใชใ้นครวัเรือน แทนฟืนและถ่าน แตไ่ม่ไดร้บัความนิยมเทา่ใดนัก จนกระท ัง่มีการคน้พบแหล่ง
กา๊ซธรรมชาตใินอ่าวไทย ประกอบกบัรฐับาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
ทดแทนการน าเขา้เชือ้เพลิงจากตา่งประเทศ ท  าให้เกดิธุรกจิตอ่เน่ืองจากกา๊ซธรรมชาตอิย่างสมบรูณ์ ความตอ้งการ
บริโภคกา๊ซหุงตม้ในครวัเรือนจึงขยายตวัอย่างรวดเร็ว  

ตอ่มาเมื่อเกดิวกิฤตการณ์น ้ ามนัในปี 2540 รฐับาลจึงให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปก๊าซ 
LPG เพื่อน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในรถยนตแ์ทนน ้ ามนัเบนซนิ ซึ่งไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย  เ น่ืองจากราคา
กา๊ซ LPG เมื่อเปรียบเทยีบกบัราคาน ้ ามนัเบนซนิแลว้มีราคาถูกกวา่มาก 

แมว้า่ความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นจากความตอ้งการใชก้๊าซ LPG เพื่อเ ป็นก๊าซหุง
ตม้และการใชก้า๊ซ LPG เพื่อเป็นเชือ้เพลิงในรถยนต ์แตแ่หล่งผลิตกา๊ซ LPG ในประเทศไทยก็ย ังคงสามารถผลิต
กา๊ซ LPG เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่ งออกก๊าซ LPG 
บางส่วนไปจ าหน่ายยงัตา่งประเทศไดอี้กดว้ย   จนกระท ัง่ในปี 2551 ทีร่าคาน ้ าม ันในตลาดโลกและในประเทศ
ไทยไดป้รบัตวัสูงขึ้นอย่างมาก จนท  าให้ประชาชนเปล่ียนมาใชก้า๊ซ LPG เพื่อเป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์แทนน ้ าม ัน
มากขึ้น ซึ่งท  าให้ประเทศไทยตอ้งน าเขา้กา๊ซ LPG จากตา่งประเทศมากถึง 452 ล้านกิโลกรัม 753 ล้านกิโลกรัม  
1,591 ลา้นกโิลกรมั  1,437 ลา้นกโิลกรมั และ 1,730 ลา้นกโิลกรมั ในปี 2552  2553  2554  และปี 2555  ตามล าดบั 

 (ทีม่า http://www.doeb.go.th/info/info_procure.php) 
 

อุปทานก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ในชว่งระหว่างปี 2553 – 2555 ประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG ได้ 4,416  5,422 และ5,692 ล้านกิโลกรัม
ตามล าดบั โดยแหล่งผลิตกา๊ซ LPG ทีส่ าคญัของประเทศไทยมี 3 แหล่ง คอื (1) โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ ซึ่งมีจ านวน 
7 แห่ง โดยเป็นโรงแยกกา๊ซธรรมชาตขิองปตท.จ านวน 6 แห่ง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1 แห่ง   (2) โรงกลัน่น ้ ามนัดิบ ซึ่งมีอยู่จ านวน 6 แห่ง ได้แก ่
โรงกลัน่ไทยออยล์ โรงกลัน่ไออาร์พีซ ีโรงกลัน่สตาร์ โรงกลัน่เอสโซ ่โรงกลัน่ของบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ และโรงกลัน่บางจาก   และ (3) โรงงานปิโตรเคมีอ่ืน ซึ่งมีอยู่จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานของกรุงเทพ
ซนิเธตกิส์ โดยใน ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2555 กา๊ซ LPG ทีผ่ลิตไดใ้นประเทศท ัง้หมดมาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อย
ละ 65.28  มาจากโรงกลัน่น ้ ามนัรอ้ยละ 34.72  

( ทีม่า http://www.doeb.go.th/info/info_procure.php ) 
 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตกา๊ซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามแหล่งผลิต 
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม) 

 2553 2554 2555 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 2,676 60.60 3,428 63.22 3,716 65.28 

http://www.doeb.go.th/info/info_procure.php
http://www.doeb.go.th/info/info_procure.php
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 2553 2554 2555 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

โรงกลัน่น ้ ามนัดิบ 1,730 39.17 1,994 36.78 1,976 34.72 
โรงงานปิโตรเคมีอ่ืน 10 0.23 0 0.00 0 0.00 

รวม 4,416 100.00 5,422 100.00 5,692 100.00 
ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

 
อุปสงค์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ท ัง้ประเทศในชว่งปี 2555 เทา่กบั 6,335 ลา้นกโิลกรมั โดยความตอ้งการใชก้๊าซ 
LPG ส่วนใหญเ่ป็นความตอ้งการใชใ้นภาคครวัเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 48.10 ของปริมาณความตอ้งการใชก้๊าซ LPG 
ท ัง้หมด รองลงมาเป็นความตอ้งการใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมี การใชเ้ ป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ และการใชใ้น
ภาคอุตสาหกรรม คิดเ ป็นร้อยละ 25.46  16.75  และ 9.69 ของปริมาณความตอ้งการใชก้๊าซ LPG ท ั้งหมด 
ตามล าดบั 

ความตอ้งการใช ้LPG ในปี 2554 มีอตัราการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 รอ้ยละ 18.21 โดยมีการเพิ่มขึ้ นในความ
ตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ในการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีมากทีสุ่ด เทา่กบัรอ้ยละ 38 รวมถึงปริมาณการใช ้LPG 
ทีเ่พิ่มขึ้นมากทีสุ่ดดว้ย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 586 ลา้นกโิลกรมั 

ส าหรบัความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ในปี 2555 มีอตัราการลดลงจากปี 2554 รอ้ยละ 1.12 โดยมีการลดลงใน
ความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ในการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีมากที่สุด เท่ากบัร้อยละ 23.66 ซึ่งมีจ านวน
ปริมาณการใช ้LPG ทีล่ดลงเทา่กบั 500 ลา้นกโิลกรมั แตส่ าหรบัปริมาณการใช ้LPG ที่เ พิ่มขึ้ นมากที่สุด เ ป็นการ
น าเอาไปใชใ้นภาคครวัเรือนโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 391 ลา้นกโิลกรมั สาเหตมุาจากในภาคอุตสาหกรรมมี
การปรบัราคาแกส๊เพิ่มขึ้น ท  าให้ตน้ทนุแกส๊ส าหรับผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมนั้ นสูงขึ้ นด้วย  ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปรบัเปล่ียนจากการรบัแกส๊เป็นเบาทข์นาดใหญ ่มาเป็นถงัแก๊สขนาด 
48 กโิลกรมัแทนซึ่งจะถืออยู่ในกลุ่มของภาคครวัเรือน ซึ่งในภาคครวัเ รือนย ังไม่มีการปรับขึ้ นราคาแก๊ส อีกท ั้ง
ห้างสรรพสินคา้และรา้นโมเดินทเ์ทรดทีม่ีการเตบิโตมากขึ้น โดยส่วนมากมกัจะนิยมใชถ้งัแกส๊ขนาด 48 กิโลกรัม
เชน่เดียวกนั 
 
ตารางแสดงความตอ้งการใชก้า๊ซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกจิ  

(หน่วย : ล้านกิโลกรัม) 

 2553 2554 2555 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

ครวัเรือน  2,435 44.93 2,656 41.45 3,047 48.10 
อุตสาหกรรม  778 14.35 718 11.21 614 9.69 
รถยนต ์ 680 12.55 920 14.36 1,061 16.75 
วตัถุดิบปิโตรเคมี 1,527 28.17 2,113 32.98 1,613 25.46 

รวม 5,420 100.00 6,407 100.00 6,335 100.00 
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 2553 2554 2555 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

อัตราการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 19.22 18.21 (1.12) 

ท่ีมา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน   กระทรวงพลังงาน 

 
ดุลยภาพในอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ในอดีตประเทศไทยผลิตกา๊ซ LPG เพียงพอตอ่ความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ภายในประเทศ และมีส่วนเหลือ
ส าหรบัส่งออกไปยงัตา่งประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีการผลิตกา๊ซ LPG จ านวน 4,186 ลา้นกิโลกรัม การ
บริโภคภายในประเทศจ านวน 3,671 ลา้นกโิลกรมั การส่งออกจ านวน 278 ลา้นกโิลกรมั และไม่มีการน าเ ข ้าก๊าซ 
LPG ในชว่งเวลาดงักล่าว 

ส าหรบัในปี 2552-2554 ราคาน ้ ามนัไดป้รบัตวัเพิ่มขึ้นสูงมาก จนท  าให้มีความตอ้งการใชก้๊าซ LPG เพื่อ
เป็นเชือ้เพลิงในรถยนตเ์พิ่มขึ้นตามไปดว้ย และการใช ้LPG เป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีเพิ่มขึ้ นอย่างมากจากปี 2552  
โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,289 เป็น 1,527 เพิ่มขึ้นสูงถึง 18.46% ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเ ป็น 2,113 ล้านกิโลกรัม สูงขึ้ น 
38.37% ในปี 2554 ส่งผลให้ผูป้ระกอบการปรบัแผนการจ าหน่ายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้ นตาม  ปริมาณการผลิตก๊าซ 
LPG ภายในประเทศจึงไม่เพียงพอกบัปริมาณกา๊ซ LPG ตามแผนการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของผูป้ระกอบการ จึงท  า
ให้ประเทศไทยตอ้งน าเ ข ้าก๊าซ LPG ต ั้งแต่ปี 2552 - 2554 เ ป็นจ านวน 753 1,591 และ1,437 ล้านกิโลกรัม
ตามล าดบั และในปี 2555 ปริมาณการน าเขา้กา๊ซ LPG เทา่กบั 1,730 ลา้นกโิลกรมั 

 
ตารางแสดงการจัดหาและการจ าหน่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

(หน่วย : ล้านกิโลกรัม) 

ปี 2553 2554 2555 

การผลิต 4,416 5,422 6,049 
การน าเขา้ 1,591 1,437 1,730 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 5,987 6,890 7,386 
การส่งออก 25 16 10 

ทีม่า : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

อุตสาหกรรมกา๊ซ LPG มีแนวโน้มทีจ่ะขยายตวัตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง โดยคาดว่าความตอ้งการใช ้ก๊าซ LPG 
จะยงัคงเพิ่มขึ้นตอ่ไป เน่ืองมาจากความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG เพื่อทดแทนการใชน้ ้ ามนัทีม่ีราคาสูงขึ้นอย่างตอ่เน่ือง   
ส่วนดา้นการผลิตกา๊ซ LPG นั้นกค็าดวา่จะมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองเชน่กนั รวมถึงบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ไดม้ีการกอ่สรา้งและเปิดใชโ้รงแยกกา๊ซธรรมชาตหิน่วยที ่6 ทีต่  าบลมาบตาพุด จังหวดัระยอง เมื่อเ ดือนกนัยายน 
2554 ทีผ่า่นมา ซึ่งโรงแยกกา๊ซนับเป็นแหล่งผลิตกา๊ซ LPG ทีส่ าคญัแหล่งหน่ึง ดงันั้นการที่มีจ านวนโรงแยกก๊าซ
เพิ่มขึ้นกจ็ะส่งผลให้มีแหล่งผลิตกา๊ซ LPG เพิ่มขึ้นดว้ยเชน่เดียวกนั 
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การแข่งขัน 

ณ ส้ินปี 2555 ประเทศไทยมีผูค้า้กา๊ซ LPG รวมท ัง้ส้ิน 18 ราย คอื 1.บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  2.บริษัท 
สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  3.บริษทั ยูนิคแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  4. 
บริษทั เวลิด์แกส๊ (ประเทศไทย) จ ากดั  5.บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน)  6.บริษัท เ ชฟรอน (ไทย) 
จ ากดั  7.บริษทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั  8.บริษทั แสงทองปิโตรเ ลียม จ ากดั  9.บริษัท บางจากปิโตรเ ลียม 
จ ากดั (มหาชน)  10.บริษทั พี เอ พี แกส็ แอนด์ ออยล์ จ ากดั  11.บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั(มหาชน)  12.บริษัท 
อูโน่แกส๊ จ ากดั  13.บริษทั เอ็นเอสแกส๊ แอลพีจี  จ ากดั  14.บริษัท แคปปิตอล จี  จ ากดั  15.บริษัท ออร์คิด แก๊ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั  16.บริษทั ยูไนเตด็แกส๊ จ ากดั  17.บริษัท พลังอัศวิน จ ากดั และ  18.บริษัท ไทยแก๊ส คอร์
ปอเรช ัน่ จ ากดั 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายและส่วนแบง่การตลาดของผูค้า้กา๊ซ LPG 
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม) 

  2553 2554 2555 

ปริมาณ  ร้อยละ ปริมาณ  ร้อยละ ปริมาณ  ร้อยละ 
1 บริษัท ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 1,568.85 40.39 1,702.93 39.74 1,828.29 38.80 

2 บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีค ัลส์ จ  าก ัด 
(มหาชน)   (SGP) 651.44 16.77 

 
635.41 

 
14.83 

 
651.75 

 
13.83 

3 บริษัท ยูนิคแกส๊ แอนด์  ปิโตรเคมีค ัลส์ จ  าก ัด 
(มหาชน)   (UGP) 509.89 13.13 

 
539.65 

 
12.59 

 
598.28 

 
12.70 

 SGP + UGP  1,161.32 29.90 1,175.06 27.42 1,250.03 26.53 

4 บริ ษั ท  เ วิล ด์ แก ๊ส  ( ป ระ เ ทศ ไ ทย )  จ  า ก ัด   
(WORLD) 748.14 19.26 

 
770.98 

 
17.99 

 
877.73 

 
18.63 

5 บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรช ั่น  จ  าก ัด  (มหาชน)   
(PICNI) 144.28 3.71 

 
206.08 

 
4.81 

 
228.12 

 
4.84 

 PICNI + WORLD 892.42 22.97 977.06 22.80 1,105.85 23.47 

6 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ  ากดั    - - - - - - 
7 บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ  ากดั 75.28 1.94 51.12 1.19 40.34 0.86 
8 บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จ  ากดั    86.64 2.23 81.29 1.90 82.09 1.74 
9 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) 0.42 0.01 3.16 0.07 4.15 0.09 

10 บริษัท พี เอ พี แกส็ แอนด์ ออยล์ จ  ากดั  83.85 2.16 98.63 2.30 121.76 2.58 
11 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ  ากดั(มหาชน) 7.60 0.20 70.56 1.65 20.13 0.43 
12 บริษัท อูโน่แกส๊ จ  ากดั 1.55 0.04 30.85 0.72 35.08 0.74 
13 บริษัท เอ็นเอสแกส๊ แอลพีจี จ  ากดั 5.75 0.15 54.52 1.27 56.04 1.19 
14 บริษัท แคปปิตอล จี จ  ากดั 0.88 0.02 40.48 0.94 48.56 1.03 

15 บริษัท ออร์คดิ แกส๊ (ประเทศไทย) จ  ากดั - - - - 76.07 1.61 
16 บริษัท ยูไนเต็ดแกส๊ จ  ากดั - - - - 8.52 0.18 
17 บริษัท พลังอัศวิน จ  ากดั - - - - 17.40 0.38 
18 บริษัท ไทยแกส๊ คอร์ปอเรช ัน่ จ  ากดั - - - - 17.27 0.37 

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=659&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA+(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ei=dgE2UaPBD8itiQei9oDACQ&sqi=2&ved=0CCkQvwUoAA
http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=659&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA+(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ei=dgE2UaPBD8itiQei9oDACQ&sqi=2&ved=0CCkQvwUoAA
http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=659&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ei=mgM2UaK0F--aiAeRr4DIBw&sqi=2&ved=0CCkQvwUoAA
http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=659&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA+(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ei=dgE2UaPBD8itiQei9oDACQ&sqi=2&ved=0CCkQvwUoAA
http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=659&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ei=mgM2UaK0F--aiAeRr4DIBw&sqi=2&ved=0CCkQvwUoAA
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  2553 2554 2555 

ปริมาณ  ร้อยละ ปริมาณ  ร้อยละ ปริมาณ  ร้อยละ 

 รวม 3,884.54 100.00 4,285.67 100.00 4,711.58 100.00 
ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ปัจจุบนัแนวโน้มธุรกจิพลงังาน รวมถึงธุรกจิคา้กา๊ซ LPG มีแนวโน้มทีดี่ขึ้น อาจส่งผลให้มีผูป้ระกอบการ
รายใหม่เ ข ้ามาแข่งข ันใน อุตสาหกรรมมากขึ้ น ซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการและส่วนแบ่งการตลาดของ
ผูป้ระกอบการเดิมได ้

อย่างไรกต็าม การเขา้สู่ธุรกจิการคา้กา๊ซ LPG นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งขอใบอนุญาตเ ป็นผูค้า้น ้ าม ันตาม
มาตรา 7 ซึ่งจะตอ้งมีคณุสมบตัแิละเงื่อนไขตามทีก่รมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพาณิชย์ ก  าหนด กล่าวคือ จะตอ้งมี
ทนุจดทะเบยีนช  าระแลว้ไม่ต  า่กวา่ 50 ลา้นบาท มีเงินทนุหมุนเวยีนส าหรบัใชใ้นการประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 
100 ลา้นบาทขณะยื่นขอรบัใบอนุญาต ตอ้งมีคลงัเกบ็กา๊ซ LPG เพื่อส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 0.5 ของปริมาณที่
จะท  าการคา้ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งท  าให้ตอ้งลงทนุไม่น้อยกวา่ 100 ลา้นบาท และการเก็บส ารองตามกฎหมายจะ
เพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 1 ในเดือนกนัยายน 2554 ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทนุเพิ่มขึ้นอีกเทา่ตวัในการสรา้งคลงัเกบ็ส ารอง
ตามกฎหมาย นอกจากน้ีจะตอ้งมียอดขายกา๊ซ LPG ตอ่ปีไม่น้อยกวา่ 50,000 ตนั มี เ คร่ืองหมายการคา้เ ป็นของ
ตนเอง และตอ้งลงทนุในถงักา๊ซ LPG เพื่อใชห้มุนเวยีนในตลาด ซึ่งจะตอ้งมีการลงทนุไม่ต  า่กวา่ 1 ลา้นใบ คิดเ ป็น
เงินลงทนุกวา่ 1,000 ลา้นบาท จากเงื่อนไขและขอ้จ ากดัขา้งตน้จึงเป็นการยากทีจ่ะมีผูป้ระกอบการรายใหม่เ ข ้ามา
แข่งขนัในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคครวัเรือน 

 

1.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ 

1.3.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ในปี 2555 บริษทัและ UGP จัดหากา๊ซ LPG ส่วนใหญจ่ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติประมาณร้อยละ 62 และ
จัดหากา๊ซ LPG จากโรงกลัน่น ้ ามนัประมาณรอ้ยละ 38 ซึ่งการจัดหากา๊ซ LPG จากโรงกลัน่น ้ ามนัหรือโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตจิะเป็นการจัดสรรจากกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ให้กบัผูค้า้กา๊ซตามมาตรา 7 

        (หน่วย : ล้านกิโลกรัม) 

 
2553 2554 2555 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 847.06 73.08 853.62 73.64 785.66 62.06 
2) โรงกลัน่น ้ ามนั 310.57 26.79 305.50 26.36 480.37 37.94 
3) อ่ืนๆ 1.49 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมการจัดหา LPG ของบริษทัและ UGP 1,159.12 100.00 1,159.12 100.00 1,266.03 100.00 

 
 

1.3.2 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ถงัทีใ่ชส้ าหรบับรรจุกา๊ซปิโตรเลียมเหลวจะตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่ง
ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตถงักา๊ซ LPG ในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าว ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท 
สหมิตรถงัแกส๊ จ ากดั (มหาชน)   บริษทั สยามอินเตอร์ แม็กเนท จ ากดั   บริษัท ชื่นศิริ จ ากดั   บริษัท สยาม ควอ
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ลิตี้ สตลี จ ากดั (บริษทั สยาม ควอลิตี้ สตลี จ ากดั ไดซ้ือ้สินทรพัย์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตถังก๊าซ LPG จาก
บริษทั ถงัเหล็กสากล จ ากดั เมื่อวนัที ่30 มิถุนายน 2551)   บริษทัเมทเทลิ เมท จ ากดั   บริษัทแสงทองไทยผลิตถัง 
จ ากดั   บริษทั เอส.ท.ีถงัแกส๊ จ ากดั   และจากการทีผู่ผ้ลิตถงักา๊ซ LPG ตอ้งไดร้บัการับรองมาตรฐาน มอก. ท  าให้
ถงักา๊ซ LPG ของท ัง้อุตสาหกรรมแทบจะไม่มีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของคณุภาพ 

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัอุบตัเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัผูใ้ชก้า๊ซหุงตม้  กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวง
พลงังานจึงไดอ้อกกฎหมายในเร่ืองของการตรวจสอบสภาพของถังที่มีอายุใชง้านแล้ว  5 ปี 10 ปี และทุกๆ 5 ปี
ภายหลงัปีที ่10   โดยผูค้า้กา๊ซ LPG ตามมาตรา 7 ทีเ่ป็นเจ้าของถงักา๊ซ LPG จะเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
วา่จ้างบริษทัภายนอกมาท  าการตรวจสอบสภาพถงับรรจุ 

 

 
2553 2554 2555 

จ านวน  

(ถัง) 

มูล ค่า 

(ล้ านบาท) 

จ านวน  

(ถัง) 

มูล ค่า 

(ล้ านบาท) 

จ านวน  

(ถัง) 

มูล ค่า 

(ล้ านบาท) 

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จ  ากดั* 309,900 203.06 240,200 145.27 162,200 112.90 

รวม 309,900 203.06 240,200 145.27 162,200 112.90 

 หมายเหตุ : * บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตลี จ  ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2551 โดยมีบริษัทเป็นเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ได้ซ ือ้สินทรัพย์ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตถังก๊าซ LPG จากบริษัท ถังเหล็กสากล จ  ากัด ซ ึ่งเป็นบริษัทท่ีมีความเ ก่ีย วโยง
กับบริษัท (มีผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกัน คอื กลุ่มวีรบวรพงศ์) เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 
1.4 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

บริษทัและ UGP เป็นผูป้ระกอบธุรกจิบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG ซึ่งได้รับอนุญาตให้ เ ป็นผูค้า้น ้ าม ัน
เชือ้เพลิงมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ไดร้บัใบอนุญาตให้เ ป็นผูค้า้น ้ าม ัน
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตันิ ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งเทยีบเทา่ใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบญัญตักิารคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543) จะตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่หน่วยงาน
ราชการก  าหนดอย่างเคร่งครดั โดยกฎหมายส าคญัทีค่วบคมุการประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP 
ไดแ้ก ่ 

1) พระราชบญัญตักิารคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543   เ ป็นพระราชบญัญตัิที่ก  าหนดลักษณะของผูค้า้
น ้ ามนัเชือ้เพลิงแตล่ะประเภท การจัดเกบ็น ้ ามนัเชือ้เพลิง การจ าหน่ายและแผนการจ าหน่ายน ้ าม ัน
เชือ้เพลิงในแตล่ะปี   และปริมาณการส ารองน ้ ามนัเชือ้เพลิง 

2) พระราชบญัญตัคิวบคมุน ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542   เป็นพระราชบญัญตัิที่ก  าหนดการเก็บรักษา การ
ขนส่ง การใช ้การจ าหน่าย การแบง่บรรจุ และการเกบ็รกัษาน ้ ามนัเชือ้เพลิง 

3) พระราชบญัญตัิวตัถุอันตราย  พ .ศ. 2535   เ ป็นพระราชบญัญตัิที่ก  าหนดให้ก๊าซ LPG รวมถึง
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีประเภทอ่ืนๆ เป็นวตัถุอนัตราย ซึ่งจะตอ้งมีการควบคุมดูแลคุณสมบตัิและการ
ลงทะเบยีนของวตัถุอนัตรายดงักล่าว   รวมท ัง้การก  าหนดการด าเนินการของผูผ้ลิต ผูน้ าเ ข ้า ผูส่้งออก 
และผูท้ีม่ีไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุอนัตรายดงักล่าว 
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4) พระราชก  าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะขาดแคลนน ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2516   เป็นพระราชก  าหนดที่
ก  าหนดถึงการปฏบิตัใินกรณีทีเ่กดิภาวการณ์ขาดแคลนน ้ ามนัเชือ้เพลิงภายในประเทศ ซึ่งรวมถึง การ
ผลิต การจ าหน่าย การน าเขา้ การส่งออก และการมีไวใ้นครอบครองน ้ ามนัเชือ้เพลิง 

5) ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่28 (พ.ศ. 2514)    วา่ด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเ ลียมเหลวเ ป็นประกาศที่
ก  าหนดเกีย่วกบัการบรรจุกา๊ซ LPG ภาชนะบรรจุกา๊ซ LPG การต ั้ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการบรรจุกา๊ซ LPG และมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ที่ใชใ้นการบรรจุ
กา๊ซ LPG การจ าหน่ายกา๊ซ LPG การเกบ็กา๊ซ LPG และการใชก้า๊ซ LPG 

6) พระราชบญัญตัโิรงงาน   พ.ศ. 2535   เป็นพระราชบญัญตัทิีก่  าหนดการประกอบกิจการโรงงาน การ
ก  ากบัและดูแลโรงงาน และบทก  าหนดโทษของผูป้ระกอบกจิการโรงงานทกุประเภท 

นอกจากน้ี บริษทัและ UGP ยงัตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีห่น่วยงานราชการที่เ กี่ยวข ้องก  าหนดขึ้ นมา
อย่างเคร่งครดัดว้ยเชน่กนั เชน่ กฎกระทรวงพลงังาน กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงพลังงาน 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงประกาศของกรมหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
สรุปกฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วยงานราชการที่ส าคัญที่เกีย่วข้องกบัการค้าก๊าซ LPG 
1) พระราชบญัญตัิ 

ก. พระราชบญัญตักิารคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง   พ.ศ. 2543 
ข. พระราชบญัญตัคิวบคมุน ้ ามนัเชือ้เพลิง   พ.ศ. 2542 
ค. พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย   พ.ศ. 2535 
ง. พระราชก  าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะขาดแคลนน ้ ามนัเชือ้เพลิง   พ.ศ. 2516 
จ. พระราชบญัญตัโิรงงาน   พ.ศ. 2535 
ฉ. ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่28 (พ.ศ. 2514)  

2) กฎกระทรวงพลังงาน ฉบบัที่ 4 ฉบบัที่ 5 ฉบบัที่ 6 ฉบบัที่ 7 ออกตามความในประกาศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ว่าด้วยการบรรจุก๊าซ LPG 
ก. การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตอ่ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ

บรรจุกา๊ซ LPG 
ข. ลกัษณะและระยะปลอดภยัของสถานทีบ่รรจุกา๊ซ LPG 
ค. ลกัษณะและระยะปลอดภยัของสถานทีเ่กบ็กา๊ซ LPG 
ง. การวางระบบทอ่กา๊ซ LPG และการตดิต ัง้อุปกรณ์ 
จ. ภาชนะบรรจุกา๊ซ LPG 
ฉ. หลกัเกณฑ์และวธีิการทดสอบ และการตรวจสอบภาชนะบรรจุกา๊ซ LPG 
ช. เคร่ืองหมายทีต่อ้งแสดงบนภาชนะบรรจุกา๊ซ LPG 
ซ. ขนาดส่วนบรรจุและวธีิบรรจุกา๊ซ LPG ในภาชนะบรรจุกา๊ซ LPG 
ฌ. การป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
ญ. การตดิต ัง้เคร่ืองส่งเสียงดงัเมื่อกา๊ซ LPG รัว่ 

3) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 
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ก. ก  าหนดให้โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ระบุในบญัชีทา้ยกระทรวงน้ี เ ป็นโรงงานตาม
พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 

ข. ก  าหนดให้โรงงานตามขอ้ 1 เป็นโรงงานจ าพวกที ่1, จ าพวกที ่2 และโรงงานจ าพวกที่ 3 ตามที่
ระบใุนบญัชทีา้ยกฎกระทรวงน้ี 

4) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ. 
2535 
ก. วา่ดว้ย ทีต่ ัง้ สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคาร และลกัษณะภายในของโรงงาน 
ข. วา่ดว้ย เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือส่ิงทีน่ ามาใชใ้นโรงงาน 
ค. วา่ดว้ย คนงานประจ าโรงงาน 
ง. วา่ดว้ยการควบคมุการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ทีม่ีผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
จ. วา่ดว้ยความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงาน 

5) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2535) 
ก. วา่ดว้ยการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 

 
1.5 หน่วยงานทีท่ าหน้าที่ก  ากบัดูแล 

นอกจากบริษทัและ UGP ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ซึ่งจัดเป็นน ้ ามนัเชือ้เพลิงประเภทหน่ึงตาม
พระราชบญัญตักิารคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีห่น่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้งก  าหนดอย่างเคร่งครดัแลว้   การด าเนินธุรกจิของบริษทัยงัอยู่ภายใตก้ารก  ากบัดูแลของหน่วยงานราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิ ไดแ้ก ่  ก) กระทรวงพลงังาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ส านักงาน
นโยบายและพลงังาน และกรมธุรกจิพลงังาน    ข) กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมการคา้ภายใน   ค) กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม   และ ง) กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบกและกรมการ
ขนส่งทางน ้ าและพาณิชย์นาว ี  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพลงังานมีหน้าทีศึ่กษา ส ารวจ วเิคราะห์ ประเมินศกัยภาพ ตดิตามสถานการณ์ ประเมินผล 
และเป็นศูนย์ขอ้มูลการพลงังาน   ก  าหนดนโยบาย แผน และมาตรการดา้นพลงังาน   จัดหาพลังงาน 
พลงังานทดแทน และพลงังานหมุนเวยีน   ก  าหนดมาตรการ กฎระเบยีบ และก  ากบัดูแล ควบคุมการ
ด าเนินงานดา้นพลงังาน   วจิัยและพฒันาดา้นพลงังาน   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา พ ัฒนาและ
อนุรกัษ์พลงังาน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน  ประสานความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศดา้นพลงังาน   โดยกระทรวงพลงังานไดด้ าเ นินการก  ากบัดูแลน ้ าม ันเชื้อเพลิง ซึ่ง
รวมถึงกา๊ซ LPG ผา่นหน่วยงานย่อยของกระทรวงพลงังานดงัน้ี 

 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(“กพช.”) 
กพช. จัดต ัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิพ.ศ. 2535   เพื่อท  า
หน้าทีเ่สนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี   
ก  าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการก  าหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกบันโยบายและ
แผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ   ติดตาม ดูแล ประสานงานกบัหน่วยงานที่
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เกีย่วขอ้งกบัพลงังานเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ   รวมท ัง้ประเมินผลการปฏบิตัติามนโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของ
ประเทศ 
 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) 
สนพ. จัดต ัง้ขึ้นตามตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ .ศ. 2535   
เพื่อท  าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของกพช. และมีหน้าทีศึ่กษาและวิเ คราะห์นโยบายและแผนการ
บริหารและพฒันาพลงังานของประเทศเพื่อรายงานตอ่ กพช.   ตดิตาม ประเมินผลและเ ป็นศูนย์
ประสานและสนับสนุนการปฏบิตังิานตามนโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลังงานของ
ประเทศ   รวมท ัง้จัดเกบ็รวมรวมขอ้มูล ตดิตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ด้านพลังงาน 
วเิคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นเพื่อจัดท  าขอ้เสนอนโยบายและแผนการ
บริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ และเผยแพร่สถิตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน 

 กรมธุรกจิพลงังาน 
กรมธุรกจิพลงังานเป็นหน่วยทีส่งักดัอยู่ในกระทรวงพลงังาน มีหน้าทีด่งัน้ี  
(1) การด าเนินการเพื่อออกใบอนุญาต ใบทะเบียนเ ป็นผูค้า้น ้ าม ัน และออกใบรับแจ้งเ ป็นผู ้

ขนส่งน ้ ามนั 
(2) จัดระบบการคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิงและกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
(3) ก  าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัแกไ้ขการขาดแคลนน ้ ามนัในภาวะฉกุเฉนิ 
(4) ก  าหนดชนิด/ อตัรา และระบบการส ารองน ้ ามนัเชือ้เพลิง 
(5) ก  ากบัดูแลการส ารองน ้ ามนัเชือ้เพลิงของผูค้า้น ้ ามนั 
(6) ประมวลผลและตดิตามสถานการณ์การคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง 
(7) ก  ากบัดูแลโรงกลัน่น ้ ามนัให้ด าเนินไปตามขอ้ก  าหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลง 
(8) พฒันาและก  าหนดมาตรฐาน ให้ความเห็นชอบลกัษณะและคุณภาพน ้ าม ันเชื้อเพลิงและ

น ้ ามนัหล่อล่ืน 
(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ าหน่ายน ้ ามนัเชือ้เพลิงทีม่ีคณุลกัษณะและคณุภาพ 
(10) ตรวจวเิคราะห์คณุภาพน ้ ามนัเชือ้เพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน รวมท ัง้น ้ าม ันอ่ืนตามที่กฎหมาย

ก  าหนด และตามทีห่น่วยงานอ่ืนขอความร่วมมือ 
(11) ตรวจสอบคณุภาพน ้ ามนัเชือ้เพลิงของผูค้า้น ้ ามนัให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก  าหนด 
(12) ตรวจสอบการจดทะเบยีนและการปฏบิตัติามเงื่อนไข ผูค้า้น ้ ามนัให้เ ป็นไปตามที่กฎหมาย

ก  าหนด 
(13) ตรวจสอบการปลอมปนน ้ ามนัเชือ้เพลิง ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง 
(14) พฒันาและก  าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม ในการประกอบกิจการ 

ดา้นน ้ ามนัเชือ้เพลิง กา๊ซปิโตรเลียมเหลว กา๊ซธรรมชาต ิและสมัปทานไฟฟ้า 
(15) ก  ากบัดูแลดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของของสถานประกอบธุรกจิพลงังาน 
(16) ท  าการทดสอบและตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่  และ

ยานพาหนะขนส่งน ้ ามนัเชือ้เพลิง กา๊ซปิโตรเลียมเหลวกา๊ซธรรมชาต ิ
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(17) ออกใบอนุญาต และตอ่อายุใบอนุญาต สถานประกอบกจิการเกีย่วกบัน ้ ามนัเ ชื้อเพลิง ได้แก ่
สถานทีเ่กบ็ สถานีบริการ คลงัน ้ ามนั 

(18) ออกใบอนุญาต และตอ่อายุใบอนุญาต สถานประกอบกจิการเกีย่วกบั ก๊าซปิโตรเ ลียมเหลว
และกา๊ซธรรมชาต ิไดแ้ก ่การเกบ็ การใช  ้การบรรจุ  และการขนส่งในสถานที่บรรจุก๊าซ 
อาทเิชน่  ลานบรรจุกา๊ซ สถานีบรรจุกา๊ซ สถานีบริการกา๊ซ สถานทีใ่ชก้า๊ซ และยานพาหนะ
ขนส่ง 

(19) ออกใบอนุญาต และตอ่อายุใบอนุญาต การประกอบกจิการสมัปทานไฟฟ้า 
(20) พิจารณาการรับรองและขึ้ นทะเบียนบุคลากรที่ด าเ นินการเกี่ยวกบั การทดสอบและ

ตรวจสอบดา้นความปลอดภยั ตลอดจนตรวจรบัรองและขึ้นทะเบยีน เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ดา้นความปลอดภยั 
 

ข) กระทรวงพาณชิย์ 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการคา้ภายในมีหน้าทีดู่แลและควบคมุราคาจ าหน่ายสินคา้และบริการเพื่อ
ไม่ให้ประชาชนถูกเอารดัเอาเปรียบจากผูจ้ าหน่ายสินคา้และบริการ 
กรมการคา้ภายในไดพ้ิจารณาก  าหนดให้กา๊ซหุงตม้เป็นสินคา้คา้ควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ
กลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ลงวนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2550 ซึ่งมีผลให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 
จะตอ้งแจ้งแผนการเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายใน 24 ช ัว่โมงนับต ั้งแต่เ วลาที่มีการ
เปล่ียนแปลงราคาจ าหน่าย   และผูป้ระกอบกจิการโรงบรรจุกา๊ซ LPG ตอ้งแจ้งราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 
ทีใ่ชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ภายใน 2 วนันับแตว่นัทีม่ีการเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่าย   รวมท ัง้ให้ผูจ้ าหน่ายก๊าซ 
LPG รายย่อย (รา้นคา้กา๊ซ LPG) แสดงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ใชเ้ ป็นก๊าซหุงตม้หน้าสถานที่
จ าหน่าย 
 

ค) กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่ก  ากบัดูแลและผลักดันให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีศกัยภาพในการแข่งข ันพ ัฒนาไปอย่างย ั่งยืน โดย เน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ตามพระราชบญัญตัิโรงงาน พ . ศ. 2535  และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกตามความใน
พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดให้การบรรจุกา๊ซ LPG ตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2535) จัดอยู่ในล าดบัที ่91 (2) จัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งผูป้ระกอบการดังกล่าวจะตอ้งได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกอ่นจึงจะด าเนินการได ้
 

ง) กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมท  าหน้าทีว่างแนวนโยบายการพฒันา กอ่สรา้งและควบคมุการขนส่งทางบก ทางน ้ า 
ทางอากาศ ให้มีบริการทีเ่พียงพอ มีประสิทธิภาพ ท ัว่ถึง คุม้คา่ และยุตธิรรม   โดยกระทรวงคมนาคม
ไดค้วบคมุดูแลการขนส่งกา๊ซ LPG รวมถึงผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีประเภทอ่ืนๆ ผ่านทางกรมการขนส่ง
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ทางบกส าหรบัการขนส่งทางบก และผา่นกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชย์นาวสี าหรบัการขนส่งทาง
น ้ า 

 
1.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ของกลุ่มบริษทันับต ัง้แตก่ระบวนการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซและ
โรงกลัน่น ้ ามนั การขนส่ง การบรรจุและการจัดจ าหน่ายกา๊ซ LPG ให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการ
ใชก้า๊ซ LPG ในในลกัษณะตา่งๆ ลว้น ไม่มีการปล่อยกา๊ซ LPG หรือส่วนหน่ึงส่วนใดที่เ กิดขึ้ นจากกระบวนการ
จัดหา บรรจุ และการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อส่ิงแวดล้อม   
แตอ่ย่างไรกต็าม เน่ืองจากกา๊ซ LPG เป็นกา๊ซไวไฟ และอาจกอ่ให้เกดิอนัตรายหากไม่มีการควบคมุดูแลที่เ พียงพอ 
ดงันั้นหน่วยงานราชการตา่งๆ จึงมีการก  าหนดกฎเกณฑ์เพื่อควบคมุการกอ่สรา้ง การติดต ั้ง การบรรจุ  การขนส่ง 
และการใชก้า๊ซ LPG ท ัง้ในดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 คลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการกา๊ซ LPG 

ในการด าเนินการกอ่สรา้งคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG แตล่ะแห่ง บริษัทและ UGP จะตอ้ง
ขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเ สียก่อน โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะตอ้งอนุมัติแบบแปลนของคลังเ ก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG ก่อนที่จะเ ร่ิม
ด าเนินการกอ่สรา้ง และจะคอยควบคมุดูแลการด าเนินการกอ่สรา้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมและให้สอดคลอ้งกบักฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม โดยส านัก
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผูก้  ากบัดูแล 

นอกจากน้ีบริษทัและ UGP จะตอ้งขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพจากส านักงาน
เขตหรือองคก์ารบริหารส่วนต  าบลทีค่ลังเ ก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ 
LPG ต ัง้อยู่ โดยฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาลของส านักงานเขตหรือองคก์ารบริหารส่วนต  าบลนั้ นๆ 
จะเป็นผูท้  าการตรวจสอบผลกระทบจากการด าเ นินธุรกิจของบริษัทและ UGP ที่มีต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ในส่วนของคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษัทและ UGP 
จะตอ้งด าเนินการเพิ่มเตมิในเร่ืองของการขออนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน ซึ่งกรมธุรกจิพลงังานจะทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซ  LPG 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่รมธุรกจิพลงังานก  าหนด 

ตารางแสดงหน่วยงานราชการทีก่  ากบัดูแลการจัดต ัง้คลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี
บริการกา๊ซ LPG 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านกังานเขตหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรมธุรกจิพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

คลงัเกบ็กา๊ซ LPG    

โรงบรรจุกา๊ซ LPG    
สถานีบริการกา๊ซ LPG -   
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นอกจากน้ีกรมธุรกจิพลงังานยงัไดส่้งเจ้าหน้าทีม่าตรวจสอบคลังเ ก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 
และสถานีบริการกา๊ซ LPG เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้แน่ใจว่าคลังเ ก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 
และสถานีบริการกา๊ซ LPG ดงักล่าวมีการดูแลรกัษาและการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามกฎระเ บียบข ้อบงัคบั
ของกรมธุรกจิพลงังาน 

บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการรักษาส่ิงแวดล้อม และได้
ด าเนินการตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของกรมธุรกจิพลงังานดว้ยดีตลอดมา โดยในรอบระยะเ วลา 3 
ปีทีผ่า่นมา คลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG และสถานีบริการกา๊ซ LPG ของบริษัทและ UGP มี
สภาพอยู่ในเกณฑ์ทีก่รมธุรกจิพลงังานก  าหนดมาโดยตลอด 

 ถงักา๊ซ LPG 

หน่วยงานราชการไดก้  าหนดให้ผูค้า้กา๊ซ LPG ตามมาตรา 7 จะตอ้งมีถังก๊าซ LPG ที่มี เ คร่ืองหมาย
การคา้ของตนเอง และจะตอ้งดูแลรกัษาถงักา๊ซ LPG ซึ่งนับเป็นทรพัย์สินของผูค้า้ตามมาตรา 7 ให้อยู่
ในสภาพทีส่ามารถใชง้านไดดี้และไม่กอ่ให้เกดิอนัตราย   หากเกดิเหตกุารณ์ทีก่อ่ให้เกดิความเ สียหาย
โดยมีตน้เหตจุากถงักา๊ซ LPG   ผูค้า้กา๊ซ LPG ทีเ่ป็นเจ้าของถงักา๊ซ LPG จะตอ้งเ ป็นผูร้ับผิดชอบต่อ
ความเสียหายดงักล่าว 

นอกจากน้ี กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลังงานย ังก  าหนดให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ตอ้ง
ตรวจสอบสภาพของถงักา๊ซ LPG ทีผ่า่นการใชง้านมาแลว้ 5 ปี ดว้ยการทดสอบสภาพการรับแรงดัน
ของถงั (Hydro Test) และตรวจสอบถังที่ผ่านการใชง้านมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรบัแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืด
ตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) และทกุๆ 5 ปีภายหลงัปีที ่10 จะตอ้งท  าการทดสอบใหญ ่
ซึ่งประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรบัแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการ
ยืดตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) ทกุครั้ง   ซึ่งหากถงักา๊ซ LPG ไม่ผา่นการทดสอบจะไม่
สามารถน าไปบรรจุกา๊ซ LPG ไดอี้กและจะตอ้งท  าลายทิง้ 

บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของความปลอดภัยจากการใชง้านถังก๊าซ LPG และการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลังงานด้วยดีตลอดมา   บริษัทและ UGP ได้
ตรวจสอบถงักา๊ซ LPG ให้อยู่ในสภาพดีและปฏบิตัติามขอ้ก  าหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลงังานมาโดยตลอด และถงักา๊ซ LPG ของบริษทัและ UGP ไม่เคยเกดิกอ่ให้เกดิอุบตัเิหต ุหรือ ความ
เสียหายในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

 รถบรรทกุกา๊ซ LPG และเรือบรรทกุกา๊ซ LPG 

บริษทัย่อยของบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิขนส่งกา๊ซ LPG ตอ้งขอขึ้นทะเบยีนเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเชือ้เพลิง
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตักิารคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็นผูข้นส่งน ้ าม ัน
ชนิดกา๊ซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทว ิแห่งพระราชบญัญตันิ ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งแกไ้ข
เพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตันิ ้ ามนัเชือ้เพลิง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบยีนการคา้ 

ในส่วนของยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนส่งกจ็ะตอ้งมีการขออนุญาตและจดทะเบียนกบัหน่วยงาน
ราชการทีท่  าหน้าทีค่วบคมุ ซึ่งหน่วยงานทีค่วบคมุจะแตกตา่งกนัตามลักษณะของการขนส่ง คือ ใน
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การขนส่งทางบก บริษทัย่อยของบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิขนส่งกา๊ซ LPG และผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเคมี อ่ืน
ทางบกจะตอ้งขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ
จากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะตอ้งระบุรายละเ อียดรถบรรทุกก๊าซ  LPG ทุกคนัที่ใชใ้นการ
ด าเนินงาน และตอ้งขออนุญาตประกอบกจิการบรรจุกา๊ซ LPG จากกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งในกรณีน้ี
จะตอ้งขออนุญาตเป็นรายคนั 

ส าหรบัการขนส่งทางน ้ า บริษทัย่อยของบริษทัทีป่ระกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ าจะตอ้งขอ
อนุญาตใชเ้รือจากกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม และจะตอ้งได้รับการ
ตรวจสอบการบริหารงานเพื่อความปลอดภยัจากกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยนาวดีว้ย  

นอกจากน้ีหน่วยงานราชการที่ท  าหน้าที่ควบคุมดังกล่าวก  าหนดให้รถบรรทุกก๊าซ  LPG และเ รือ
บรรทกุกา๊ซ LPG จะตอ้งได้รับการตรวจสอบสภาพของถังบรรจุก๊าซ  LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกบั
ยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็นประจ าทกุปี 

บริษทัย่อยของบริษทัทีป่ระกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ได้ให้ความส าคญัในประเ ด็นของความ
ปลอดภยัและการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม และไดด้ าเนินการตามกฎระเบียบและข ้อบงัคบัของหน่วยงาน
ราชการดว้ยดีตลอดมา โดยบริษทัย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ได้จัดให้มีการ
ตรวจสอบสภาพของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญท่ีต่ดิกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที่
หน่วยงานราชการก  าหนด   ซึ่งในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา บริษทัย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ขนส่งกา๊ซ LPG ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกบัยานพาหนะและ
สภาพของยานพาหนะอยู่ในเกณฑ์ทีห่น่วยงานราชการก  าหนด 

 ทา่เรือ 

บริษทัและ UGP ไดร้บัอนุญาตให้กอ่สรา้งและใชท้า่เรือจากกรมเจ้าทา่และกรมการขนส่งทางน ้ าและ
พาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม โดยไดก้  าหนดให้บริษทัและ UGP ในฐานะเจ้าของทา่เรือตอ้งติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในบริเวณทา่เรือ ซึ่งหมายความถึงบริษัทและ UGP 
จะตอ้งดูแลเศษขยะ ของเสีย น ้ าเสีย น ้ าปนน ้ ามนั น ้ าทอ้งเรือและสารเคมีตา่งๆ ทีอ่าจจะปนเป้ือนลงสู่
แหล่งน ้ า   จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการป้องกนัและขจัดคราบน ้ ามนัให้เพียงพอและพร้อมที่จะ
ใชง้านไดท้นัทเีมื่อเกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิขึ้น   จัดให้มีการฝึกซอ้มการปฏบิตักิารป้องกนัและขจัดคราบ
น ้ ามนั ตลอดจนการปฏบิตักิารป้องกนัอคัคภียัอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง    และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้ าทิง้ทีป่ล่อยลงสู่แหล่งน ้ าและคณุภาพน ้ าในแม่น ้ าบริเ วณท่าเ รือทุกๆ 6 เ ดือน โดยบริษัทผูไ้ด้รับ
อนุญาตให้เป็นผูต้รวจสอบและด าเนินการจากหน่วยงานราชการ    

 
จากการทีม่ีหน่วยงานราชการก  ากบัดูแลการประกอบธุรกจิประเภทน้ีดังที่กล่าวมาข ้างตน้ ซึ่งบริษัทและ

บริษทัย่อยกไ็ดป้ฏบิตัติามดว้ยดีมาโดยตลอด และในชว่งเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เ คยมีปัญหา
ทางดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเลย ท  าให้บริษทัและบริษทัย่อย เชื่อม ั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท
และบริษทัย่อยไม่ส่งผลกระทบตอ่ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือหากเกิดผลกระทบขึ้ นก็ย ังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทีห่น่วยราชการก  าหนด 
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1.7 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี – 
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2. ผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย 

บริษทัประกอบธุรกจิคา้แอมโมเนียผา่นการด าเนินการของ UGP โดยน าเขา้แอมโมเนียจากตา่งประเทศ
และจ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” 

 
2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 

ปัจจุบนั UGP จ าหน่ายผลิตภ ัณฑ์แอมโมเ นีย  1 ผลิตภ ัณฑ์ คือ แอมโมเ นียแอนไฮดรัส (Ammonia 
Anhydrous) (“แอมโมเนีย”) ซึ่งเป็นแอมโมเนียทีม่ีความบริสุทธ์ิรอ้ยละ 99.99 และไม่มีการผลิตในประเทศ UGP 
จึงตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศเพื่อน ามาจ าหน่ายให้แกโ่รงงานอุตสาหกรรมตา่งๆ ทีม่ีความตอ้งการใชแ้อมโมเ นีย 
เชน่ โรงงานยางพารา โรงงานผงชรูส เป็นตน้   โดย UGP จ าหน่ายแอมโมเนียในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่
เพียงลกัษณะเดียว 

 

ข ั้นตอนการน าเขา้และจ าหน่ายแอมโมเนีย 

             

            

                    

                 
    UGP

                   
            

 

 

UGP น าเขา้แอมโมเนียมาจากตา่งประเทศ โดยการส่งเรือไปรบัและน าเขา้มายงัประเทศไทย ซึ่งด าเนินการ
โดย SLM 

ส าหรบัการขนส่งแอมโมเนียไปให้ลูกคา้ UGP จะให้ LCR ด าเนินการขนส่งทางรถยนตไ์ปให้ลูกคา้  
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ทีส่ าคัญ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

UGP จะเขา้ร่วมให้ความรูใ้นการฝึกอบรมทีห่น่วยงานราชการจัดขึ้น รวมท ั้งการฝึกอบรมที่ UGP จัดขึ้ น
เอง ท ัง้น้ีเพื่อสรา้งชือ่เสียงของ UGP ในการด าเนินธุรกจิแอมโมเนียให้เป็นทีรู่จ้ักแกลู่กคา้เพิ่มมากขึ้น ในดา้นของ
การเป็นผูป้ระกอบการทีม่ีความรู ้ความช  านาญและประสบการณ์ในธุรกิจแอมโมเ นียที่เ ป็นที่ยอมรับจากท ั้ง
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

นอกจากน้ี UGP ยงัไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการท  าแอมโมเนียไปใชป้ระโยชน์ในลักษณะอ่ืนเพิ่มเ ติม 
เพื่อทีจ่ะขยายตลาดแอมโมเนียให้ใหญข่ึ้น 

 
ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

UGP จ าหน่ายผลิตภณัฑ์แอมโมเนียภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมตา่งๆ 
เชน่ โรงงานผลิตยางพารา โรงงานผลิตผงชรูส โรงงานชบุแข็ง โรงบ  าบดัน ้ าเสีย เป็นตน้ 

ตารางแสดงพาหนะทีใ่ชใ้นการขนส่งแอมโมเนียของบริษทัและบริษทัย่อย 
 พาหนะที่ใช้ขนส่ง LPG จ านวน ความสามารถในการบรรทุก 

LCR รถขนส่งแอมโมเนีย 23 คนั 282 ตนั 
SLM เรือบรรทกุแอมโมเนีย 4 ล า 3,342 ตนั 

 

นโยบายการก  าหนดราคา 
UGP มีนโยบายในการก  าหนดราคาจ าหน่ายแอมโมเนีย โดยอา้งอิงจากตน้ทุนที่ UGP จัดหาแอมโมเ นีย 

บวกกบัก  าไรที ่UGP ต ัง้ไว ้โดยราคาจ าหน่ายแอมโมเนียดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาทีส่ามารถแข่งขนัไดด้ว้ย  
 
2.2.2 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ประเทศผูผ้ลิตแอมโมเนียรายใหญข่องโลก ไดแ้ก ่ประเทศจีน ประเทศอินเ ดีย  ประเทศรัสเซีย  ประเทศ
สหรฐัอเมริกา และประเทศอินโดนีเซยี   โดยประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนียภายในประเทศ เ น่ืองจากการ
กอ่สรา้งโรงงานผลิตแอมโมเนียตอ้งใชเ้งินลงทนุสูง ประกอบกบัตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยย ังมีขนาดเ ล็ก 
จึงไม่มีผูป้ระกอบการรายใดลงทนุสรา้งโรงงานผลิตแอมโมเนีย เน่ืองจากไม่คุม้คา่ทีจ่ะลงทนุ 

แอมโมเนียทีใ่ชใ้นประเทศไทยท ัง้หมดจึงมาจากการน าเ ข ้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จากประเทศ
อินโดนีเซยี ประเทศมาเลเซยี และประเทศซาอุดิอาระเบยี (ขอ้มูลจากกรมศุลกากร : www.customs.go.th) 
 
 
 
 

http://www.customs.go.th/
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การแข่งขนั 

แอมโมเนียส่วนใหญจ่ะถูกน าเขา้โดยผูป้ระกอบการทีใ่ชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตของตนเอง เ ช่น 
โรงงานผลิตปุ๋ ยเคมี และบางส่วนจะถูกน าเขา้โดยผูป้ระกอบการทีน่ าเขา้แอมโมเนียเพื่อจ าหน่ายตอ่ให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม เชน่ โรงงานยางพารา โรงงานผงชูรส เ ป็นตน้   หากพิจารณาเฉพาะผูป้ระกอบการที่น าเ ข ้า
แอมโมเนียเพื่อจ าหน่ายตอ่จะพบวา่ UGP เป็นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียรายใหญท่ีสุ่ดของประเทศ   โดยในอดีต UGP 
เป็นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียเพียงรายเดียวในประเทศ ตอ่มาในปี 2547 ไดม้ีผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ ่1 ราย เข ้า
มาประกอบธุรกจิแข่งขนักบั UGP นอกจากน้ี ยงัมีผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียรายย่อยทีน่ าเขา้แอมโมเ นียจากประเทศ
มาเลเซยีทางรถยนตเ์พื่อน ามาจ าหน่ายให้กบัโรงงานผลิตยางพาราในบริเวณจังหวดัชายแดนภาคใต  ้

อย่างไรกต็าม การที ่UGP เป็นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียทีม่ีประสบการณ์และความสัมพ ันธ์อันดีกบัลูกคา้มา
ยาวนาน ท  าให้ UGP ยงัคงเป็นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่รายหน่ึงของประเทศ นอกจากน้ี  UGP ย ังมีจุด
ไดเ้ปรียบผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียรายอ่ืนในเร่ืองของการที ่UGP จัดการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชแ้อมโมเ นียขึ้ นอย่าง
สม ่าเสมอ ท  าให้ UGP ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในฐานะที่เ ป็นผูป้ระกอบการที่มี
ความรูใ้นเร่ืองแอมโมเนียเป็นอย่างดี   รวมไปถึงการที ่UGP ไดศึ้กษาถึงการน าแอมโมเนียไปใชป้ระโยชน์เพิ่มเตมิ
ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณความตอ้งการใชแ้อมโมเนียในอนาคต 

 
2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ 
2.3.1 แอมโมเนยี 

ประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนีย เน่ืองจากโรงงานผลิตแอมโมเนียตอ้งใชเ้งินลงทนุสูงมาก ประกอบ
กบัตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยมีขนาดเล็ก ดังนั้ นจึงไม่มี ผูป้ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิต
แอมโมเนียในประเทศไทย เน่ืองจากไม่คุม้ทีจ่ะลงทนุกอ่สรา้งโรงงานผลิตแอมโมเนีย การจัดหาแอมโมเนียจึงตอ้ง
น าเขา้จากตา่งประเทศเพียงอย่างเดียว 
 
2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินธุรกจิคา้แอมโมเนียของ UGP เป็นการน าเ ข ้าและจ าหน่ายแอมโมเ นีย  ซึ่งในกระบวนการ
ดงักล่าวไม่มีการปล่อยแอมโมเนียหรือส่วนหน่ึงส่วนใดทีเ่กิดขึ้ นจากกระบวนการจัดหา จัดเ ก็บและจ าหน่าย
แอมโมเนียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น  

บริษทัประกอบธุรกจิคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ไดแ้ก ่บวิเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ เ ป็นตน้ ภายใต ้
เคร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” ซึ่งด าเนินการโดย UGP   ซึ่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี อ่ืนเ ป็นผลิตภ ัณฑ์ที่มีคุณสมบตัิ
ส่วนใหญค่ลา้ยกบักา๊ซ LPG แตจ่ะมีคณุสมบตับิางประการทีแ่ตกตา่งจากก๊าซ LPG ท ั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัวตัถุประสงค์
ของการน าผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนไปใชป้ระโยชน์ โดยผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเคมี อ่ืนมีการน าไปใชป้ระโยชน์ใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟแชค็ อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ย็น โดยใชเ้ ป็นตวัท  าความเ ย็นในตูเ้ ย็นแทนสารฟี
นอล (Phenol) อุตสาหกรรมกระป๋องสเปรย์ทกุชนิด โดยใชเ้ป็นกา๊ซขบัดนัในกระป๋องสเปรย์  เ ป็นตน้    โดย  UGP 
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญแ่ละแยกบรรจุลงในถงับรรจุในลกัษณะของถัง
บรรจุขนาด 48 กโิลกรมั 

UGP จัดหาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG และขนส่งโดยเ รือบรรทุกก๊าซ LPG เพื่อน ามา
จัดเกบ็ทีค่ลงัเกบ็ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนทีบ่างปะกงทีม่ีความจุรวม 700 ตนั และจัดส่งให้ลูกคา้โดยรถบรรทุกก๊าซ 
LPG ซึ่งการขนส่งผลิตภ ัณฑ์กปิโตรเคมี อ่ืนจะด าเ นินการโดยบริษัทย่อยของ UGP   ท ั้ง น้ีUGP จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนให้แกลู่กคา้ในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญแ่ละแยกบรรจุลงในถงับรรจุในลกัษณะของ
ถงับรรจุขนาด 48 กโิลกรมั 
 
3.1 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
3.1.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ทีส่ าคัญ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

UGP จะจัดหาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนให้มีคณุสมบตัิตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย    และ
พฒันาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้ น เพื่อเ ป็นการขยายตลาด
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนให้กวา้งขึ้น รวมท ัง้จะพฒันาผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเ ลียมอ่ืนให้มีคุณภาพเ ป็นที่ยอมรับจาก
ตา่งประเทศมากขึ้น เพื่อทีจ่ะขยายตลาดผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนไปยงัตา่งประเทศ 

 
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะลูกคา้และชอ่งทางในการจัดจ าหน่าย 

UGP จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” ไปย ังโรงงานอุตสาหกรรม
ตา่งๆ ไดแ้ก ่อุตสาหกรรมผลิตไฟแชค็ อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ย็น อุตสาหกรรมกระป๋องสเปรย์ เป็นตน้  

 
2553 2554 2555 

มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน 489.63 96.69 524.98 96.35 832.51 93.06 
รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์อ่ืน 16.76 3.31 19.89 5.65 62.06 6.94 
รวม 506.39 100.00 544.87 100.00 894.57 100.00 
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นโยบายการก าหนดราคา 

UGP มีนโยบายในการก  าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน โดยอา้งอิงจากตน้ทุนสินคา้ที่แทจ้ริง
บวกกบัก  าไรที ่UGP ต ัง้ไว ้
 
3.1.2 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

อุตสาหกรรมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนในประเทศไทยมีขนาดเล็ก จึงท  าให้ผูจ้ าหน่ายผลิตภ ัณฑ์ ปิ
โตรเคมีดงักล่าวมีจ านวนน้อยราย   ซึ่ง UGP นับเป็นผูจ้ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนรายใหญร่ายหน่ึงใน
อุตสาหกรรมน้ี 

 
3.2 การจัดหาผลติภณัฑ์ 
3.2.1 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมอีื่น 

UGP จัดหาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนในลกัษณะเดียวกนักบัการจัดหากา๊ซ LPG   และน ามาจัดเกบ็ไวท้ีค่ลงั
เกบ็ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนทีม่ีความจุรวม 700 ตนั ทีท่า่เรือบางปะกงของ UGP 

 
3.2.2 ถังบรรจุผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมอีื่น 

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนมีคณุสมบตัหิลกัๆ เหมือนกบักา๊ซ LPG ดงันั้นในการจ าหน่ายผลิตภ ัณฑ์ ปิ
โตรเคมีอ่ืนในลกัษณะของถงับรรจุขนาดเ ล็ก   UGP จึงสามารถน าถังก๊าซ LPG ขนาด 48 กิโลกรัม มาบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนได ้  ดงันั้น UGP จึงไม่มีการจัดหาถงัส าหรบับรรจุผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนโดยเฉพาะ 

 
3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินธุรกจิคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน เป็นการจัดหา บรรจุ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี อ่ืน   ซึ่ง
ในกระบวนการดงักล่าวไม่มีการปล่อยผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดที่เ กิดขึ้ นจากกระบวนการ
จัดหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

 
3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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ข) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 

บริษทัประกอบธุรกจิขนส่งน ้ ามนั กา๊ซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเคมีอ่ืน 2 
ทาง คอื การขนส่งทางบก และ การขนส่งทางน ้ า โดยด าเนินการผา่นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่  LCR และ 
SLM ซึ่งบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งขอขึ้นทะเบยีนเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิ
การคา้น ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัชนิดกา๊ซปิโตรเ ลียมเหลวตามมาตรา 13 ทว ิ
แห่งพระราชบญัญตันิ ้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิน ้ าม ันเชื้อเพลิง (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบยีนการคา้ 

ในส่วนของยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนส่งกจ็ะตอ้งมีการขออนุญาต จดทะเบยีนและตรวจสอบสภาพ
ของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญท่ีต่ดิกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็นประจ าทกุปี กบัหน่วยงานราชการ
ทีท่  าหน้าทีค่วบคมุ ซึ่งไดแ้ก ่กรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม 

บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการรักษาส่ิงแวดล้อม และได้
ด าเนินการตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการดว้ยดีตลอดมา โดยบริษทัและ UGP ได้จัดให้มีการ
ตรวจสอบสภาพของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญท่ีต่ดิกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที่หน่วยงาน
ราชการก  าหนด   ซึ่งในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา บริษทัและ UGP ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถังก๊าซ LPG 
ขนาดใหญท่ีต่ดิกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยู่ในเกณฑ์ทีห่น่วยงานราชการก  าหนด 

นอกจากน้ี LCR และ CGT ไดน้ าระบบการตดิตามขอ้มูลผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : 
GPS) มาใชก้บัรถบรรทกุน ้ ามนั รถบรรทกุกา๊ซ LPG และรถบรรทกุแอมโมเ นียของ LCR และ CGT   ซึ่งระบบ
ดงักล่าวเป็นระบบการแสดงขอ้มูลของรถแตล่ะคนัท ัง้ความเร็วทีใ่ช ้เ ส้นทางการขนส่ง อัตราการใชน้ ้ าม ัน การ
หยุดพกัจอดรถ ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารจับสัญญาณผ่านระบบดาวเทียมและส่งข ้อมูลกลับมาย ั ง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแสดงผลไดท้ ัง้การแสดงขอ้มูลแบบ Real time และการแสดงขอ้มูลแบบ Off Line 

การน าระบบ GPS มาใชจ้ะท  าให้ LCR และ CGT สามารถควบคมุและตดิตามการขบัรถของพนักงาน
ขบัรถไดว้า่ไดป้ฏบิตัติามนโยบายที ่LCR และ CGT ก  าหนดไวห้รือไม่ เชน่ การขบัรถดว้ยความเ ร็วตามที่ก  าหนด 
การขบัรถตามเสน้ทางทีก่  าหนด เป็นตน้ และยงัชว่ยป้องกนัการทจุริตของพนักงานข ับรถ เ ช่น การลักลอบถ่าย
น ้ ามนัออกจากรถ ไดด้ว้ย 

รายละเอียดการประกอบธุรกจิขนส่งกา๊ซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน เป็นดงัน้ี 
 

1. การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมอีื่นทางบก 

บริษทัประกอบธุรกจิขนส่งน ้ ามนั กา๊ซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนทางบกผ่าน
การด าเนินงานของ LCR โดยแบง่ออกเป็น 

 การด าเนินการขนส่งน ้ ามนัทางบก ด าเ นินการโดย LCR โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 LCR มี
รถบรรทกุน ้ ามนัจ านวน 28 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 948,000 ลิตร โดยลูกคา้ที่ใช ้
บริการขนส่งน ้ ามนัทางบกจะเป็นบคุคลภายนอกทีไ่ม่มีความเกี่ยวข ้องกนักบักลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก ่
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทัย่อยทีด่ าเนนิการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ลิตร) 
LCR 28 948,000 
รวม 28 948,000 

 การด าเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางบก ด าเ นินการโดย  LCR โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 มี
รถบรรทกุกา๊ซ LPG รวมกนั 265 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 2,903 ตนั  โดยลูกคา้ที่ใช ้
บริการขนส่งกา๊ซ LPG ทางบกส่วนใหญเ่ป็นบริษทัทีอ่ยู่ในกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัทและ UGP และ
ลูกคา้รายย่อยท ัว่ไป 

บริษทัย่อยทีด่ าเนนิการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตนั) 

LCR 265 2,903 
รวม 265 2,903 

 การด าเนินการขนส่งแอมโมเนียทางบก ด าเนินการโดย LCR โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 LCR มี
รถบรรทกุแอมโมเนีย 23 คนั มีความสามารถในการบรรทกุรวม 282 ตนั   โดยลูกคา้ที่ใชบ้ริการขนส่ง
แอมโมเนียทางบกมีท ัง้บริษทัทีอ่ยู่ในกลุ่มสยามแกส๊ และลูกคา้รายย่อยท ัว่ไป 

บริษทัย่อยทีด่ าเนนิการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตนั) 
LCR 23 282 
รวม 23 282 

 การด าเนินการขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ด าเนินการโดย LCR  เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี อ่ืนมี
คณุสมบตัหิลกัๆ เหมือนกบั LPG ดงันั้นจึงสามารถใชร้ถบรรทกุกา๊ซในการขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี
อ่ืนได ้  โดยลูกคา้ทีใ่ชบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนทางบกส่วนใหญ่เ ป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
บริษทั ไดแ้ก ่UGP  

 
2. การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมอีื่นทางน  า้ 

บริษทัประกอบธุรกจิขนส่งน ้ ามนั  ก๊าซ LPG แอมโมเ นียและผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเคมี อ่ืนทางน ้ าผ่านการ
ด าเนินงานของ SLM โดยแบง่ออกเป็น 

 การด าเนินการขนส่งน ้ ามนัทางเรือ ซึ่งด าเนินการโดย SLM   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 SLM ไม่มี เ รือ
บรรทกุน ้ ามนั โดยไดท้  าการจ าหน่ายเรือขนส่งน ้ ามนัไปในเดือนเมษายน 2554 

 การด าเนินการขนส่งกา๊ซ LPG ทางน ้ า ซึ่งด าเนินการโดย SLM และ UGP โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2555 ท ัง้ 2 บริษทัมีเรือบรรทกุกา๊ซ LPG รวมกนั 17 ล า มีความสามารถในการบรรทุกรวม 74,774 ตนั   
โดยลูกคา้ทีใ่ชบ้ริการขนส่งกา๊ซ LPG ทางน ้ ามีท ัง้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้รายย่อย
ท ัว่ไป 
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บริษทัย่อยทีด่ าเนนิการ จ านวนพาหนะ (ล า) ความสามารถในการบรรทุก (ตนั) 
SLM 16 73,486 
UGP 1 1,288 
รวม 17 74,774 

 การด าเนินการขนส่งแอมโมเนียทางน ้ า ซึ่งด าเนินการโดย SLM โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 SLM 
มีเรือบรรทกุแอมโมเนียรวมกนั 4 ล า มีความสามารถในการบรรทกุ 3,350 ตนั   โดยลูกคา้ที่ใชบ้ริการ
ขนส่งแอมโมเนียทางน ้ ามีท ัง้บริษทัทีอ่ยู่ในกลุ่มสยามแกส๊ และลูกคา้รายย่อยท ัว่ไป 

บริษทัย่อยทีด่ าเนนิการ จ านวนพาหนะ (ล า) ความสามารถในการบรรทุก (ตนั) 

SLM 4 3,350 
รวม 4 3,350 

 การด าเนินการขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ด าเนินการโดยบริษทัย่อยที่ด าเ นินการขนส่ง ก๊าซ LPG 
ทางน ้ า  เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนมีคณุสมบตัหิลกัๆ เหมือนกบักา๊ซ LPG ดงันั้นจึงสามารถใช ้
เรือบรรทกุกา๊ซในการขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนได ้ โดยลูกคา้ทีใ่ชบ้ริการขนส่งผลิตภ ัณฑ์ปิโตร
เคมีอ่ืนทางบกส่วนใหญเ่ป็นบริษทัทีอ่ยู่ในกลุ่มบริษทั ไดแ้ก ่UGP 

 
โครงสร้างรายได้จากการให้บริการขนส่งปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมภีณัฑ์อื่น ให้แก่บคุคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2553 2554 2555 

มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง       
การขนส่งทางบก    242.53  52.61  364.75 49.06 346.98 56.33 
การขนส่งทางน ้ า      217.71  47.39  378.87 50.94 269.18 43.67 
รวมรายได้จากการให้บริการขนส่ง 460.24 100.00 743.62 100.00 616.16 100.00 
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ค) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

บริษทั สยาม ควอลิตี้ สตลี จ ากดั  (“SQS”) เป็นบริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99   
SQS ประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายถงักา๊ซ LPG ท ัง้ในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ที่ใชใ้นครัวเ รือน และถังก๊าซ 
LPG ทีใ่ชต้ดิต ัง้ในยานพาหนะ 

SQS มีโรงงานผลิตถงักา๊ซ LPG 1 แห่ง ต ัง้อยู่บนพื้นทีข่นาด 15-2-16 ไร่ ทีเ่ลขที ่99 หมู่ที่ 17 ถนน
สามวา แขวงมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

SQS จ าหน่ายถงักา๊ซ LPG ทีใ่ชใ้นครวัเรือนท ัง้หมดให้แก่บริษัทและ UGP และจ าหน่ายถังก๊าซ 
LPG ทีใ่ชต้ดิต ัง้ในรถยนตส่์วนใหญใ่ห้แกบ่คุคลภายนอก 

 
โครงสร้างรายได้จากจ าหน่ายถังก๊าซ LPG ให้แก่บคุคลภายนอก 

 

 
2553 2554 2555 

มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่ายถังก๊าซ LPG       
ถงักา๊ซ LPG ส าหรบัครวัเรือน  - - - - - - 
ถงักา๊ซ LPG ส าหรบัติดต ัง้ในยานพาหนะ 8.51 100.00 34.19 100.00 10.26 100.00 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายถังก๊าซ LPG 8.51 100.00 34.19 100.00 10.26 100.00 
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ง) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
 

บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซป์อร์ท จ ากดั (“SEEC”) เป็นบริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99   SEEC ประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่าย เอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เ ช่น กากน ้ าตาล ม ัน
ส าปะหลงั เป็นตน้   โดย SEEC มีโรงงานผลิตเอทานอลจ านวน 1 แห่ง ต ั้งอยู่ที่เ ลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ต  าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง 

ปัจจุบนั SEEC มีก  าลงัการผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 95% จ านวน 3 ลา้นลิตรต่อเ ดือน  ซึ่งเ อทานอลที่
ผลิตไดจ้ะส่งออกไปยงัตา่งประเทศให้แกโ่รงงานอุตสาหกรรมที่ใชเ้ อทานอลเ ป็นวตัถุดิบหรือใชเ้ อทานอลใน
กระบวนการผลิต เชน่ โรงงานผลิตสุรา เป็นตน้ 

ในปี 2553 ไดม้ีการปรบัปรุงเพิ่มเตมิเคร่ืองจักรเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 99.5% ได้
ส าหรบัการใชใ้นภาคขนส่ง โดยเคร่ืองจักรจะสามารถด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเชงิพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 3 
ของปี 2554 

 
โครงสร้างรายได้จากจ าหน่ายเอทานอล 
 

 
2553 2554 2555 

มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เอทานอล       
รวมรายได้จากผลติภณัฑ์เอทานอล - - 73.22 100.00 177.52 100.00 
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จ) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในต่างประเทศ  
 

บริษทัไดม้ีการขยายธุรกจิคา้กา๊ซปิโตรเ ลียมเหลวออกไปย ังต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย  ได้แก ่
ประเทศเวยีดนาม ประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน เป็นตน้ 
 

ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม 
SUPERGAS COMPANY LIMITED (“SUPERGAS”) เป็นบริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 

100 SUPERGAS ประกอบธุรกจิจ าหน่ายแกส๊ปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซือ้หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบยีน เมื่อเดือนมีนาคม 2553 

SUPERGAS มีคลงัและโรงอัดบรรจุแก๊ส ต ั้งอยู่ที่ GO DAU A PORT, PHUOC THAI COMMUNE, 
LONG THANH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE ประเทศเวยีดนาม 
 

ผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
SUPERGAS ประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท 

ซึ่ง SUPERGAS ไดร้บัใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้กา๊ซตามมาตรา 107 เพื่อประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเ ลียม
เหลวในประเทศเวยีดนาม 
 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 
SUPERGAS เป็นผูค้า้กา๊ซ LPG ในประเทศเวยีดนาม โดยจะรบักา๊ซ LPG ไปบรรจุใส่ถังก๊าซ LPG ขนาด

12 และ 48 กโิลกรมั เพื่อจ าหน่ายเป็นกา๊ซหุงตม้ตอ่ไปยงัรา้นคา้กา๊ซ LPG และครวัเ รือน และการจ าหน่ายไปย ัง
โรงงานอุตสาหกรรม 

การจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของบริษทัแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การจ าหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาด
ใหญ ่(Bulk) และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจ าหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาด
ใหญเ่ป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บน
รถบรรทกุกา๊ซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญข่องลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตอ้งการใชก้๊าซ LPG ใน
ปริมาณมากๆ และมีพื้นทีเ่พียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็กา๊ซ LPG.ในปริมาณดงักล่าว ส่วนการจ าหน่ายในลักษณะ
ของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน ากา๊ซ LPG มาบรรจุลงถงักา๊ซ LPG ขนาด 12 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม แล้วจึง
น าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ซึ่งไดแ้ก ่รา้นคา้กา๊ซ LPG ครวัเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีความตอ้งการใชก้๊าซ 
LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพื้นทีไ่ม่เพียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็กา๊ซ LPG.ในปริมาณมากๆ 

 
ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ถงับรรจุขนาดใหญ ่(Bulk) 
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ข ั้นตอนการจัดหาและการน ากา๊ซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

 

SUPERGAS จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรือน าเ ข ้าก๊าซ LPG มาจาก
ตา่งประเทศ โดย SUPERGAS จะน ากา๊ซ LPG ทีจ่ัดหามาจัดเกบ็ไวท้ีค่ลงัเกบ็กา๊ซ LPG จ านวน 20 ใบ มีปริมาตร
ความจุรวมกนัประมาณ 2,000 ตนั  

ในการจัดหากา๊ซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งกา๊ซ LPG ไปให้ลูกคา้ทีต่อ้งขนส่ง
ทางรถ โดย SUPERGAS มีรถบรรทกุกา๊ซ LPG รวมจ านวน 3 คนั มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 66 ตนั 
 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ในประเทศเวยีดนาม มีจ านวนหลายราย เน่ืองจากตลาดก๊าซ LPG ใน

ประเทศเวยีดนามนั้น มีอตัราการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง อีกท ัง้การซือ้ขายก๊าซ LPG เ ป็นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุม
โดยภาครฐั 
 

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ลกัษณะลูกคา้ของ SUPERGAS สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน ากา๊ซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออก

ได ้2 ประเภท คอื  
1) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ 
2) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 
 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายกา๊ซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 
 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ลูกคา้ทีน่ าไปใชง้านในครวัเรือน  66.26 21.48 765.14 96.48 585.91 91.79 
ลูกคา้ทีน่ าไปใชง้านด้านอุตสาหกรรม  242.27 78.52 33.65 3.52 52.39 8.21 

รวม 308.53 100.00 798.79 100.00 638.30 100.00 
 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้  

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม  

โรงบรรจุก๊าซ LPG 

โรงงานอุตสาหกรรม  

ร้านคา้ก๊าซ LPG โรงกล่ันภายใน 

ประเทศ 

คลังเก็บก๊าซ 

SUPERGAS 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ  

ผูใ้ชก๊้าซ LPG 
ในครัวเรือน 
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รายละเอียดลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1) ลูกคา้ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ 

ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ ไดแ้ก ่รา้นคา้กา๊ซ LPG และครัวเ รือน โดยโรงบรรจุก๊าซ 
LPG จะน ากา๊ซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุกา๊ซ LPG ขนาดตา่งๆ ท ัง้น้ีเพื่อให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการใชง้านของลูกคา้แตล่ะกลุ่ม และถงับรรจุกา๊ซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งตอ่ไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG 
ซึ่งรา้นคา้กา๊ซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภ ัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถังก๊าซ LPGใน
ขนาดตา่งๆ ไปยงัครวัเรือนอีกทอดหน่ึง 
ท ัง้น้ี ถงักา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแกส๊” ท ัง้หมดทีห่มุนเวยีนอยู่ในทอ้งตลาด โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงักา๊ซ LPG ของ SUPERGAS มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ขนาดของถัง SUPERGAS 
(กโิลกรัม) จ านวน (ใบ) ร้อยละ 

12 205,157 99.59 
48 840 0.41 
รวม 205,997 100.00 

ทีม่า : ขอ้มูลจากทะเบียนสินทรัพย์ของ SUPERGAS 

 
2) ลูกคา้ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม  

ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปย ัง
ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่
(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในการ

ประกอบอาหาร   
(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญไ่ปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ 
SINGGAS LPG PTE LIMITED (“SINGGAS”) เป็นบริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

SINGGAS ประกอบธุรกจิจ าหน่ายแกส๊ปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซือ้หุ้นสามญัในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน เมื่อเ ดือน สิงห าคม 2553 และได้ขายหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ให้กบั THOUSAND STAR 
CORPORATE LIMITED เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2553 ท  าให้ปัจจุบนับริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 95 

SINGGAS มีโรงอดับรรจุแกส๊และโรงเก็บถังบรรจุก๊าซ โดยมีส านักงานต ั้งอยู่ เ ลขที่ NO.31, DEFU 
LANE9, 539271 ประเทศสิงคโปร์ 
 
ผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

SINGGAS ประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SINGGAS” ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท 
ซึ่ง SINGGAS ไดร้บัใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้กา๊ซ เพื่อประกอบกจิการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเ ลียมเหลวในประเทศ
สิงคโปร์ 
 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 
SINGGAS เป็นผูค้า้กา๊ซ LPG ในประเทศสิงคโปร์ โดยจะรบักา๊ซ LPG ไปบรรจุใส่ถังก๊าซ LPG ขนาด 

12 14 และ 50 กโิลกรมั เพื่อจ าหน่ายเป็นกา๊ซหุงตม้ตามครัวเ รือน และการจ าหน่าย เชิงพาณิชย์ไปย ังโรงงาน
อุตสาหกรรม 

การจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของบริษทัแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาด
ใหญ ่(Bulk) และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจ าหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาด
ใหญเ่ป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บน
รถบรรทกุกา๊ซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญข่องลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตอ้งการใชก้๊าซ LPG ใน
ปริมาณมากๆ และมีพื้นทีเ่พียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็กา๊ซ LPG ในปริมาณดงักล่าว ส่วนการจ าหน่ายในลักษณะ
ของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน ากา๊ซ LPG มาบรรจุลงถงักา๊ซ LPG ขนาด 12 14 และ 50 กโิลกรมั จากนั้ นน าไปเก็บ
ไวย้งัศูนย์กระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั แลว้จึงน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้โดยผา่นตวัแทนจ าหน่าย  ซึ่ง
ไดแ้ก ่รา้นคา้กา๊ซ LPG ครวัเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ในปริมาณไม่มากและ /
หรือมีพื้นทีไ่ม่เพียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็กา๊ซ LPG.ในปริมาณมากๆ 
 

 
ลานบรรจุก๊าซ (Filling Plants) ดา้นหน้าโรงอดับรรจุ (Front) 
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ข ั้นตอนการจัดหาและการน ากา๊ซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

SINGGAS จัดหากา๊ซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ โดย  SINGGAS จะน าก๊าซ LPG ที่
จัดหามาจัดเกบ็ไวท้ีโ่รงบรรจุกา๊ซ LPG ซึ่งมีถงัเกบ็จ านวน 3 ใบ มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 75 ตนั 

ในการจัดหากา๊ซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งกา๊ซ LPG ไปให้ลูกคา้ทีต่อ้งขนส่ง
ทางรถ โดย SINGGAS มีรถบรรทกุกา๊ซ LPG รวมจ านวน 4 คนั มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 30 ตนั 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG รายใหญใ่นประเทศสิงคโปร์ มีจ านวนน้อยราย  เ น่ืองจากตลาดก๊าซ 
LPG ในประเทศสิงคโปร์นั้น มีอตัราการเตบิโตทีไ่ม่สูงนัก อีกท ั้งการซื้อขายก๊าซ LPG เ ป็นราคาตลาด ไม่ถูก
ควบคมุโดยภาครฐั 
 
ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ SINGGAS สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออก
ได ้2 ประเภท คอื  

1) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ 
2) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 
 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายกา๊ซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 
 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ลูกคา้ทีน่ าไปใชง้านในครวัเรือน  280.18 91.36 640.12 91.17 917.10 93.62 
ลูกคา้ทีน่ าไปใชง้านด้านอุตสาหกรรม  26.75 8.64 61.97 8.83 62.47 6.38 

รวม 306.93 100.00 702.09 100.00 979.57 100.00 
 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้  

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม  

ศูนย์กระจายสินคา้ 
ของบริษัท  

โรงงานอุตสาหกรรม  

ศูนย์กระจายสินคา้ 
ของลูกคา้ 

ผูใ้ชก๊้าซ LPG 
ในครัวเรือน 

ร้านคา้ก๊าซ LPG โรงกล่ันภายใน 

ประเทศ 

โรงบรรจุก๊าซ 

SINGGAS 
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รายละเอียดลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1) ลูกคา้ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ 

ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ ไดแ้ก ่รา้นคา้กา๊ซ LPG และครัวเ รือน โดยโรงบรรจุก๊าซ 
LPG จะน ากา๊ซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุกา๊ซ LPG ขนาดตา่งๆ ท ัง้น้ีเพื่อให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการใชง้านของลูกคา้แตล่ะกลุ่ม และถงับรรจุกา๊ซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปย ังศูนย์กระจาย
สินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่งตอ่ไปยงัรา้นคา้กา๊ซ LPG ซึ่งรา้นคา้กา๊ซ LPG จะเ ป็น
ตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑ์กา๊ซ LPG ทีบ่รรจุในถงักา๊ซ LPGในขนาดตา่งๆ ไปย ังครัวเ รือนอีก
ทอดหน่ึง ท ัง้น้ี ถงักา๊ซ LPG ภายใตเ้ คร่ืองหมายการคา้ “SINGGAS” ท ั้งหมดที่หมุนเ วียนอยู่ใน
ทอ้งตลาด โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงักา๊ซ LPG ของ SINGGAS มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ขนาดของถัง SINGGAS 
(กโิลกรัม) จ านวน (ใบ) ร้อยละ 

4.5 3,606 4.58 
12 50,205 63.83 
14 324 0.41 
50 24,522 31.18 
รวม 78,657 100.00 

ทีม่า : ขอ้มูลจากทะเบียนสินทรัพย์ของ SINGGAS 

 
2) ลูกคา้ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม  

ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปย ัง
ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่
(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในการ

ประกอบอาหาร   
(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญไ่ปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน (เมอืงจูไห่) 

SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“SINOSIAM”) เป็นบริษทัย่อยทางอ้อมที่
บริษทัถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 SINOSIAM ประกอบธุรกจิจ าหน่ายแกส๊ปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัได้เ ข ้าซื้อ
หุ้นสามญัในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน เมื่อเดือนธนัวาคม 2553 

SINOSIAM มีคลงัเกบ็แกส๊ขนาดใหญท่ีม่ีทา่เ รือ โดยมีส านักงานต ั้งอยู่ เ ลขที่ 566 YINHUA ROAD, 
XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI, GUANGDONG P.R. CHINA 519002 ประเทศจีน 
 

ผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

SINOSIAM ประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SG GAS” ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท 
ซึ่ง SINOSIAM ไดร้บัใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้กา๊ซ เพื่อประกอบกจิการจ าหน่ายแกส๊ปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน 
 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 

SINOSIAM เป็นผูค้า้กา๊ซ LPG ในประเทศจีน โดยจะรบักา๊ซ LPG ดว้ยเรือบรรทกุกา๊ซปิโตรเ ลียมเหลว
ขนาดใหญ ่(VLGC) มีความสามารถในการบรรทกุได ้40,000 ตนั เพื่อเขา้ไปไวท้ีค่ลงัเ ก็บขนาดใหญ่ที่มีลักษณะ
เป็นถ ้า (Cavern) ทีอ่ยู่ใตดิ้น มีความสามารถในการจัดเ ก็บประมาณ 200,000 ตนั ถังเ ก็บก๊าซแบบ Spheres อีก
จ านวน 4 ใบ ความสามารถในการจัดเกบ็รวมประมาณ 3,000 ตนั และถังเ ก็บก๊าซแบบ Bullet อีกจ านวน 2 ใบ 
ความสามารถในการจัดเกบ็รวมประมาณ 100 ตนั เพื่อจ าหน่ายไปยงัลูกคา้กลุ่มตา่งๆภายในประเทศ 

การจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของบริษทัแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การจ าหน่ายในโดยขนส่งทางรถบรรทุก
กา๊ซ (Bulk) และทางเรือ และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจ าหน่ายในลักษณะของการ
ขนส่งถงับรรจุขนาดใหญโ่ดยทางรถ เป็นการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ธีิการถ่ายก๊าซ LPG จาก
ถงับรรจุขนาดใหญบ่นรถบรรทกุกา๊ซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความ
ตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพื้นทีเ่พียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็กา๊ซ LPG ในปริมาณดงักล่าว ส าหรับ
การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญโ่ดยทางเรือ เป็นการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในปริมาณมากๆ โดย ใช ้
วธีิการถ่ายกา๊ซ LPG จากคลงัเกบ็ขนาดใหญท่ีเ่ป็นถ ้ าที่อยู่ใตดิ้น ไปย ังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ที่ใชเ้ รือ
บรรทกุกา๊ซ LPG เขา้มารบัทีท่า่เรือของบริษทั และส าหรบัการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุนั้ นจะเ ป็นการน า
กา๊ซ LPG มาบรรจุลงถงักา๊ซ LPG ขนาด 2 5 15 และ 50 กโิลกรมั จากนั้นจัดส่งไปยงัรา้นคา้ปลีก LPG ของบริษัท
จ านวน 10 รา้นคา้ แลว้จึงน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ซึ่งได้แก่ ครัวเ รือน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความ
ตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพื้นทีไ่ม่เพียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็กา๊ซ LPG ในปริมาณมากๆ 
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ข ั้นตอนการจัดหาและการน ากา๊ซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้
 

 
 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG รายใหญใ่นประเทศจีน มีเป็นจ านวนมาก  เ น่ืองจากตลาดก๊าซ LPG 
ในประเทศจีนนั้น มีแนวโน้มอตัราการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง จากจ านวนประชากรที่มี เ ป็นจ านวนมาก กอปรกบั
ความสามารถในการกลัน่ของโรงกลัน่ภายในประเ ทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณความตอ้งการบริโภค LPG 
ภายในประเทศไดเ้พียงพอ รฐับาลภายในประเทศจึงส่งเสริมให้มีการน าเขา้กา๊ซ LPG โดยการปรบัลดภาษีน าเ ข ้า
จากเดิมรอ้ยละ 5 เหลือรอ้ยละ 2 อีกท ัง้การซือ้ขายกา๊ซ LPG เป็นราคาตลาด ไม่ถูกควบคมุโดยภาครฐั 
 

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ SINOSIAM สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน ากา๊ซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออก
ได ้2 ประเภท คอื  

1) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ 

คลงักา๊ซและทา่เรือ (Terminals and Jetty) โรงบรรจุกา๊ซ LPG (Filling Plant) 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของบริษัท  

ร้านคา้ก๊าซ LPG 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของลูกคา้ 

คลังลูกคา้ใน 
จีนตอนใต้ 

ผูค้า้ก๊าซ LPG 
ในภูมิภาค 

ผูใ้ชก๊้าซ LPG  
ในครัวเรือน 
 

ผูใ้ชก๊้าซ LPG  
ในภาคธุรกิจ 
 

ผูใ้ชก๊้าซ LPG  
ในภาคอุตสาหกรรม  

โรงกล่ันภายใน 

ประเทศจีน 

คลังก๊าซ/ท่าเรือ 

SINOSIAM 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ  
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ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ ไดแ้ก ่รา้นคา้ก๊าซ LPG และครัวเ รือน โดยโรงบรรจุก๊าซ 
LPG จะน ากา๊ซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุกา๊ซ LPG ขนาดตา่งๆ ท ัง้ น้ี เ พื่อให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการใชง้านของลูกคา้แตล่ะกลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปย ัง ศูนย์กระจาย
สินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่งตอ่ไปยงัรา้นคา้กา๊ซ LPG ซึ่งรา้นคา้ก๊าซ LPG จะเ ป็น
ตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑ์กา๊ซ LPG ทีบ่รรจุในถงักา๊ซ LPGในขนาดต่างๆ ไปย ังครัวเ รือนอีก
ทอดหน่ึง ท ัง้น้ี ถงักา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SG GAS” ท ัง้หมดทีห่มุนเวยีนอยู่ในทอ้งตลาด 
โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ถงักา๊ซ LPG ของ SINOSIAM มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

ขนาดของถัง SINOSIAM 

(กโิลกรัม) จ านวน (ใบ) ร้อยละ 
2 270 0.75 
5 4,061 11.36 
15 28,188 78.79 
50 3,257 9.10 
รวม 35,776 100.00 
ทีม่า : ขอ้มูลจากทะเบียนสินทรัพย์ของ SINOSIAM 

 
2) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 

ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ไปย ังลูกคา้
ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่

(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในการ
ประกอบอาหาร   

(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญไ่ปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

 
โครงสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายกา๊ซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 
 

 ปี 2553 ปี 2554* ปี 2555 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ทีน่ าไปใชง้านในครวัเรือน  - - 3,153.91 97.43 1,457.65 95.64 
ลูกคา้ทีน่ าไปใชง้านด้านอุตสาหกรรม  - - 83.09 2.57 66.47 4.36 

รวม - - 3,237.00 100.00 1,524.12 100.00 
หมายเหตุ : * บริษัทได้ซ ือ้ SINOSIAM (ชือ่เดิม BP Zhuhai LPG Co., Ltd.)  เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 ซ ึ่งจะเร่ิมด าเนินธุรกิจได้ในเดือน
มกราคม ปี 2554 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน (เมอืงซัวเถา) 

SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD. (“SOGEL”) เป็นบริษทัย่อยทางออ้มที่บริษัทถือหุ้น
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  SOGEL ประกอบธุรกจิจ าหน่ายแกส๊ปิโตรเลียมเหลว โดยบริษัทได้เ ข ้าซื้อหุ้นสามัญใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 

SOGEL มีคลงัเกบ็แกส๊ขนาดใหญ่ที่มีท่าเ รือ โดยมีส านักงานต ั้งอยู่ เ ลขที่ หม่าเ ออเดลตา้ (MAER 
DELTA) หมู่บา้นกวานกาว (GUANGAO VILLAGE) ถนนกวานกาว เขตหาวเจียง ซวัเถา มณฑลกวางตุง้ 515071 
ประเทศจีน 
 

ผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

SOGEL ประกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SG GAS” ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท ซึ่ง 
SOGEL ไดร้บัใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้กา๊ซ เพื่อประกอบกจิการจ าหน่ายแกส๊ปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน 
 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 

SOGEL เป็นผูค้า้กา๊ซ LPG ในประเทศจีน โดยจะรบักา๊ซ LPG ด้วย เ รือบรรทุกก๊าซปิโตรเ ลียมเหลว
ขนาดใหญ ่(VLGC) มีความสามารถในการบรรทกุได ้40,000 ตนั เพื่อเขา้ไปไวท้ีค่ลงัเ ก็บขนาดใหญ่ที่มีลักษณะ
เป็นถ ้า (Cavern) ทีอ่ยู่ใตดิ้น มีความสามารถในการจัดเกบ็ประมาณ 100,000 ตนั เพื่อจ าหน่ายไปยงัลูกคา้กลุ่มต่างๆ
ภายในประเทศ 

การจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของบริษทัแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การจ าหน่ายในโดยขนส่งทางรถบรรทุก
กา๊ซ (Bulk) และทางเรือ ซึ่งการจ าหน่ายในลกัษณะของการขนส่งถงับรรจุขนาดใหญโ่ดยทางรถ เป็นการจ าหน่าย
กา๊ซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ธีิการถ่ายกา๊ซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญบ่นรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปย ังถัง
บรรจุขนาดใหญข่องลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตอ้งการใชก้๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพื้นที่
เพียงพอทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็กา๊ซ LPG ในปริมาณดงักล่าว ส าหรบัการจ าหน่ายในลกัษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่
โดยทางเรือ เป็นการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ธีิการถ่ายกา๊ซ LPG จากคลงัเกบ็ขนาดใหญ่ที่เ ป็น
ถ ้าทีอ่ยู่ใตดิ้น ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญข่องลูกคา้ทีใ่ชเ้รือบรรทกุกา๊ซ LPG เขา้มารบัทีท่า่เรือของบริษทั 

 

 

สถานีรบัแกส๊ทางรถ (Truck Loading Rack) ทา่รับแกส๊ทางเรือ (Berth) 
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ข ั้นตอนการจัดหาและการน ากา๊ซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้
 

 
หมายเหต ุ    * แผนการลงทุนในอนาคต 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกจิคา้กา๊ซ LPG รายใหญใ่นประเทศจีน มีเป็นจ านวนมาก  เ น่ืองจากตลาดก๊าซ LPG 
ในประเทศจีนนั้น มีแนวโน้มอตัราการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง จากจ านวนประชากรที่มี เ ป็นจ านวนมาก กอปรกบั
ความสามารถในการกลัน่ของโรงกลัน่ภายในประเทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณความตอ้งการบริโภค LPG 
ภายในประเทศไดเ้พียงพอ รฐับาลภายในประเทศจึงส่งเสริมให้มีการน าเขา้กา๊ซ LPG โดยการปรบัลดภาษีน าเ ข ้า
จากเดิมรอ้ยละ 5 เหลือรอ้ยละ 2 อีกท ัง้การซือ้ขายกา๊ซ LPG เป็นราคาตลาด ไม่ถูกควบคมุโดยภาครฐั 
 

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ SOGEL สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน ากา๊ซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได้ 2 
ประเภท คอื  

1) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ (ครวัเรือน) 
ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ ไดแ้ก ่รา้นคา้ก๊าซ LPG และครัวเ รือน โดยโรงบรรจุก๊าซ 
LPG จะน ากา๊ซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุกา๊ซ LPG ขนาดตา่งๆ ท ัง้ น้ี เ พื่อให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการใชง้านของลูกคา้แตล่ะกลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปย ัง ศูนย์กระจาย
สินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่งตอ่ไปยงัรา้นคา้กา๊ซ LPG ซึ่งรา้นคา้ก๊าซ LPG จะเ ป็น
ตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑ์กา๊ซ LPG ทีบ่รรจุในถงักา๊ซ LPGในขนาดต่างๆ ไปย ังครัวเ รือนอีก
ทอดหน่ึง ท ัง้น้ี ถงักา๊ซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SG GAS” โดยปัจจุบนัคลงักา๊ซ SOGEL ยงัไม่
มีโรงบรรจุถงักา๊ซ และรา้นคา้กา๊ซในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง  
 
 
 
 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของบริษัท * 

ร้านคา้ก๊าซ LPG * 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของลูกคา้ 

คลังลูกคา้ใน 
จีนตอนใต้ 

ผูค้า้ก๊าซ LPG 
ในภูมิภาค 

โรงกล่ันภายใน 

ประเทศจีน 

คลังก๊าซ/ท่าเรือ 

SINOSIAM 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ  

ผูใ้ชก๊้าซ LPG  
ในครัวเรือน 
 

ผูใ้ชก๊้าซ LPG  
ในภาคธุรกิจ 
 

ผูใ้ชก๊้าซ LPG  
ในภาคอุตสาหกรรม  
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2) ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 
ลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ไปย ังลูกคา้
ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่

(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัลูกคา้ทีน่ ากา๊ซ LPG ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในการ
ประกอบอาหาร 

(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงักา๊ซ LPG ขนาดใหญไ่ปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

 
โครงสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายกา๊ซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 
 

 ปี 2553 ปี 2554* ปี 2555 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ทีน่ าไปใชง้านในครวัเรือน  - - - - - - 
ลูกคา้ทีน่ าไปใชง้านด้านอุตสาหกรรม  - - 192.63 100.00 949.64 - 

รวม - - 192.63 100.00 949.64 100.00 
หมายเหตุ : * บริษัทได้ซ ือ้ SOGEL (ชือ่เดิม Chevron Ocean Gas and Energy Co., Ltd.)  เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ซ ึ่งจะเร่ิมด าเนินธุรกิจได้
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 
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4. การวจัิยและพฒันา 

 

“ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.11/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี”้ 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 – ขอ้ 5 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ - หนา้ 75 

5. สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
5.1 สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่า
เส่ือมราคาสะสมเท่ากบั 12,860.75 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน เจา้ของ 2,384.39 - 
2. อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
เจา้ของ 3,407.67 - 

3. คลงั สถานีบรรจุและบริการก๊าซ และ
อุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG 

เจา้ของ   965.63 - 

4. เรือบรรทุกก๊าซ เจา้ของ 1,905.73 เรือบางล าเป็นหลกัประกนั
ในการกูย้มืเงิน  

5. ถงัก๊าซ LPG เจา้ของ    1,158.08 - 
6. เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในโรงงาน เจา้ของ 1,595.50 - 
7. เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอปุกรณ์ส านกังาน เจา้ของ     237.69 - 
8. ยานพาหนะ เจา้ของ    477.74 - 
9. งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ    728.32 - 

รวม 12,860.75 
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ทีด่นิ      

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ ภาระผูกพนั 

การถือครอง 

ท่ีดิน SGP 1,969,060,478.00 เป็นเจา้ของ คลงัก๊าซ 5 แห่ง 
โรงบรรจุก๊าซ 26 แห่ง 
สถานีบริการก๊าซ 10 แห่ง 
และท่าเทียบเรือ 2 แห่ง 

- 

ท่ีดิน UGP  244,832,000.00 เป็นเจา้ของ คลงัก๊าซ 2 แห่ง 
โรงบรรจุก๊าซ 8 แห่ง 
และท่าเทียบเรือ 1 แห่ง 

- 

ท่ีดิน SQS 99,500,000.00 เป็นเจา้ของ โรงงานผลิตถงัแก๊สและ
ภาชนะบรรจุของเหลว 

- 

ท่ีดิน SEEC 71,000,000.00 เป็นเจา้ของ โรงงานผลิตเอทานอล - 

 รวม 2,384,392,478.00       

 
อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่วนปรับปรุงทีด่นิ 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างและ
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน SGP 

138,555,095.69 เป็นเจา้ของ  
(ท่ีดินเช่า 1 แห่ง) 

คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/ 
สถานีบริการก๊าซ 

- 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างและ
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน UGP 

 

  98,294,262.32 
 

เป็นเจา้ของ  
(ท่ีดินเช่า 6 แห่ง) 

คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/ 
สถานีบริการก๊าซ 

- 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง SQS    29,695,461.74 เป็นเจา้ของอาคาร โรงงานผลิตถงัแก๊สและ
ภาชนะบรรจุของเหลว 

- 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน และระบบ
สาธารณูปโภค SEEC 

154,458,930.35 เป็นเจา้ของอาคาร  โรงงานผลิตเอทานอล - 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน และระบบ
สาธารณูปโภค SOGEL 

  1,059,611,664.09 เป็นเจา้ของอาคาร คลงัก๊าซ/ท่าเทียบเรือ/
รถบรรทุกก๊าซ/โรง
บรรจุก๊าซ 

- 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
SUPERGAS 

   24,621,748.81 เป็นเจา้ของอาคาร  คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ -  
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 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
SINGGAS 

   70,493,878.12 เป็นเจา้ของอาคาร  คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ  - 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
SINOSIAM 

  1,831,942,309.60 เป็นเจา้ของอาคาร  ถ ้าเก็บก๊าซ /ท่าเทียบเรือ 
/ อาคารควบคุม ซ่อม
บ ารุง จ่ายก๊าซ /อาคาร
ส านกังาน 

- 

รวม  3,407,673,350.72       

 

เรือบรรทุกก๊าซ     

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ ภาระผูกพนั 

การถือครอง 

เรือบรรทุก – SLM  1,882,730,885.46 เป็นเจา้ของ บรรทุกก๊าซ LPG 16 ล า 
และบรรทุกแอมโมเนีย 
5 ล า 

จ านองบางล า 

เรือบรรทุก – UGP          23,000,441.71 เป็นเจา้ของ บรรทุกก๊าซ LPG 1 ล า  - 

 รวม 1,905,731,327.17       

 
ถังบรรจุก๊าซ 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธ์ิ 

ถงับรรจุก๊าซ SGP 367,744,848.17 เป็นเจา้ของ 
ถงับรรจุก๊าซ UGP 628,406,402.92 เป็นเจา้ของ 
ถงับรรจุก๊าซ SUPERGAS     89,742,716.83 เป็นเจา้ของ 
ถงับรรจุก๊าซ SINGGAS  52,000,795.04 เป็นเจา้ของ 
ถงับรรจุก๊าซ SINOSIAM 20,188,177.97 เป็นเจา้ของ 

รวมถังบรรจุก๊าซ 1,158,082,940.93   

 

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมอืในโรงงาน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการผลิตถงั
แก๊สและภาชนะบรรจุของเหลว 

    31,994,187.20 เป็นเจา้ของ - 
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เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการผลิตเอทา
นอล 

193,681,496.77 เป็นเจา้ของ - 

เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการขนส่ง
และขนถ่ายสินคา้ 

26,452,674.64 เป็นเจา้ของ - 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ควบคุมท่ี
เก่ียวกบัการรับจ่ายก๊าซ 

1,343,372,638.92 เป็นเจา้ของ - 

รวมเคร่ืองจกัร 1,595,500,997.53     

 

ยานพาหนะ    

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์การถอืครอง 

กลุ่มผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 82,360,639.94 เป็นเจา้ของ เป็นรถยนตเ์พื่อใชป้ฏิบติังาน
ส าหรับพนกังานส านกังานและ
รถบรรทุกเลก็ส าหรับขนส่งถงัก๊าซ 

กลุ่มขนส่ง(LCR, SLM) 395,100,022.07 เป็นเจา้ของ เป็นหวัเทรลเลอร์  รถ 10 ลอ้ รถ 6 
ลอ้ หางลากเบาว ์ใชข้นส่งก๊าซ LPG 

แอมโมเนีย และน ้ ามนั และรถยนต์
เพื่อใชป้ฏิบติังาน 

อ่ืนๆ (SQS, SEEC)      280,051.13 เป็นเจา้ของ เป็นรถยนตเ์พื่อใชป้ฏิบติังาน
ส าหรับพนกังานส านกังาน 

รวมยานพาหนะ 477,740,713.14     
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5.2  สัญญาเช่าทรัพย์สินต่างๆ 
นอกเหนือจากทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดมี้การเช่าทรัพยสิ์นหลกัอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีสรุปรายละเอียดของสญัญาดงัน้ี 
 

สัญญาเช่าทรัพย์สินหลกัทีใ่ช้ในการด าเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคีลัส์ จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
สญัญาเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่าพ้ืนท่ีของอาคารศูนยก์ารคา้ “โบ๊เบท๊าวเวอร์”  ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 498/997-999 ถนนด ารงรักษ ์ต าบลคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร จากบริษทั พรหม
มหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั และ อาคาร เดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร จากบริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด)์ จ ากดั เพื่อใชเ้ป็น
ส านกังานโดยมีรายละเอียดการเช่าดงัน้ี 
 

ล าดับ ผู้เช่า ท่ีตั้ง ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 

(ตารางเมตร) 

ค่าเช่าต่อ
ตารางเมตร 
(บาท) 

ค่าเช่าต่อ
เดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีท่ี
เช่า (ปี) 

วันเร่ิมสัญญาเช่า วันส้ินสุดสัญญา
เช่า 

1. บมจ. สยามแก๊ส 
แอนด ์ปิโตรเคมี
คลัส์ (สัญญาเช่า
พ้ืนท่ี) 

ชั้น 8 – 9 อาคารศนูยก์ารคา้ โบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ 498/997 – 999 ถนนด ารง
รักษ ์แขวงคลองมหานาค เขตป้อม
ปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

201.00 350.00 70,350.00 รายเดือน 1 ม.ค – 31 ม.ค 55 31 ม.ค 2555 
(หลงัจากส้ินสุด
ตามสัญญา จะ
ด าเนินการจ่ายค่า 
เดือนต่อเดือน) 

 บมจ. สยามแก๊ส 
แอนด ์ปิโตรเคมี
คลัส์ (สัญญาเช่า
พ้ืนท่ี) 

ชั้น 29-32 , 36-37 อาคารเดอะพาลา
เดียม  553 ถ.ราชปรารภ แขวง
มกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย
แลนด)์ 

2,824.80 269.38 760,946.86 3 ปี 1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 58 
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2. บมจ. ยนิูคแก๊ส 
แอนด ์ปิโตรเคมี
คลัส์ 

ชั้น 29,32,34-35,38 อาคารเดอะ
พาลาเดียม 553 ถนนราชปรารภ 
แขวงมกักะสนั  เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

2,623.72 269.38 
 

706,779.76 3 ปี 1 กนัยายน  2555 
 

31  สิงหาคม  
2558 

 

 บมจ. ยนิูคแก๊ส 
แอนด ์ปิโตรเคมี
คลัส์ 

หอ้งเกบ็สินคา้ชั้น6 A และชั้นท่ี 9 บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

135 350.00 47,250.00 รายเดือน 1 ม.ค – 31 ม.ค 55 31 ม.ค 2555 
(หลงัจากส้ินสุด
ตามสัญญา จะ
ด าเนินการจ่ายค่า 
เดือนต่อเดือน) 

 บมจ. ยนิูคแก๊ส 
แอนด ์ปิโตรเคมี
คลัส์ 

หอ้งเกบ็เอกสารชั้น 7 บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

435.43 229.66 100,000.00 รายเดือน 1 ธ.ค – 31 ธ.ค 54 31 ธ นวาคม 2554 
(หลงัจากส้ินสุด
ตามสัญญา จะ
ด าเนินการจ่ายค่า
เช่าเดือนต่อเดือน 

3. บจ. ลคัก้ีแคริเออร์ 
 
 
 

ชั้น 7 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เลขท่ี 
488 ถนนด ารงรักษ ์แขวงคลองมหา
นาค เขตป้อมปราบศรัตรูพา่ย  
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

53 350.00 18,550.00 3 ปี 1 มีนาคม 2553 
 

28 กมุภาพนัธ์ 
2556 

 บจ. ลคัก้ีแคริเออร์ ชั้น 29-31,33 อาคารเดอะพาลาเดียม 
เลขท่ี 553 ถ. ราชปรารภ แขวง
มกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 
 (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

884.84 269.38 238,358.90 3 ปี 1 กนัยายน 2555 31 สิงหาคม 2558 
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4. บจ.สยามลคัก้ีมารีน ชั้น 29-31,33 อาคารเดอะพาลาเดียม 
เลขท่ี 553 ถ. ราชปรารภ แขวง
มกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 
 (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

884.84 269.38 238,358.90 3 ปี 1 กนัยายน 2555 31 สิงหาคม 2558 

 บจ.สยามลคัก้ีมารีน ชั้น 10 อาคารโบเ๊บ๊ทาวเวอร์ เลขท่ี 
488 ถนนด ารงรักษ ์แขวงคลองมหา
นาค เขตป้อมปราบศรัตรูพา่ย  
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

53 350.00 18,550.00 รายเดือน 1 ม.ค – 31 ม.ค 55 
 

31 ม.ค 55 
(หลงัจากส้ินสุด
ตามสัญญา จะ
ด าเนินการจ่ายค่า 
เดือนต่อเดือน) 

หมายเหตุ  ส าหรับสญัญาเช่าท่ีส้ินสุดลงในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ (“ผูเ้ช่า”) ไดด้ าเนินการต่อสญัญาเช่ากบั บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (“ผูใ้ห้เช่า”) เป็นรายเดือน โดยจ านวนพ้ืนท่ีและอตัราค่าเช่าต่อเดือนไม่เปล่ียนแปลง 
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 สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
บริษทัมีการเช่าทรัพยสิ์นประเภทท่ีดินเปล่า จ านวน 27 แห่ง จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เพ่ือก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรือสถานีบริการก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดับ ผู้เช่า ท่ีตั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พืน้ท่ี 
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีท่ีเช่า (ปี) วันเร่ิมสัญญาเช่า วันส้ินสุดสัญญาเช่า 
1. SGP คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 2-0-0 50,000.00 3 ปี 1 พ.ย. 54 31 ต.ค 56 

2. SGP กรุงเกษม เขตส าเพง็ กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 0-2-16 80,000.00 3 ปี 1 ก.ค 53 30 มิ.ย 56 
3. SGP บางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 0-0-167 40,000.00 3 ปี 12  มิ.ย 54 12 ก.ค 57 
4. SGP บางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 150 ตร.ม. 116,666.67 1 ปี 28 ก.พ. 54 29 ก.พ. 55 
5. SGP บางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ บา้นพกัพนกังาน  4,000.00 1 ปี 1 ม.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
6. SGP บางน ้าจืด จ.สุมทรสาคร  โรงบรรจุก๊าซ 4-1-65 40,000.00 3 ปี 1 ก.ย 54 31 ส.ค. 57 
7. SGP รามค าแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 1-0-32 120,000.00 (1/8/53-31/7/55) 

140,000.00 (1/8/55-31/7/56) 
3 ปี 1 ส.ค 53 31 ก.ค 56 

8. SGP ด ารงรักษ ์เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 1-0-69 100,000.00 
120,000.00 

5 ปี 1 เม.ย 52 
31 มี.ค 55 

31 มี.ค 55 
31 มี.ค 57 

9. SGP ต. บา้นสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี คลงัก๊าซ 2-3-37 6,000.00 (1/3/51-2/3/54) 
6,500.00 (3/3/54-2/3/59) 
7,000.00 (3/3/59-3/3/64) 

13 ปี 3 มี.ค 51 3 มี.ค 64 

10. SGP แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ 

9-3-17 416,666.67 
 

3 ปี  1 ม.ค 54 31 ธ.ค. 56 

11. SGP ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ. สงขลา สถานีบริการก๊าซ  2-0-0 30,000.00 3 ปี 1 ม.ค 55 31 ธ.ค 56 
12. SGP ต. หว้ยกระปิ อ.เมือง  จ. ชลบุรี สถานีบริการก๊าซ 2-2-24 30,000.00 (31/10/51-30/10/54) 

35,000.00 (1/11/54-27/7/59) 
7 ปี 8 เดือน 26 วนั 31 ต.ค 51 

 
27 ก.ค.59 
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ล าดับ ผู้เช่า ท่ีตั้ง ด าเนินธุรกจิ พืน้ท่ี 
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 
13. SGP ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ สถานีบริการก๊าซ 0-0-666.27 50,000.00 3 ปี 1 ก.ย 54 1 ก.ย 57 
14. SGP ต.หวัทะเล อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา สถานีบริการก๊าซ 0-0-478.73 50,000.00 3 ปี 1 ก.ย 54 1 ก.ย 57 
15. SGP ต.หวัเรือ อ.อบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี สถานีบริการก๊าซ 0-0-666.27 50,000.00 3 ปี 1 ก.ย 54 1 ก.ย 57 
16. SGP ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ. สระบรีุ สถานีบริการก๊าซ 0-0-822.60 50,000.00 3 ปี 1 ก.ย 54 1 ก.ย 57 
17. SGP ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม สถานีบริการก๊าซ 4-1-59 60,000.00 3 ปี 1 ส.ค 52 31 ก.ค 55 
18. SGP ต.หวัหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 1-2-83 125,000.00 

137,500.00 
137,500.00 

7 ปี 1 เดือน 6 วนั 9 ต.ค 52 
1 ต.ค 55 
1 ต.ค 58 

30 ต.ค 55 
30 ต.ค 58 
14 พ.ย 59 

19. SGP หลกัสอง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 1-3-40 45,000.00 5 ปี 26 เม.ย 53 30 พ.ค 58 
20. SGP ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ สถานีบริการก๊าซ 1-0-2 20,000.00 3 ปี 14 พ.ค. 53 13 พ.ค. 56 
21. SGP บางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 1-2-25 39,675.00 (22/12/53-13/11/54) 

45,626.00 (14/11/54-13/11/59) 
5 ปี 11 เดือน 22 ธ.ค. 53 13 พ.ย. 59 

22. SGP บางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 0-3-83 30,000.00 4 ปี 8 เดือน 17 วนั 29 พ.ย. 53 16 ส.ค. 58 
23.  SGP รามอินทรา สถานีบริการก๊าซ  130,000.00 

143,000.00 
10 ปี 5 เดือน 27 ม.ค.54 

27 ม.ค 59 
27 ม.ค 59 
26 พ.ค 64 

24. SGP ต.คลองกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โรงบรรจุก๊าซ 3 30,000.00 
33,000.00 
36,300.00 
39,930.00 
45,919.50 
52,807.42 

25 ปี 1 เม.ย 54 
1 เม.ย 57 
1 เม.ย 60 
1 เม.ย 63 
1 เม.ย 66 
1 เม.ย 69 

1 เม.ย 57 
1 เม.ย 60 
1 เม.ย 63 
1 เม.ย 66 
1 เม.ย 69 
1 เม.ย 72 
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ล าดับ ผู้เช่า ท่ีตั้ง ด าเนินธุรกจิ พืน้ท่ี 
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 
60,728.53 
69,837.80 
83,805.36 

1 เม.ย 72 
1 เม.ย 75 
1 เม.ย 78 

1 เม.ย 75 
1 เม.ย 78 
1 เม.ย 79 

25. SGP ต.สายไหม อ.บางเขน กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 2-1-65 60,000.00 3 ปี 7 เดือน 14 ธ.ค 54  14 ก.ค 58 
26. SGP ต.คลองจิก อ.บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา สถานีบริการก๊าซ 3-2-77 12,000.00 14 ปี 18 ม.ค 55  18 ม.ค 69 
27. SGP ส านกังานอยัการสูงสุด อาคารถนน

รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
สถานีบริการก๊าซ 1-0-68 200,000.00 19 ปี  1 ต.ค 53 30 ก.ย 72 
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 สัญญาเช่าทรัพย์สินหลกัทีใ่ช้ในการด าเนินงานของบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคิลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 สญัญาเช่าท่ีดิน 

UGP มีการเช่าทรัพยสิ์นประเภทท่ีดินเปล่า จ านวน 15  แห่ง จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เพ่ือก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรือสถานีบริการก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดับ ผู้เช่า ท่ีตั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีท่ีเช่า วันเร่ิมสัญญาเช่า วันส้ินสุดสัญญาเช่า 

1. UGP จ. ฉะเชิงเทรา ลานจอดรถบรรทกุก๊าซ/โรงซ่อม
บ ารุง/ลานเติมแก๊ส 

8-1-55 250,000.00 3 ปี 1 ก.พ. 54 31 ม.ค. 57 

2. UGP จ. ฉะเชิงเทรา ยงัไม่ไดด้  าเนินการใดๆ 10-2-07 14,514.17 3 ปี 1 ม.ค. 55 31  ธ.ค. 57 
3. UGP จ. ฉะเชิงเทรา โรงบรรจุก๊าซ 20-1-15 316,000.00 3 ปี 15 มิ.ย.54  15 มิ.ย.57 
4. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 1-0-42 22,041.00 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
5. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 2-0-75 36,736.00 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
6. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 0-1-72 7,347.00 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
7. UGP จ.เพชรบุรี โรงบรรจุก๊าซ 3-3-87 8,333.00 20 ปี 18 เม.ย. 40  17 เม.ย. 60 
8. UGP จ.นนทบุรี โรงบรรจุก๊าซ 4-3-80 10,526.32 20 ปี 1 ม.ค. 37 31 ธ.ค. 56 
9. UGP หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงบรรจุก๊าซ 5-0-87 50,400.00 10 ปี 1 ธ.ค. 52 30 พ.ย.62 

10. UGP จ.สระบุรี โรงบรรจุก๊าซ 4-3-14 37,291.67 20 ปี 1 เม.ย. 39 31 ม.ค 59 
11. UGP จ.นครสวรรค ์ โรงบรรจุก๊าซ 0-2-31 5,000.00 10 ปี 9 ธ.ค. 53 8  ธ.ค. 63 
12. UGP จ.นครสวรรค ์ โรงบรรจุก๊าซ 4-0-0 30,000.00 10 ปี 9 ธ.ค. 53 8 ธ.ค. 63 
13. UGP อ.ยานนาวา ใหเ้ช่า 5-0-62 26,682.23 3 ปี 1 ม.ค. 54 31 ธ.ค. 56 
14. UGP อ.ยานนาวา ใหเ้ช่า 1400 ตรม. 56,976.50 1 ปี 1 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 56(อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการต่อสัญญา) 
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ล าดับ ผู้เช่า ท่ีตั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีท่ีเช่า วันเร่ิมสัญญาเช่า วันส้ินสุดสัญญาเช่า 

15 UGP จ.นครปฐม ใหเ้ช่า 2322 ตรม. 50,000.00 3 ปี 15 ก.พ.53 14 ก.พ.56 
 

5.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่อย 
บริษทัไดจ้ดัส่งตวัแทนของบริษทัเพ่ือเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทั เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั และเน่ืองจากบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ UGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.59 และเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ LCR ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 จึงท าให้บริษทัสามารถก าหนดกรรมการของ
บริษทัยอ่ยทั้งสองไดท้ั้งคณะ โดยปัจจุบนักรรมการอิสระของบริษทัจ านวน 3 ท่าน ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใน UGP เช่นเดียวกนั 

 
5.4 นโยบายการลงทุน 

บริษทัมีนโยบายลงทุนในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือเป็นการเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั โดยการลงทุนใน
บริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยผูแ้ทนของ
บริษทัมีหนา้ท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาไว ้ 
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6. โครงการในอนาคต 

 

“ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.11/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี”้ 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษทัสูงกวา่ร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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8. โครงสร้างเงินทุน 

1. หลกัทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เท่ากบั 950,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจ านวน 950,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

2. ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัมีดงัน้ี 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 531,680,599 55.97 
2. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 50,871,000 5.35 
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 50,000,000 5.26 
4. นางสาวพชัราวดี วรีบวรพงศ ์ 20,000,000 2.11 
 รวมจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยกลุ่มตระกูลวรีบวรพงศ์ 652,511,599 68.69 
5. บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 31,068,500 3.27 
6. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 25,000,000 2.63 
7. นายปราโมทย ์ พสวงศ ์ 11,024,500 1.16 
8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 10,311,600 1.09 
9. นายสมศกัด์ิ                     ตรงวงศา 9,606,400 1.01 
10. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั 7,278,600 0.77 
11. นางจรูญลกัษณ์          กมลวศิิษฎ ์ 6,700,000 0.71 
12. นายนุรักษ ์ มหทัธนะอานนท ์ 6,592,100 0.69 
13. นายวทิยา นราธศัจรรย ์ 5,500,000 0.58 

ที่มา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

8.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย    อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 
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9. การจัดการ 
9.1 โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
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โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไว ้
 
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการอ่ืนๆ ของบริษทั เป็นดงัต่อไปน้ี 
 
9.2 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1 พล.อ.ชยัสิทธ์ิ ชินวตัร ประธานกรรมการ 
2 นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการ 
3 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
4 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
5 นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ กรรมการ 
6 นายวโิรจน์  คลงับุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นายหาญ เช่ียวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8 นางสุดจิต ทิวารี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางจินตณา ก่ิงแกว้ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 
กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์นางพชัรา วรีบวรพงศ ์นายศุภชยั วรี
บวรพงศ ์นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์  สองในส่ีท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับตั้ งแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทั 

2) จดัใหมี้การประชุมกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง 

3) จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงผูต้รวจสอบ
บญัชีของบริษทัตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4) พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทั หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินกิจการนั้น ๆ เพ่ือ
เกิดประโยชน์กบับริษทั 
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5) มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริหารข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง
แทนคณะกรรมการ โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร    ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจนั้น ๆ ได้เม่ือ
เห็นสมควร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจ
นั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหค้ณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาอนุมติัรายการท่ี
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

6) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจดัให้
บริษทั มีระบบการควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั การควบหรือเลิกบริษทั การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชน
มาเป็นของบริษทั การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการเก่ียวโยงกนั
และการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั 

7) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

8) ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

9) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
หรือเขา้ไปเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การ  แข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่ จะไดแ้จง้
ใหท่ี้ประชุม  ผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

10) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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9.3 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบไปดว้ยกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 

1. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการบริหาร 
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ กรรมการบริหาร 
4. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์            กรรมการบริหาร 

 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1) มีอ านาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกประการ  

2) ก าหนดโครงสร้างองคก์ร การบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
ว่าจา้ง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษทั รวมทั้งก าหนดสวสัดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ประเพณีปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

3) มีอ านาจจดัท าเสนอแนะและก าหนดเป้าหมาย นโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั
รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติัเห็นชอบ 

4) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมติังบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการด าเนินการทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารจะสอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

5) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการด าเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซ้ือสินคา้ 
ยานพาหนะ วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การอนุมติัค่าใชจ่้าย  เป็นตน้ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละ
รายการไม่เกิน 100 ลา้นบาท  

6) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษทั
และบริษทัย่อย ในวงเงิน 200 ลา้นบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาทต่อปี ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ี
ก าหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบริหารน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

7) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการขอกูย้ืมหรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงเป็นผูค้  ้ า
ประกนัให้แก่บริษทัยอ่ย ในวงเงิน 200 ลา้นบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาทต่อปี  ในกรณีท่ีขอ
กูย้ืม หรือเป็นผูค้  ้ าประกนัเกินกวา่วงเงินท่ีก าหนดไว ้ให้คณะกรรมการบริหารน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

8) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย โดยวงเงินการกูย้มืสะสมทั้งหมดไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี  
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9) มีอ านาจในการท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในเร่ืองการเปิดบญัชีกบัธนาคาร สถาบนัการเงิน
และการขอหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในวงเงิน 500 ลา้น
บาทและสะสมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาทต่อปี     

10) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัและตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด) กบับริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

 

9.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบกรรมการจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายหาญ  เช่ียวชาญ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุดจิต ทิวารี * กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
*/ รายช่ือกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษทัและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐานท่ีจะก่อให ้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ โดยมีขอบเขตการดูแล ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ส านกังาน ก.ล.ต.)และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐานท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ โดยมีขอบเขตการก ากบัดูแล ดงัน้ี 

 
          1.   สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
          2.       สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

          3.      พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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          4.      สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

          5.      พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

          6.      จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน 
               ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปน้ี 
                       (ก)    ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
  (ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
            (ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร(charter) 
                       (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7.   รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
8.   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

  ตรวจสอบ 
 

9.5 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผูบ้ริหารของบริษทัมีทั้งส้ิน 5 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

3. นายอนุวฒัน์ ภู่สนัติพงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย-การตลาด 
4. นางจินตณา ก่ิงแกว้ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน/จดัหา/บุคคล 

5. นายสมชาย กอประสพสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้-โรงบรรจุก๊าซและจดัส่ง 
 

อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร ไดม้อบหมาย ซ่ึง
อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
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ท่ีท าให้สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย    กรรมการผูจ้ดัการมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) ด าเนินการและบริหารจดัการ การด าเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล
ยทุธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

2) มอบอ านาจหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจ้ ัดการเห็นสมควรท าหน้าท่ีแทนกรรมการ
ผูจ้ ัดการในเร่ืองท่ีจ าเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู ้จัดการซ่ึงอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

3) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารใน
แต่ละคราว 

4) ด าเนินการและบริหารจดัการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัและสามารถอนุมติัรายการท่ีเป็นธุรกรรม
ตามปกติของบริษทั เช่น การจัดซ้ือสินคา้ ยานพาหนะ วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การอนุมติั
ค่าใชจ่้าย การอนุมติัการขายเช่าซ้ือ การอนุมติัการตดัหน้ีสูญ (โดยให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอน
ของบริษทั) และการวา่จา้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่าส าหรับแต่ละรายการท่ีไม่เกิน 50 ลา้น
บาทได ้

5) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษทั
และบริษทัย่อยในวงเงิน 100 ลา้นบาท และสะสมไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ี
ก าหนดไวใ้หน้ าเสนอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

6) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ยแต่ละคร้ังไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือจ านวนเทียบเท่า 
โดยทั้งน้ี วงเงินการกูย้มืสะสมทั้งหมดไม่เกิน  100 ลา้นบาท ต่อปีหรือจ านวนเทียบเท่า 

 
9.6 การสรรหากรรมการบริษัท 

บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

อยา่งไรก็ตามบริษทัมีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  โดยให้ผูหุ้้นรายใหญ่ และ/หรือ
ตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ผูท้รงคุณวฒิุตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และกรรมการอิสระ พร้อมทั้ง
ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัร่วมกนัเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพในการ
สนบัสนุนงานของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  เพ่ือร่วมกันกลัน่กรองรายช่ือเบ้ืองตน้และน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา  แลว้ท าการคดัเลือกตาม
ขอ้บงัคบับริษทั ดงัน้ี 

 
- คณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

2) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็น
ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษทั 

5) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
- คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) และก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงัน้ี 
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทั้งน้ีให้นบัรวมการ
ถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่ มีห รือ เคยมีความสัมพัน ธ์ทาง ธุร กิจกับผู ้ขออนุญาต บ ริษัทใหญ่  บ ริษัทย่อย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง 
การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระ
ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึน
ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไ ม่ เ ป็ นห รื อ เ คย เ ป็นผู ้สอบบัญ ชีของผู ้ข ออ นุญาต  บ ริษัท ให ญ่  บ ริษัทย่ อ ย  
บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผู ้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เวน้แต่ 
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  และไม่เป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ 
ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการข่งขนั 
ท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 
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9. ไม่ มีลักษณะ อ่ืนใด ท่ีท า ให้ไ ม่สามารถให้ความเ ห็นอย่าง เ ป็น อิสระ เ ก่ี ยวกับ 
การด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูข้ออนุญาตให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตามคุณสมบติัขา้งตน้ของกรรมการอิสระ และตอ้ง 
2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และ 

2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ี
เป็นบริษทัจดทะเบียน                                 

3. มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย
คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ี 
ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
 

9.7  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

(ก) กรรมการ 
  

 ค่าเบีย้ประชุม  (บาท)  ปี 2554 ปี 2555 
  (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) 

1. พลเอกชยัสิทธ์ิ ชินวตัร1/ 40,000 40,000 
2. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 60,000 60,000 
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 60,000 70,000 
4. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 60,000 60,000 
5. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ 50,000 70,000 
6. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง2/ 170,000 210,000 
7. นายหาญ เช่ียวชาญ2/ 200,000 220,000 
8. นางสุดจิต ทิวารี 2/ 200,000 210,000 

 รวม 840,000 940,000 
หมายเหตุ : 1/บริษทัก าหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบ้ียประชุม ให้แก่ พลเอกชยัสิทธิ ชินวตัร จ  านวน 

3,063,076 บาท ในปี 2555 
     3/ บริษทัก าหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบ้ียประชุม ใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบท่านละ  

765,769 บาท ในปี 2555 
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(ข) ผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทน(บาท)  ปี 2554 

(ม.ค. – ธ.ค.) 

ปี 2555 
(ม.ค. – ธ.ค.) 

จ านวน (คน) 7 7 
- เงินเดือน 31,332,816.00 37,034,958 
- โบนสั 5,083,178.00 6,021,786 
-     เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 993,039.60 1,017,576 
-     อ่ืนๆ 117,000.00 121,558 

รวม 37,526,033.60 44,195,878 

 
(2) ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

ไม่มี 
 

9.8 การก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผูถื้อหุน้ของบริษทัใหท้ าหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทัให้มีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบติั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี  

 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์
และในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือ โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วน
แบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
แต่งตั้ งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้ งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม และ
อ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปีโดยจะจดัภายใน 4 เดือนนับจากวนัส้ินสุดรอบ
บญัชีในแต่ละปี ในการจดัประชุมดงักล่าวบริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมท่ีก าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมและมีรายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระอยา่งเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่
ละวาระการประชุมพร้อมน าส่งเอกสารขอ้มูลส าคญัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจไปพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุม โดยจดัส่งล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วนันัด
ประชุมล่วงหนา้เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม  
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2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบ
ใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

3. ก่อนการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถามได้
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

4. ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมใน
ประเด็นต่างๆอย่างเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไว้
ในรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดท ารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

หมวดที ่2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยในการด าเนินการ
ประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัจะให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเร่ิมการประชุม 
ประธานจะแจ้งข้อมูลส าคัญให้ผูถื้อหุ้นทราบ ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการประชุม ได้แก่ การแนะน ากรรมการ 
ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมโดยแจง้จ านวน / สัดส่วนผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม ประธานท่ีประชุมจะแจ้งวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนน
เสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนลงคะแนนผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถลงคะแนนไดไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัตามล าดบัวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่
ละวาระครบถว้น มีการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูล
ก่อนการตดัสินใจ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ
หน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

บริษทัไดมี้การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในโดยจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบัของบริษทัส าหรับ
พนกังาน ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้ ผูใ้หบ้ริการ รวมทั้งผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั เพ่ือป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูล
หรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัและบริษทัย่อย และมีบทลงโทษส าหรับผูท่ี้น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน หรือใชใ้นทางท่ีท าให้บริษทัไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดย
ใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 
เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี  
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บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์น
บริษทั และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงาน
การถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ 
หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีวา่
การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจ
ของบริษทั ดงันั้นบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว
ไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือระหวา่งบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัน่คงใหแ้ก่บริษทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

 

ผูถื้อหุน้ : บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว  
รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได ้

พนกังาน : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานบริษทั ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของ
บริษทั บริษทัจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคล
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  อีกทั้งยงัส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดี  มีการท างานเป็นทีม  และเสริมสร้างบรรยากาศ
และความรู้สึกปลอดภัยในการท างาน รวมทั้ งให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่
พนกังาน ท าการแต่งตั้งโยกยา้ยให้รางวลัหรือลงโทษพนักงานดว้ยความสุจริตใจ 
และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

คู่แข่ง  บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดั
ฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  

ลูกคา้ : บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองและให้บริการท่ีดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบสินคา้และให้บริการท่ีมีคุณภาพ ให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอ รวมทั้งการรักษาความสัมพนัธ์ของลูกคา้และไม่
น าไปใชเ้พื่อประโยชน์โดยมิชอบ 
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ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู ้
ลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ
สาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ website ของ
บริษทั คือ www.siamgas.com  

ในส่วนของงานด้านผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดมี้การจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพื่อท าหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นกัวิเคราะห์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกและเท่าเทียมกนั  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
ในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

หมวดที ่5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ  โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนด

นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่านและมีคุณสมบติั
เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  ซ่ึงจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมี
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีสอบทานการบริหารงานบริษทัดว้ย 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่านและมี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 ท่าน   

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงใน
สาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนั
วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อยา่งไรก็
ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้  
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือ
รับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด 

บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กบัผูบ้ริหาร อย่างชดัเจน 
โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบั
นโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด  ดงันั้น
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั้ งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  

ทั้งน้ี บริษทัมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการ 

2.  บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ า
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ  โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์  นโยบาย 
แนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัอยา่ง
ใกลชิ้ด   คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทั 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ไดใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า  

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทัได้ก าหนดหลกัปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม 
ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติั
ตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า  

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงให้มี
การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การ
ตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น  และควร
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบั



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2  - ขอ้ 9 การจดัการ - หนา้ 105 

รายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้ง
ไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัต่อการท่ีบริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพราะเช่ือวา่การมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีดี จะช่วยลดความเส่ียงและป้องกนัความเสียหายจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั และท าให้
บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายได ้พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
จึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในข้ึนเพ่ือใหบ้ริษทัไดมี้การบริหารความ
เส่ียงทัว่ทั้งองคก์รอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีของบริษทั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้ ง
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั  

ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และสม ่าเสมอ 
 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติม
ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระท่ีชดัเจน น าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการ
ประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ือง
ต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้
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สารสนเทศรายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง 
เพ่ือใหส้ามารถน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของ
เสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ / 
หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในปี 2554 บริษทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 6 คร้ัง และในปี 2555  บริษทัไดมี้การจัดประชุม
คณะกรรมการจ านวน 7 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

 
รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม 

ปี 2554 ปี 2555 

1. พลเอกชยัสิทธ์ิ ชินวตัร ประธานกรรมการ 4/6 4/7 
2. นายวรวิทย ์ วีรบวรพงศ ์ กรรมการ 6/6 6/7 
3. นางพชัรา วีรบวรพงศ ์ กรรมการ 6/6 7/7 
4. นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 6/6 6/7 
5. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 5/6 7/7 
6. นายวิโรจน์  คลงับุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 4/6 6/7 
7. นายหาญ เช่ียวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6 7/7 
8. นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6 6/7 

ทั้งน้ี ในการประชุมแต่ละคร้ังบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการ
บริษทัมีเวลาท่ีจะศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังเลขานุการคณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผู ้
บนัทึกรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดย
เสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบั
การประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

 
4.  ค่าตอบแทน 

บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษทั  และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั  รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบ้ียประชุม และ/
หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

ค่าตอบแทนกรรมการ 
  

 ค่าเบีย้ประชุม  (บาท)  ปี 2554 ปี 2555 
  (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) 
1. พลเอกชยัสิทธ์ิ ชินวตัร1/ 40,000 40,000 
2. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 60,000 60,000 
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 ค่าเบีย้ประชุม  (บาท)  ปี 2554 ปี 2555 
  (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) 
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 60,000 70,000 
4. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 60,000 60,000 
5. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ 50,000 70,000 
6. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง2/ 170,000 210,000 
7. นายหาญ เช่ียวชาญ2/ 200,000 220,000 
8. นางสุดจิต ทิวารี 2/ 200,000 210,000 

 รวม 840,000 940,000 
หมายเหตุ : 1/บริษทัก าหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบ้ียประชุม ให้แก่ พลเอกชยัสิทธิ ชินวตัร จ  านวน  

3,063,076 บาท ในปี 2555 
     3/ บริษทัก าหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบ้ียประชุม ใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบท่านละ  

765,769 บาท ในปี 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหาร 

บริษทัใช้ความระมัดระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัและบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ีแข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหาร
ท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน 

  

5.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื่อใหมี้
การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการ
จะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน า
ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

 
9.9  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมการ และผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งตอ้งรักษาความลบัและ /หรือ
ขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม รวมทั้งตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน 
และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ี
ไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
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การเงินประจ าปี ทั้งน้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร
และลูกจา้งของบริษทัดว้ย 

นอกจากน้ีบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู ้บริหารเข้าใจในภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะในบริษทั  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยด์ังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ 
หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 

9.10 บุคลากร 

 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 SGP UGP และบริษทัในกลุ่มมีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวนทั้งส้ิน 2,409 
คน แบ่งเป็นพนกังานฝ่ายต่างๆ ของ SGP UGP และบริษทัในเครือ ดงัน้ี 

 
จ านวนพนักงานของ SGP แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

ฝ่าย จ านวน (คน) 
1. ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 23 
2. ฝ่ายขาย LPG 7 
3. ฝ่ายขายถ่านหิน 4 
4. ฝ่ายคลงัสินคา้ – โรงบรรจุก๊าซ 494 
5. ฝ่ายต่างประเทศ 20 
6. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 
7. ฝ่ายจดัหา LPG 1 
8. ฝ่ายเทคนิค 21 
9. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 
10. ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม 3 
11. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 37 
12. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 8 
13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 
14. ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 1 

 รวม 632 
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พนักงานของ UGP แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

ฝ่าย จ านวน (คน) 
1. ฝ่ายคลงัสินคา้ 476 
2. ฝ่ายขาย LPG 10 
3. ฝ่ายขาย NH3 6 
4. ฝ่ายขายอุตสาหกรรม 4 
5. ฝ่ายบริหารงานขนส่ง 3 
6. ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง 12 
7. ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 
8. ฝ่ายจดัหา 4 
9. ฝ่ายจดัซ้ือ 7 
10. ฝ่ายบญัชีและการเงิน / สตอ็กถงั 33 
11. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 
12. ฝ่ายวศิวกรรม 12 
13. ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม 3 
14. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 5 
15. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5 
16. ฝ่ายพฒันาบุคลากร 1 
17. ฝ่ายขนส่งทางเรือ 17 

 รวม 606 
 

 
พนักงานของกลุ่มบริษัทย่อยอืน่ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีพนกังานของกลุ่มบริษทัยอ่ยรวมกนัทั้งส้ิน 1,171 คน 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) 

ในปี  2555 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานทั้งกลุ่มบริษทั 2,409 คน รวมเป็นเงิน 597.33 ลา้นบาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 

 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเม่ือวนัท่ี  20 เมษายน 2549   ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนทิสโก ้จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนักงาน และเพ่ือจูงใจให้
พนกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมสมทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนกังาน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2  - ขอ้ 9 การจดัการ - หนา้ 110 

นโยบายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานเน่ืองจากพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานเป็นกลไกส าคญัในการน าความส าเร็จมาสู่องคก์รโดยรวม ดงันั้นบริษทัจึงมีการด าเนินการท่ีจะส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัมีการฝึกอบรมพนกังานในทุกระดบัชั้นตามโครงการการฝึกอบรมประจ าปีหลายๆ 
โครงการ ซ่ึงจดัอยา่งเป็นระบบตามระเบียบปฏิบติัการฝึกอบรมพนกังานของบริษทั 
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10. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการท่ีบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมี
ประสิทธิผลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการสอบทานให้
บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ท่ีในการพิจารณา คดัเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 15 คร้ัง โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วม
ประชุมทุกคร้ังร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายจดัการ และฝ่ายต่างๆ ตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยจ านวน 1 คร้ัง เพ่ือหารือและรับทราบความเห็นท่ีเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี  

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการประเมินระบบการควบคุมภายในดา้นต่าง ๆ  
คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า บริษทัมีมาตรการอย่างรัดกุมในเร่ืองการท า
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้อย่างเพียงพอแลว้ 
ส าหรับการควบคุมภายในดา้นอ่ืนๆนั้น คณะกรรมการเห็นวา่ปัจจุบนับริษทัมีความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัร่วมวา่สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น
ของบริษทัและบริษทัร่วมจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจได ้

 รายงานทางการเงินของบริษทัจดัท าข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป การเปิดเผยขอ้มูลใน
รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้การด าเนินธุรกิจของบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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11. รายการระหว่างกัน 

  สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขัดแย้งส าหรับปี 2555 และ 2554 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นธรรม ดงัน้ี 

บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
1.บริษทั เกรท ไช
น่า มิลเลนเนียม 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(“เกรทไชน่า”) 
 
ประกอบธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย ์
และธุรกิจโรงแรม 
 

 บริษทัและบริษทั 
เกรท ไชน่า 
 มิลเลนเนียม 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั เป็นกิจการ
ท่ีมีผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ร่วมกนัคือ
ครอบครัววรีบวร
พงศ ์ถือหุน้ใน
บริษทัรวมกนั  
652.55 ลา้นหุน้
หรือคิดเป็นร้อย
ละ 68.69 ของทุน
จดทะเบียนและ
เรียกช าระแลว้ 
และถือหุน้ใน
บริษทั เกรทไชน่า 
มิลเลนเนียม (ไทย

รายได้ขายก๊าซ LPG และยอดลกูหนีก้ารค้า  
บริษทั เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) 
จ ากดั ไดซ้ื้อก๊าซ LPG จากบริษทัเพือ่ใชใ้นส่วน
ของศูนย์อาหารของอาคารศูนย์การค้า โดย
บริษทัก าหนดราคาค่าก๊าซ LPG ท่ีขายให้แก่เก
รทไชน่าในราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้แก่ลูกคา้
ทัว่ไป  
  
 
 
เงินประกนัเพ่ือเช่าอาคารส านักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ UGP ,LCR 
และ SLM ได้เช่าพื้นท่ีอาคารส านักงานของ
โครงการเดอะพาลาเดียม เวิลด์ กบับริษทั เกรท
ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากดั เพื่อใช้
เป็นส านักงานในการด าเนินธุรกิจ โดยสัญญา
เช่าเร่ิม 1 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2558 บริษัทและบริษัทย่อยจึงต้องช าระเงิน

91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,935 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่
รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้
ปกติของบริษทัและมีการก าหนด
ราคาเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัขาย
ใหแ้ก่ลกูคา้ทัว่ไป จึงเห็นวา่
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่
การวางเงินประกนัอาคารของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในการเช่า
พื้นท่ีส านกังานเพือ่ใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย เป็นเร่ืองปกติในการท า
สัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นท่ี
อาคารส านกังานโดยทัว่ไป  จึง

หมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน ข้อ 33 (ก) และ 
ข้อ 33 (ค) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน ข้อ 33 (ก) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
แลนด)์ จ ากดั 
รวมกนั  1.38 ลา้น
หุน้หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.33 ของ
ทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระ
แลว้  

 
 บริษทัและบริษทั 
เกรทไชน่า มิ
ลเลนเนียม (ไทย
แลนด)์ จ ากดัมี
กรรมการร่วมกนั
จ านวน 2 ท่าน คือ  
คุณวรวทิย ์วรีบวร
พงศ ์และ  คุณพชั
รา วรีบวรพงศ ์

ประกนัการเช่าและการบริการ ไวเ้ป็นประกัน
ในการเช่าพื้นท่ีส านักงานดังกล่าว ทั้ งน้ีเงิน
ประกนัการเช่าและการบริการท่ี เกรทไชน่า คิด
เป็นการคิดตามปกติในการท าสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการเช่นเดียวกบัอาคารทัว่ไป  

 
 
 
จ่ายค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และยอดเจ้าหนี้
อ่ืน 
เป็นค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และยอดเจา้หน้ี
คงคา้งท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยของ
บริษทั คือ UGP, LCR และ SLM ไดเ้ช่าพื้นท่ี
อาคารส านกังานของบริษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด์) จ ากดั   รวมพื้นท่ี  7,218.20 
ตารางเมตร  ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง 
ตารางเมตรละ 461.79 บาท ซ่ึงสัญญาเช่าเร่ิม 1 
กนัยายน  2555  และส้ินสุด  31 สิงหาคม 2558 
(ระยะเวลาการเช่า 3 ปี)  เพื่อใชเ้ป็นส านักงาน
ในการด าเนินธุรกิจ โดยอตัราค่าเช่าอาคารและ
ค่าบริการ เ ป็นอัตรา ท่ีต ่ ากว่ าอัตรา ค่ า เ ช่ า
ส านกังานในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นวา่รายการดงักล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การเช่าพื้นท่ีส านักงานเพื่อใชใ้น
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษทัย่อย เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อ
ใช้ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท
และบริษทัย่อย  อตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการ ท่ีบริษทั เกรทไชน่า  
มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
คิดกบับริษทัและบริษทัย่อยก็เป็น
อัต ร า ค่ า เ ช่ า ท่ี ต ่ า ก ว่ า อ า ค า ร
ส านกังานท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง
กนั  อีกทั้งอาคารส านักงานเดิมท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่าพื้นท่ีจาก
บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน ข้อ 33 (ก) และ 
ข้อ 33 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนและยอดเจ้าหนีอ่ื้น 
เป็นค่าใช้จ่ายอื่นและยอดเจ้าหน้ีอื่นท่ีเกิดจาก
การท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชบ้ริการบริษทั 
เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากดั ใน
หลายบริการ ทั้งน้ีค่าบริการท่ี เกรทไชน่า คิดแก่
บริษัทและบริษัทย่อย เป็นค่าบริการ ท่ี คิด
เช่นเดียวกนักบัท่ี เกรทไชน่า คิดกบัลกูคา้ทัว่ไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

จ ากดั ซ่ึงส้ินสุดการเช่าในวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2555 ไม่สามารถขยาย
พื้ น ท่ีได้จากการขยายตัวของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ในเร่ืองของ
บุคคลากรและพื้นท่ีใช้สอยและ
การเ ดินทางไม่สะดวก โดย ท่ี
อาคารส านักงานโครงการเดอะ
พาลาเดียม เวิลด์ สามารถรองรับ
พื้นท่ีใชส้อยของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในระยะยาวได ้คณะกรรม 
การตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล  
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้
บริการของบริษทั เกรทไชน่า  
มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
เป็นการใช้บริการในธุรกิจปกติ
ของบริษัท เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด์)  จ ากัด และ
ค่าบริการท่ีบริษทั เกรทไชน่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน ข้อ 33 (ก) และ 
ข้อ 33 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน า้และเจ้าหนีอ่ื้น 
บริษทัและบริษทัย่อยช าระค่าไฟฟ้าและค่าน ้ า
ซ่ึงเกิดจากการใชไ้ฟฟ้าและน ้าในส านกังานของ
บริษทัและบริษทัย่อย ทั้งน้ีค่าไฟฟ้าและค่าน ้ าท่ี
บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) 
จ ากดั คิดกบับริษทัและบริษทัย่อยเป็นการคิด
ตามท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้จริง และเป็น
อตัราเดียวกบัท่ีบริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 
(ไทยแลนด์) จ ากัดคิดกับผูเ้ช่าพื้นท่ีรายอื่นๆ
ภายในอาคาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

480 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากัด
คิดแก่บริษัทก็ เ ป็นค่าบริการ ท่ี
บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 
(ไทยแลนด์) จ ากัดคิดกับลูกค้า
ทั่วไปจึงมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
มีความเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายช าระค่า
ไฟฟ้าและค่าน ้ าใหแ้ก่บริษทั เกรท
ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)
จ ากดัตามท่ีบริษทัและบริษทัย่อย
ใช้จริงและอตัราค่าไฟฟ้าและค่า
น ้ า ท่ีบริษัท เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด์) จ ากัดคิดกับ
บริษัทก็เป็นอัตราเดียวกันกับท่ี
บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 
(ไทยแลนด์) จ ากัด คิดกับผู ้เช่า
พื้นท่ีรายอื่นๆภายในอาคารจึงเห็น
ว่ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน ข้อ 33 (ก) และ 
ข้อ 33 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
  ค่า เ ช่าและค่าบริการอาคารส านักงานจ่าย

ล่วงหน้า 
บริษทัและบริษัทย่อยจะต้องช าระค่าเช่าและ
ค่าบริการส่วนกลางล่วงหนา้ให้แก่บริษทั เกรท
ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)  จ ากัด ซ่ึง
เป็นไปตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นท่ี
อาคารส านกังาน 

- - 107,303 - คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายช าระค่า
เช่าและค่าบริการส่วนกลางอาคาร
ส านักงานล่วงหน้าให้แก่ บริษทั 
เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย
แลนด์ )  จ ากัด  ซ่ึ ง เ ป็นไปตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นท่ี
อาคารส านกังาน รายการดงักล่าว
จึ ง มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

หมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน ข้อ 33 (ก) 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
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    รายการระหว่างกนั (ต่อ) 
  สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขัดแย้งส าหรับปี 2555 และ 2554 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นธรรม ดงัน้ี 

บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
2.บริษทั พรหม
มหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั  (“พรหม”) 

 
ประกอบธุรกิจ
พฒันา
อสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจโรงแรม 
 

 บริษทัและบริษทั 
พรหมมหาราช
พฒันาท่ีดิน เป็น
กิจการท่ีมีผูถื้อหุน้
ใหญ่ ร่วมกนัคือ
ครอบครัววรีบวร
พงศ ์ถือหุน้ใน
บริษทัรวมกนั  
652.55 ลา้นหุน้
หรือคิดเป็นร้อย
ละ 68.69 ของทุน
จดทะเบียนและ
เรียกช าระแลว้ 
และถือหุน้ใน
พรหม รวมกนั  
798,000 หุน้คิด
เป็นร้อยละ 99.75 
ของทุนจด

รายได้ขายก๊าซ LPG และยอดลกูหนีก้ารค้า  
บริษัท  พรหมมหาราชพัฒนา ท่ี ดิน  จ ากัด 
(“พรหม”) ไดซ้ื้อก๊าซ LPG จากบริษทัเพือ่ใชใ้น
ส่วนของศูนยอ์าหารของอาคารศูนยก์ารคา้และ
ครัวของโรงแรมซ่ึงพรหมด าเนินกิจการอยู ่โดย
บริษทัก าหนดราคาค่าก๊าซ LPG ท่ีขายให้แก่
พรหมในราคาเดียวกันกับท่ีขายให้แก่ลูกค้า
ทัว่ไป  
  
เงินประกนัเพ่ือเช่าอาคารส านักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ UGP ,LCR 
และ SLM ได้เช่าพื้นท่ีอาคารส านักงานของ
บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั เพื่อใช้
เป็นส านักงานในการด าเนินธุรกิจ บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจึงตอ้งช าระเงินประกนัเพือ่เช่าอาคาร 
ส านักงานไว้เ ป็นประกันในการเ ช่าพื้ น ท่ี
ส านักงานดงักล่าว โดยบริษทั พรหมมหาราช
พฒันาท่ีดิน จ ากัด ก าหนดอัตราการวางเงิน

6,874 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,712 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,312 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,608 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,269 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,608 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่
รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ปกติ
ของบริษทัและมีการก าหนดราคา
เช่นเดียวกบัท่ีบริษทัขายใหแ้ก่
ลกูคา้ทัว่ไป จึงเห็นวา่รายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่
การวางเงินประกนัเพือ่เช่าอาคาร
ส านกังานของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในการเช่าพื้นท่ีส านกังานเพือ่
ใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ย เป็นเร่ืองปกติใน
การท าสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคาร
ส านกังานโดยทัว่ไป อีกทั้งอตัรา
เงินประกนัท่ีบริษทั พรหมมหาราช

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 33 (ก) และ ข้อ 33 (ค) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 33 (ก)  
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บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
ทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้ 

 บริษทัและพรหม
มีกรรมการ
ร่วมกนัจ านวน 4 
ท่าน โดย มี
กรรมการของ 
พรหม  2 ท่านคือ  
คุณวรวทิย ์วรีบวร
พงศ ์และ  คุณพชั
รา วรีบวรพงศ ์  
ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของ
บริษทั 
และกรรมการของ
พรหมอีก 2 ท่าน 
คือ  คุณศุภชยั วรี
บวรพงศ ์และ  
คุณสุทธิพงศ ์วสุ
วณิชพนัธ์ ด ารง
ต าแหน่งเป็น 
กรรมการบริหาร 

ประกนัอาคารท่ีบริษทั UGP, LCR และ SLM 
จะจ่ายช าระเท่ากบั 1 เดือน ซ่ึงตามปกติบริษทั 
พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั ก าหนดอตัรา
เงินประกนัอาคารเท่ากบัค่าเช่า 2 เดือน ทั้งน้ีเงิน
ประกนัการเช่าท่ีบริษทั พรหมมหาราชพฒันา
ท่ีดิน จ ากดั คิดเป็นการคิดตามปกติในการท า
สัญญาเช่าเช่นเดียวกบัอาคารทัว่ไป นอกจากน้ี
อตัราการวางเงินประกนัการเช่าก็เป็นอตัราต ่า
กว่าท่ีบริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั 
คิดกับผู ้เ ช่ ารายอื่นภายในอาคาร เ ดียวกัน 
อย่างไรก็ดี บริษทัและบริษทัย่อยไดส้ิ้นสุดการ
เช่าพื้นท่ีอาคารส านักงานกับบริษัท พรหม
มหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2555 โดยยงัคงการเช่าพื้นท่ีห้องเก็บเอกสาร
บางส่วนและบริษทัและบริษทัย่อยก าลงัอยู่ใน
ระหว่างการเคลียร์เงินประกนัการเช่าดังกล่าว
กบับริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาท่ีดิน จ ากดั คิดกบับริษทัและ
บริษทัยอ่ยกเ็ป็นอตัราต ่ากวา่ท่ี
พรหมคิดกบัผูเ้ช่ารายอื่นภายใน
อาคารเดียวกนั  จึงเห็นวา่รายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 – ขอ้ 11 รายการระหวา่งกนั - หนา้ 119 

บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
และ ผูบ้ริหาร 
ของบริษทั  

จ่ายค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และยอดเจ้าหนี้
อ่ืน 
เป็นค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางและยอด
เจา้หน้ีอื่นท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อย
ของบริษทั คือ UGP, LCR และ SLM ไดเ้ช่า
พื้นท่ีอาคารส านกังานและห้องเก็บเอกสารของ
บริษัท พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน รวมพื้นท่ี 
4,260.12 ตารางเมตร ค่าเช่าอยู่ในช่วงตาราง
เ ม ต ร ล ะ  229.66 - 472.50 แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
ส่วนกลาง ตารางเมตรละ 100 บาท  เพื่อใชเ้ป็น
ส านักงานในการด าเนินธุรกิจ  และจัดเก็บ
เอกสารของบริษทัและบริษทัย่อย โดยอตัราค่า
เช่าอาคารเป็นอัตราท่ีสูงกว่าอาคารท่ีอยู่ใน
บริ เวณใกล้เคียงกัน  อย่างไรก็ตามอาคาร
ใกล้เคียงดังกล่าวไม่สามารถจัดหาพื้นท่ีท่ีมี
ขนาด เพียงพอกับ ท่ีบ ริษัทและบริษัทย่อย
ตอ้งการใชพ้ื้นท่ีได ้อีกทั้งบริษทั พรหมมหาราช
พฒันาท่ีดิน จ ากดั ไดใ้ห้ขอ้เสนอท่ีดีกว่าอาคาร
อื่นๆดา้นให้บริการส่วนกลาง เช่น ให้สิทธิการ
จอดรถในจ านวนท่ีมากกว่าและหากบริษทัมี
ความต้องการท่ีจอดรถเกินสิทธิท่ีได้บริษัท 
พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั กคิ็ดค่าจอดรถ

16,273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การเช่าพื้นท่ีส านักงานเพื่อใช้ใน
การด าเนินธุรกิจและเพือ่การจดัเก็บ
เอกสารของบริษทัและบริษทัย่อย 
เป็นการ เช่าพื้น ท่ี เพื่อใช้ด า เนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัท
ย่อย  แม้ว่าอัตราค่า เช่า ท่ีบริษัท 
พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากัด 
คิดกับบริษทัและบริษทัย่อยก็เป็น
อตัราค่าเช่าท่ีสูงกว่าอาคารท่ีอยู่ใน
บริเวณใกลเ้คียงกนั แต่เม่ือพิจารณา
ถึงขนาดพื้นท่ีท่ีมีขนาดเพียงพอกบั
พื้ น ท่ี ท่ี บ ริ ษัท แ ละบ ริ ษัท ย่ อ ย
ตอ้งการใชแ้ลว้ ขนาดพื้นท่ีอาคาร
อื่นๆบริเวณใกลเ้คียงกนันั้นมีขนาด
เล็กกว่าไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เป็น
พื้นท่ีส าหรับส านักงานของบริษทั
และบริษทัย่อยประกอบกบับริษทั 
พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดัได้
เสนอท่ีดีกว่าอาคารอื่นๆในบริเวณ
ใกล้เคียง ด้านบริการส่วนกลาง 
เช่น ใหสิ้ทธิการจอดรถในจ านวนท่ี

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 33 (ก) และ ข้อ 33 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
ในอตัราท่ีถกูวา่อาคารอื่นมาก และคิดค่าบริการ
ระบบปรับอากาศนอกเวลาท าการในอัตรา
เดียวกบัในเวลาท าการ  ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าเสนอ
ราคาค่าเช่าส านักงานในพื้นท่ีใกล้เคียงกับ
อาคารส านักงานของบริษัท พรหมมหาราช
พัฒนา ท่ี ดิน  จ ากัด เพื่ อ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้  อย่างไรก็ดี บริษทั
และบริษัทย่อยได้ส้ินสุดการเช่าพื้นท่ีอาคาร
ส านกังานกบับริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 โดยยงัคงการ
เช่าพื้นท่ีห้องเก็บเอกสารบางส่วนและบริษัท
และบริษทัย่อยก าลงัอยู่ในระหว่างการเคลียร์
เงินประกันการเช่าดังกล่าวกับบริษทั พรหม
มหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนและยอดเจ้าหนีอ่ื้น 
เป็นค่าใช้จ่ายอื่นและยอดเจ้าหน้ีอื่นท่ีเกิดจาก
การท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชบ้ริการโรงแรม
ของบริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั ใน
หลายบริการ เ ช่น บริษัทให้บริษัท พรหม
มหาราชพัฒนาท่ีดิน จ ากัดจัดเตรียมอาหาร
กลางวนัให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,161 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,687 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,061 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,511 
 
 
 
 
 

มากกว่าและหากบริษัทมีความ
ต้องการท่ีจอดรถเกินสิทธิ ท่ีได้
บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดักคิ็ดในอตัราท่ีถกูวา่อาคารอื่น
มาก และคิดค่าบริการระบบปรับ
อากาศนอกเวลาท าการในอัตรา
เดียวกับในเวลาท าการ เป็นต้น  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล และมีราคาท่ี
เหมาะสม 
 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การ ท่ีบ ริษัทและบ ริษัทย่อยใช้
บริการโรงแรมของบริษทั พรหม
มหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั ในเร่ือง
การจดัเตรียมอาหารให้แก่พนกังาน 
ก า ร เ ล้ี ย ง รั บ ร อ ง ลู ก ค้ า   ก า ร
ให้บริการห้องพกัให้แก่ลูกคา้ และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 33 (ก) และ ข้อ 33 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
ย่อยในวนัท างาน  การเล้ียงรับรองลูกค้าของ
บริษทัและบริษทัย่อยท่ีห้องอาหารโรงแรมของ
พรหม การจองห้องพักโรงแรมของบริษัท 
พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากัดให้กับลูกคา้
ของบ ริษัทและบ ริษัทย่อ ย  เ ป็นต้น  ทั้ ง น้ี
ค่าบริการท่ีบริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดัคิดกบับริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นค่าบริการ
ท่ีคิดเช่นเดียวกันกับท่ีบริษทั พรหมมหาราช
พฒันาท่ีดิน จ ากดั คิดกบัลกูคา้ทัว่ไป  
 
 
 
 
จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน า้และยอดเจ้าหนีอ่ื้น 
บริษทัและบริษทัย่อยช าระค่าไฟฟ้าและค่าน ้ า
ซ่ึงเกิดจากการใชไ้ฟฟ้าและน ้าในส านกังานของ
บริษทัและบริษทัย่อย ทั้งน้ีค่าไฟฟ้าและค่าน ้ าท่ี
บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดัคิดกบั
บริษัทเป็นค่าไฟฟ้า  ค่าน ้ า  ท่ีบริษัท พรหม
มหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั คิดตามท่ีบริษทัและ
บริษัทย่อยใช้จริง และเป็นอัตราเดียวกับท่ี
บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั คิดกบั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,612 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

218 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการอื่นๆนั้น เป็นการใชบ้ริการ
ในธุรกิจปกติของบริษัท พรหม
มหาราชพัฒนา ท่ี ดิน  จ ากัด  ซ่ึ ง
ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าและ
โรงแรม และค่าบริการท่ีบริษัท 
พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากัด
คิดแ ก่บริษัทก็ เ ป็น ค่ าบริการ ท่ี
บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ า กัด  คิ ดกับลู กค้าทั่ ว ไป จึ ง มี
ความเห็นวา่รายการดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและราคามีความ
เหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายช าระค่า
ไฟฟ้าให้แก่บริษทั พรหมมหาราช
พฒันาท่ีดิน จ ากดั ตามท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยใชจ้ริงและอตัราค่าไฟฟ้า 
ค่าน ้ า  ท่ีบ ริษัท  พรหมมหาราช
พฒันาท่ีดิน จ ากัด คิดกับบริษัทก็
เ ป็นอัตร า เ ดี ยวกันกับ ท่ีบ ริษัท 
พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 33 (ก) และ ข้อ 33 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่
เกีย่วข้อง 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั   
(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน 

2555 2554 2555 2554 
ผูเ้ช่าพื้นท่ีรายอื่นๆภายในอาคาร คิดกับผู ้เช่าพื้นท่ีรายอื่นๆภายใน

อาคารจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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12. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
12.1 งบการเงนิ 
12.1.1  ผูส้อบบญัชี 

  

ปี ช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชี 
อนุญาตเลขที ่

บริษัทผู้สอบบัญชี 

2553 นายวเิชียร ก่ิงมนตรี 3977 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2554 นายวเิชียร ก่ิงมนตรี 3977 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2555 นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั 4526 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีปี 2553 ถึงปี 2555 
ปี 2553 ชุดเดิม ตามรายงาน ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 
ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยให้ความเห็นวา่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2553 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ปี 2553 ชุดออกใหม่ ตามรายงาน ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 
ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยให้ความเห็นวา่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2553 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลักการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีไม่กระทบต่อความเห็นของผูส้อบบญัชี ในวรรคท่ี 5 ของ
รายงานของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  
            โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33.1 ซ่ึง
ระบุวา่งบการเงินรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีขา้พเจา้ไดเ้คยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตาม
รายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2554 ไดมี้การแกไ้ขและออกใหม่ การแกไ้ขดงักล่าวเป็นการรับรู้ส่วนเกินของ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีมากกวา่ส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีใชใ้นการซ้ือธุรกิจจ านวน 469 ลา้น
บาท ในงบก าไรขาดทุนรวม ดงันั้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตฉบบัน้ีไดอ้อกแทนรายงานฉบบัเดิม 
 
ปี 2554 
ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยให้ความเห็นวา่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด 
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(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
ปี 2555 
ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยให้ความเห็นวา่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั สยามแก๊ส 
แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

12.1.2  การเปล่ียนแปลงทางบญัชีท่ีส าคญัปี 2553 
- ไม่มี – 

 
การเปล่ียนแปลงทางบญัชีท่ีส าคญัปี 2554 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่การตีความมาตรฐานการายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง (รวมเรียก 
“มาตรฐานการบญัชี”) ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเหล่านั้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินท่ี
น าเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดห้ามแสดงรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และตอ้งแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้กิดจากรายการกบัผู ้
ถือหุ้นแยกต่างหากจากรายการกบัผูถื้อหุ้น กิจการสามารถเลือกแสดงงบเด่ียว (งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือ
สองงบ (งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในกรณีท่ีกิจการมีการปรับปรุงยอ้นหลงั หรือจดัประเภท
รายการใหม่ กิจการตอ้งแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้งวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบล่าสุด นอกเหนือจาก
การแสดงงบ ณ วนัส้ินงวดปัจจุบนั และ ณ วนัส้ินงวดก่อน อยา่งไรก็ดีส าหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็นรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีกิจการน ามาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) มาใชแ้ต่กิจการสามารถเลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่
แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554  กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะแสดงสองงบ (งบก าไรขาดทุน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที1่6 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดใหกิ้จการตอ้งรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการ
ร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน
ของสินทรัพย ์กิจการตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
นั้น มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ก าหนดใหกิ้จการตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวธีิการ
คิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติั
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ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริษัทใช้วิธีปรับไปข้างหน้าส าหรับการปรับปรุงการบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย ์ส่วนจ านวนของการบญัชีภาระผูกพนัท่ีเกิดจากการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยไ์ม่มีสาระส าคญั  

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ซ่ึงสามารถจดัประเภทได ้4 
ประเภท ไดแ้ก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงิน และ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน และ ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้วดัมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนโดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้กิจการสามารถรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ในก าไรขาดทุน ส่วนผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนให้รับรู้ในก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกวธีิปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงคร้ังแรกโดยรับรู้หน้ีสินท่ีเก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์
พนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยปรับกบัก าไรสะสมตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดให้กิจการตอ้งรวมตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น และ
ยกเลิกวธีิทางเลือกในการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัที กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 และคาดวา่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัเน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัใชว้ธีิรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขอยูแ่ลว้ 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที2่4 (ปรับปรุง 2552) ค  านิยามของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดร้วมการอยูภ่ายใต้
การควบคุมเดียวกนัของกิจการ การร่วมคา้ท่ีกิจการเป็นผูร่้วมคา้ และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลงัออก
จากงานส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานของกิจการ กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเปิดเผยขอ้มูลของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินในงบการเงิน 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที2่7 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดให้รายการทุกรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
จะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ หากรายการนั้นไม่เป็นการสูญเสียอ านาจการควบคุม และรายการเหล่านั้นจะไม่
มีผลกระทบต่อค่าความนิยม หรือก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบญัชีไดก้ าหนดวิธีการบญัชีในกรณีท่ีสูญเสีย
การควบคุม ส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีกิจการถืออยูต่อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนในงบ
ก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยจะใช้
วธีิการเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) กรณีท่ีกิจการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัในบริษทัร่วม 
กิจการตอ้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียคงเหลือดว้ยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน 
กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานฉบบัน้ีไดใ้ห้แนวทางในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมกิจการและอนุญาตให้รวมกลุ่มของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสินทรัพย์
รายการเดียวได้ หากสินทรัพยแ์ต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใกลเ้คียงกนั กลุ่มบริษทัได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
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- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ให้ขอ้ก าหนดส าหรับการแสดงรายการและการวดัมูลค่าของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน กิจการตอ้งแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวดัมูลค่าไดส้องวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรม ส าหรับวิธี
มูลค่ายติุธรรมกิจการตอ้งรับรู้ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษทัได้
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริษทัจะใชว้ธีิราคาทุนในการวดั
มูลค่า 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียงัคง
ก าหนดใหบ้นัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีซ้ือ โดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญับางประการ 
เช่น รายการจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจตอ้งบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินซ่ึงตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัการรวมธุรกิจโดยผลต่างจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ังกิจการสามารถเลือกวธีิในการวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กลงทุน
ไดโ้ดยวดัตามมูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้
ไม่มีอ านาจควบคุม ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีส าหรับการรวมธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

 
- การเปล่ียนแปลงทางบญัชีท่ีส าคญัปี 2555 

- ไม่มี- 
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12.1.3 ตารางสรุปงบการเงิน 
 

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 – 2555 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 53 
(จดัประเภทใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 54 
(จดัประเภทใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 55 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย์             
สินทรัพยห์มุนเวยีน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 938,780  5.91  1,529,606  6.56  1,461,276  5.26  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 1,274,777  8.03  2,177,767  9.35  2,876,347  10.36  
สินคา้คงเหลือสุทธิ 1,909,951  12.03  4,839,566  20.76  8,143,195  29.34  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  

 
 

 
 

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืน        34,559  0.22  3,172  0.01  56,135  0.20  
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน        25,613  0.16  87,251  0.37                      -    0.00  
- ลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนประกนัภยั        22,823  0.14  22,823  0.10                      -    0.00  
- เงินมดัจ า                     -    0.00  161,381  0.69  22,637  0.08  
- อ่ืนๆ 60,839  0.38  18,034  0.08  53,514  0.19  
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 4,267,342  26.87  8,839,600  37.92  12,613,104  45.44  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน             
เงินลงทุนระยะยาว 200  0.00  200  0.00  200  0.00  
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 500  0.00  500  0.00  805 0.00  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ             

30,858  0.19  
            

28,300  0.12  
           25,742  

0.09  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 9,483,797  59.71  12,255,347  52.57  12,860,754  46.33  
ค่าความนิยม 1,349,549  8.50  1,349,549  5.79  1,349,549  4.86  
ค่าสิทธิการเช่า-สุทธิ 403,521  2.54  631,745  2.71  584,503  2.11  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 8,430  0.05  20,594  0.09  19,524  0.07  
เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน 150,757  0.95                      -    0.00                      -    0.00  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 187,779  1.18  186,518  0.80  302,633  1.09  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,615,391  73.13  14,472,753  62.08  15,143,710  54.56  

รวมสินทรัพย์ 15,882,733  100.00  23,312,353  100.00  27,756,814  100.00  
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 
ณ 31 ธ.ค. 53 

(จดัประเภทใหม่) 
ณ 31 ธ.ค. 54 

(จดัประเภทใหม่) 
ณ 31 ธ.ค. 55 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น             
หน้ีสินหมุนเวยีน             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

2,171,598  13.67  5,891,563  25.27  7,585,073  27.33  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,933,302  12.17  2,545,908  10.92  4,181,482  15.06  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดใน1ปี 688,747  4.34  1,490,769  6.39  202,783  0.73  
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาการเงินท่ีถึง
ก าหนดภายใน 1 ปี 

                    -    0.00  16,673  0.07  50,557  0.18  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน             
 - ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 265,153  1.67  152,035  0.65  173,274  0.62  
 - อ่ืนๆ 64,731  0.41  78,218  0.34  95,229  0.34  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,123,531  32.26  10,175,166  43.65  12,288,398  44.27  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน             
เงินกูย้มืระยะยาว 2,200,806  13.86  3,497,640  15.00  740,075  2.67  
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     -    0.00                      -    0.00  3,000  0.01  
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                     -    0.00  18,264  0.08  34,459  0.12  
หุน้กู ้                     -    0.00                      -    0.00  4,487,918  16.17  
เจา้หน้ีเงินมดัจ าคา่ถงัแก๊ส 2,433,207  15.32  2,698,748  11.58  3,021,470  10.89  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                     -    0.00  79,078  0.34  85,227  0.31  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 23,654  0.15  21,296  0.09  15,149  0.05  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,657,667  29.33  6,315,026  27.09  8,387,298  30.22  

รวมหนีสิ้น 9,781,198  61.58  16,490,192  70.74  20,675,696  74.49  

 
 
 
 
 
 



บริษทั สยามแก๊สแอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)                                                                                             
 

ส่วนท่ี 2 – ขอ้ 12 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หนา้ 129 

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 53 
(จดัประเภทใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 54 
(จดัประเภทใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 55 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนจดทะเบียน-หุน้สามญั950 ลา้นหุน้@ 1 
บาท 

950,000  5.98  950,000  4.08  950,000  3.42  

ทุนช าระแลว้-หุน้สามญั  950 ลา้นหุน้ @ 1 
บาท 

950,000  5.98  950,000  4.08  950,000  3.42  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,874,482  11.80  1,874,482  8.04  1,874,482  6.75  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 310,444  1.95  310,444  1.33  310,444  1.12  
ผลต่างจากการซ้ือสินทรัพยจ์ากการรวม
กิจการภายใตก้ลุ่มกิจการเดียวกนั 

(660,734) (4.16) (660,734) (2.83) (660,734) (2.38) 

ผลต่างจากการรวมส่วนไดเ้สียจากการรวม
กิจการภายใตก้ลุ่มกิจการเดียวกนั 

22,583  0.14  22,583  0.10  22,583  0.08  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (32,001) (0.20) 202,618  0.87  77,556  0.28  
ก าไรสะสม  -  จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 162,089  1.02  162,089  0.70  162,089  0.58  
ก าไรสะสม  -  จดัสรรส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 272,143  1.71  272,143  1.17  272,143  0.98  
ก าไรสะสม  -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,407,335  21.45  3,912,845  16.78  4,312,480  15.54  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,306,341  39.71  7,046,470  30.23  7,321,043  26.38  

หุน้ทุนซ้ือคืน (272,143) (1.71) (272,143) (1.17) (272,143) (0.98) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 6,034,198  37.99  6,774,327  29.06  7,048,900  25.40  

รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 67,337  0.42  47,834  0.20  32,218  0.11  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,101,535  38.42  6,822,161  29.26  7,081,118  25.51  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,882,733  100.00  23,312,353  100.00  27,756,814  100.00  
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 
หน่วย : พนับาท 

  

งบการเงินรวม 
ปี 2553 

(จดัประเภทใหม่) 
ปี 2554 

(จดัประเภทใหม่) 
ปี 2555 

 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน             
รายไดจ้ากการขาย 21,388,669            94.4  37,067,536        96.0  46,628,220           97.6  
รายไดค้่าขนส่ง 460,140              2.0  743,618       1.9  616,159          1.3  
รายไดค้่าบริการ 11,701              0.1  95,504          0.3  93,089          0.2  
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ 653,272              2.9  498,168       1.3                -         -    
รายไดอ่ื้น 139,078              0.6  189,085       0.5  414,408   0.9  

รวมรายได้ 22,652,860           100.0  38,593,911        100.0  47,751,876 100.0  

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน             
ตน้ทุนขายและบริการ (19,295,616) (85.2) (35,411,959) (91.8) (44,815,304) (93.9) 
ตน้ทุนขนส่ง (325,745)  (1.4)  (544,911) (1.4) (448,371) (0.9) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (601,558) (2.7) (900,998) (2.3) (926,467) (1.9) 

รวมค่าใช้จ่าย (20,222,919) (89.3) (36,857,868) (95.5) (46,190,142) (96.7) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 2,429,941 10.7 1,736,043 4.5 1,561,734 3.3 

และภาษีเงนิได้นติบุิคคล             

ตน้ทุนทางการเงิน (66,589) (0.3) (424,926) (1.1) (434,279) (0.9) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (553,094) (2.4) (334,772) (0.9) (330,647) (0.7) 

ก าไรสุทธิ 1,810,258 8.0 976,345 2.5 796,808 1.7 

              

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,832,471 8.1  994,337 2.6  817,053 1.7  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม (22,213) (0.1) (17,992) (0.1) (20,245) (0.0) 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 2555  
                                              หน่วย : พนับาท 

 
 

งบการเงินรวม 
ปี 2553 

(จดัประเภทใหม่) 
ปี 2554 

(จดัประเภทใหม่) 
ปี 2555 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรสุทธิ    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,363,352 1,311,117 1,127,455 
ปรับรายการกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จาก
การด าเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคา- อาคาร และอุปกรณ์ 451,217 671,608 776,646 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยอ่ื์น 9,080 51,833 52,715 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (166) 11,096 1,588 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (2,776) (1) (12,235) 
ตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นเป็นค่าใชจ่้าย - 4,076 1,919 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,186 76,261 (9,345) 
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ (653,272) (498,168) - 
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย
สินทรัพยถ์าวร - สุทธิ (22,172) (25,136) (8,259) 
ผลประโยชน์พนกังาน - 8,462 8,485 
ตดัหน้ีสูญออกจากบญัชี - 223 16 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู/้หุน้กูต้ดับญัชี - 4,844 20,542 
ดอกเบ้ียรับ (4,979) (18,234) (11,849) 
เงินปันผลรับ - - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 42,384 356,024 366,583 
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนนิงานก่อนการ
เปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

2,183,854 1,954,005 2,314,261 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 – 2555 
                                                                                                                                            หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

ปี 2553 
(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2554 
(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2555 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ) 
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

 
42,308 

 
(931,850) 

 
(700,184) 

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ (1,101,883) (2,904,738) (3,285,865) 
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,075 (111,192) 162,461 
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (107,113) 71,253 (154,271) 
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 506,956 611,533 1,629,926 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (22,084) (43,429) (23,568) 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงินมดัจ าถงัแก๊ส 145,625 267,712 322,722 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,457 (2,285) (6,147) 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  (790) (2,337) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรม
ด าเนินงานก่อนจ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได้ 

1,663,195 (1,089,781) 256,998 

จ่ายดอกเบ้ีย (37,997) (359,330) (326,003) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (623,818) (509,529) (311,494) 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 1,001,380 (1,958,640) (380,499) 
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  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 – 2555 
                                                                                                      หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

ปี 2553 
(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2554 
(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2555 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ 10,111 - - 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,063,541) (1,399,159) - 
ซ้ือเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - - (304) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 39,907 66,881 45,058 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,401,720) (1,468,986) (1,506,912) 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,200) (5,892) (2,491) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,063 - - 
ดอกเบ้ียรับ 4,979 18,234 11,849 
เงินปันผลรับ - - - 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (2,389,401) (2,788,922) (1,452,800) 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 – 2555 
                                                                                                                                              หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

ปี 2553 
(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2554 
(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2555 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 1,046,643 3,643,487 1,712,944 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 3,000 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 2,151,525 3,325,603 299,250 
เงินสดจ่ายเพ่ือรับโอนเงินกูย้มืระยะยาวจากผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัยอ่ย (1,554,661) - - 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (195,767) (1,231,590) (4,359,601) 
เงินสดรับ(จ่าย)ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าทาง
การเงิน 

(66) (7,963) 50,081 

เงินสดรับจากการออกหุน้กูสุ้ทธิ - - 4,482,175 
เงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
- 

 
- 

 
6,038 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยแ์ลว้เช่ากลบัคืน - 45,496 - 
จ่ายเงินปันผล (461,629) (418,930) (418,828) 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 986,045 5,356,103 1,775,059 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 – 2555 
                                                                                                                   หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

ปี 2553 
(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2554 
(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2555 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
สุทธิ (401,976) 608,541 (58,240) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 1,331,089 928,734 1,519,561 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด (379) (17,714) (45) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 928,734 1,519,561 1,461,276 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด
ประกอบด้วย  :  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

 
 

938,780 
(10,046) 

 
 

1,529,606 
(10,045) 

 
 

1,461,276 
- 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 928,734 1,519,561 1,461,276 
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคีลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ ปี 2553 – 2555 

 

 งบการเงนิรวม 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 
 

   
 - อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.83 0.87 1.03 
 - อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.46 0.39 0.36 
 - อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
(เท่า) 

0.18 0.15 0.12 
 - อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้(เท่า) 20.24 24.05 20.20 
  - ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 18.03 15.18 18.07 
 - อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 17.05 10.65 6.90 
 - ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 21.41 34.26 52.87 
 - อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 14.11 19.80 17.33 
 - ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 25.86 18.43 21.06 
 - วงจรเงินสด (วนั) 
 

13.58 31.00 49.88 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร 
 
 

   
(Profitability Ratio) 
 

   
 - อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 10.24 5.14 4.38 
 - อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (%) 11.12 4.58 3.30 
 - อตัราก าไรสุทธิ (%) 8.28 2.57 1.68 
 - อตัราตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 29.67 14.31 11.25 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
 

   
(Efficiency Ratio) 
 

   
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 11.40 4.19 2.87 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 23.94 13.87 

 
12.64 

อตัราหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 2.32 3.11 3.71 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
 (Financial Policy Ratio) 
 

   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 1.60 2.42 2.92 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ีย (เท่า) 

63.95 4.83 4.26 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระ
ผกูพนั (เท่า) 

0.17 (0.08) (0.01) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 25.50 42.91 52.58 
ข้อมูลต่อหุ้น  (ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่) 
 

   
มูลค่าหุน้ตามบญัชี 6.57 7.37 7.67 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ 1.99 1.08 0.89 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

1. ผลการด าเนินงาน 

 
รายได้ 
รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจค้าก๊าซ LPG 
แอมโมเนีย ผลิตภณัฑปิ์โครเคมีอ่ืน รายไดจ้ากการจ าหน่ายถงัแก๊ส LPG ติดรถยนต์ และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ คิดเป็น
รายไดเ้ฉล่ีย 3  ปี ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2553-2555 เท่ากบัร้อยละ 96 ของรายไดร้วม  รองลงมาไดแ้ก่รายไดจ้ากธุรกิจ
ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน และรายไดค้่าบริการ เฉล่ียร้อยละ 2 ของรายไดร้วม   และ
รายไดอ่ื้นเฉล่ียร้อยละ  2  ของรายไดร้วม  รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก 22,653 ลา้นบาท ในปี 
2553  เป็น 38,594 ลา้นบาท ในปี 2554 และเป็น 47,752 ลา้นบาท ในปี 2555 สาเหตุหลกัมาจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
จากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ส่งออกใน
ต่างประเทศ และ ธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ในประเทศจีน สิงคโปร์ และเวยีดนาม 
 
(1)  รายได้จากการขาย 
รายไดจ้ากการขายแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนียแอนไฮดรัส 
(“แอมโมเนีย”) (2) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน (3) รายไดจ้ากการจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์ 
และ (4) รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  
ตารางท่ี 12.1 : รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG แอมโมเนีย ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  ของงบการเงิน 
รวม ตั้งแต่ปี 2553-2555 

                                                                                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ปี 2553 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย 20,874  97.59 36,415 98.24 45,555 97.70 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน 506  2.37  545 1.47 885 1.90 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์ 9  0.04  34 0.09 10 0.02 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  0.00 0.00 73 0.20 178 0.38 
รวมรายได้จากการขาย 21,389 100.00 37,067 100.00 46,628 100.00 

 
รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG 
รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG มาจากบริษทั และบริษทัยอ่ย ซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัท่ีส าคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากรายได้
จากการขายในปี 2553 - 2555 กวา่ร้อยละ 98 มาจากรายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG   ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยได้
จ าหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ตวัแทนคา้ต่างของแต่ละบริษทัเพ่ือบรรจุถงัก๊าซ LPG ขายให้กบัลูกคา้ และจ าหน่าย
โดยตรงใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG ส าหรับรถยนต ์เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 12.2 : โครงสร้างรายไดก้ารจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามลกัษณะประเภทลูกคา้ 
และช่องทางจดัจ าหน่ายปี 2553-2555          

                                                                                                                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ปี 2553 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 11,128  56.94 12,155 34.88 13,488 30.69 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 5,186 26.53 4,644 13.33 4,877 11.09 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 1,577  8.07 1,385 3.97 2,468 5.62 
ลูกคา้ต่างประเทศ 1,653  8.46 16,666 47.82 23,117 52.60 

รวม 19,544 100.00 34,850 100.00 43,950 100.00 
ยอดขายก๊าซ LPG มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจาก 19,544  ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 34,850 ลา้นบาทในปี 2554  และ
เพ่ิมข้ึนเป็น 43,950 ลา้นบาทในปี 2555 เน่ืองจากความตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพ่ิมสูงข้ึนในกลุ่มของครัวเรือน กลุ่ม
อุตสาหกรรมรวมถึงการขายในกลุ่มของลูกคา้ต่างประเทศจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ส่งออกในต่างประเทศ
ท่ีเร่ิมในปี 2553 และกา้วเขา้สู่ธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศอยา่งเต็มตวัในปี 2554 และเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองในปี 2555 
 
รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียแอนไฮดรัส (แอมโมเนีย) 
รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียมาจากผลการด าเนินงานของ UGP โดย UGP จะน าเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศ
เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีใชแ้อมโมเนียเป็นวตัถุดิบ เช่น โรงงานผลิตผงชูรส 
อุตสาหกรรมยาง เป็นตน้  
UGP มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายแอมโมเนียเท่ากบั 1,330 ลา้นบาท ในปี 2553 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 1,565 ลา้นบาท 
ในปี 2554 และเพ่ิมข้ึนเป็น 1,605 ลา้นบาท ในปี 2555 ทั้งน้ีเป็นการปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจและอุตสา
กรรมโดยรวมซ่ึงส่งผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมดงักล่าวเพ่ิมก าลงัการผลิตใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
สูงข้ึน 
 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ไดแ้ก่ โพรเพลแลนท์ น ้ ามนัดีเซล ถ่านหิน เป็นตน้ ซ่ึงอยู่ภายใตก้าร
ด าเนินงานของบริษทัและ UGP รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนในปี 2553 – 2555  เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 2  
เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายรวม โดยมีค่าเท่ากบั 506 ลา้นบาท ในปี 2553 และเท่ากบั 545 ลา้นบาทในปี 2554 
และ 885 ลา้นบาทในปี 2555 ทั้งน้ีเป็นการปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามภาวะเศรษฐกินและอุตสาหกรรมโดยรวม 
 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์
รายไดจ้ากการจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนตซ่ึ์งด าเนินงานโดย SQS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไดต้ั้งข้ึนมา
ในช่วงกลางปี 2551 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนตเ์ท่ากบั 9 ลา้นบาท ในปี 2553 ส าหรับปี 2554 
มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 34 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2554 ราคาน ้ ามนัเร่ิมปรับตวัข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้
ผูบ้ริโภคในภาคขนส่งเร่ิมเปล่ียนมาใช้พลงังานทดแทนน ้ ามนัได้ อย่างเช่น ก๊าซ LPG ส่งผลให้ปริมาณการ
จ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนตสู์งข้ึนรายไดจึ้งปรับตวัสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ดีในปี 2555 ยอดรายไดจ้าก
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การจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนตป์รับลดลงเป็น 10  ลา้นบาท เน่ืองจากราคาน ้ ามนัมีแนวโนม้ค่อนขา้งทรงตวั
ท าใหค้วามตอ้งการใชถ้งัแก๊สติดรถยนตล์ดลงอยา่งมาก (ปริมาณการจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์เพ่ิมข้ึนจาก 
4,493 ใบในปี 2553 เป็น 17,443 ใบ ในปี 2554 และลดลงเป็น 5,538 ใบในปี 2555) 
 
 (2)  รายได้ค่าขนส่ง 
รายไดค้่าขนส่งมาจากการด าเนินงานของ 2 กลุ่ม คือ 1) บริษทัยอ่ยของ UGP  ไดแ้ก่ CGT  และ 2) LCR และ SLM 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ LCR ทั้งน้ีธุรกิจขนส่งของกลุ่มบริษทัดงักล่าวให้บริการขนส่งทั้งบริษทั และ UGP และ
ลูกคา้ภายนอก ซ่ึงรายไดค้่าขนส่งตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะรายไดค้่าขนส่งท่ีเกิดจากการให้บริการแก่ลูกคา้
ภายนอกเท่านั้น โดยรายไดค้่าขนส่งให้แก่ลูกคา้ภายนอกเพ่ิมสูงข้ึนจาก 460  ลา้นบาท ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น
เท่ากบั 744 ลา้นบาท ในปี 2554  แต่ปรับตวัลดลงเป็น 616 ลา้นบาทในปี 2555        โดยแบ่งออกเป็นรายไดค้่า
ขนส่งทางรถยนต ์และรายไดค้่าขนส่งทางเรือ รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 12.3 : รายไดก้ารขนส่งทางรถยนตแ์ละทางเรือแก่ลูกคา้ภายนอกกลุ่ม ปี 2553- 2555 

                                                                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ลูกคา้ภายนอกกลุ่ม       
รายไดก้ารขนส่งทางรถยนต ์    242  52.61  365 49.06 347 56.33 
รายไดค้่าขนส่งทางเรือ      218  47.39  379 50.94 269 43.67 
รวมรายได้ค่าขนส่ง 460 100.00 744 100.00 616 100.00 

 
รายไดค้่าขนส่งทางรถยนตม์าจากการด าเนินงานของ LCR และ CGT ซ่ึงให้บริการทั้งขนส่งก๊าซ LPG และน ้ ามนั    
เท่ากบั 242 ลา้นบาท ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น 365 ลา้นบาท ในปี 2554  ตามปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG 
เพ่ิมข้ึนในส่วนของภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่งในปี 2554 อยา่งไรก็ดีรายไดค้่าขนส่งทางรถยนต์แก่
บุคคลภายนอกไดป้รับตวัลดลงเป็น 347  ลา้นบาทในปี 2555  เน่ืองจากเป็นการใหบ้ริการขนส่งใหก้ลุ่มบริษทัเป็น
ส่วนใหญ่ ส่งผลใหร้ายไดบ้ริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกปรับตวัลดลง 
 
รายไดค้่าขนส่งทางเรือมาจากการด าเนินงานของ 5 บริษทัเรือเดิมไดแ้ก่ LMR ,UMR ,UTD ,UGI และ UGC ในปี 
2553 และในระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2554 และจากการด าเนินงานของ SLM ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2554 เป็นตน้ไป ภายหลงัการควบรวมกิจการของบริษทัเรือเดิม และจดัตั้งเป็นบริษทั SLM โดยแบ่งออกเป็น
รายไดจ้ากการขนส่งก๊าซ LPG และรายไดจ้ากการขนส่งน ้ ามนั โดยให้บริการขนส่งทั้งภายในและต่างประเทศ 
รายไดค้่าขนส่งทางเรือเท่ากบั 218 ลา้นบาท ในปี 2553  เพ่ิมข้ึนเป็น 379 ลา้นบาท ในปี 2554 และลดลงเป็น 269 
ลา้นบาทในปี 2555 ตามล าดบั ทั้ งน้ีการเพ่ิมข้ึนของรายไดค้่าขนส่งทางเรือในปี 2554 เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการ
ให้บริการขนส่งทางเรือแก่บุคคลภายนอกเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากปี 2553 อย่างไรก็ดีในปี 2555 SLM ไดก้ลบัมา
ใหบ้ริการขนส่งทางเรือแก่กลุ่มบริษทัมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งทางเรือแก่บุคคลภายนอกปรับตวัลดลงในปี 2555 
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 (3)  รายได้จากการให้บริการ 
รายได้จากการให้บริการ รายได้หลกั ประกอบด้วย รายได้จากการซ่อมถงั รายได้ค่าผ่านท่า  รายได้จากการ
ให้บริการพ้ืนท่ีถงัเก็บส ารองก๊าซ LPG และอ่ืนๆ โดยในปี 2553 มีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 12 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนเป็น 95 ลา้นบาท ในปี 2554 สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2554 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้ค่าผ่านท่า 
รายไดจ้ากการให้บริการพ้ืนท่ีถงัเก็บส ารองก๊าซ  LPG  เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดีในปี 2555 รายไดจ้ากการให้บริการ
ลดลงเป็น 93 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554  เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดใ้หบ้ริการผา่นท่า และให้บริการ
พ้ืนท่ีถงัเก็บส ารองก๊าซ LPG ใหแ้ก่ลูกคา้บุคคลภายนอกลดลง 
 
(4)  รายได้อืน่ 
รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รายไดด้อกเบ้ียรับ รายไดค้่าเช่า  ก าไรจาก
การจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั 139  ลา้นบาท ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น 189 
ลา้นบาท  ในปี 2554  และเพ่ิมข้ึนเป็น 414 ลา้นบาท ในปี 2555 เน่ืองจากในปี 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายได้
ค่าเช่าเพ่ิมข้ึน จ านวน 22 ลา้นบาท และรายไดด้อกเบ้ียรับเพ่ิมข้ึน 13 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553 และในปี 2555 
กลุ่มบริษทั มีรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญั จากปี 2554 เน่ืองจากในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯมีก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนจ านวน 314 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ  
 
(5) ก าไรจากการซื้อธุรกจิ 
ในปี 2554 กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ Siam Ocean Gas and Energy Limited (เดิมช่ือ บริษทั Chevron 
Ocean Gas and Energy Limited (“SOGEL”) เมืองซวัเถา จ านวน 498 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2553 กลุ่มบริษทั
รับรู้ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ SINO Siam Gas and Petrochemical Co.,Ltd (เดิมช่ือ BP Zhuhai LPG Limited) 
(“SINO”) เมืองจูไห่ในประเทศจีนจ านวน 653 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2555 กลุ่มบริษทัฯไม่มีรายการดงักล่าว 
 
ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย บริการ และขนส่ง 
ตน้ทุนขายบริการ และขนส่งของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ ตน้ทุนขายและ
ตน้ทุนบริการ และตน้ทุนค่าขนส่ง โดยตน้ทุนขายบริการและขนส่งรวมของปี 2553 เท่ากบั 19,621 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนเป็น 35,957 ลา้นบาทในปี 2554 และเพ่ิมข้ึนเป็น 45,264 ลา้นบาทในปี 2555 สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPGในต่างประเทศ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  1.ธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซส่งออกใน
ต่างประเทศ  2.ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์  3. ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ
เวยีดนาม  และ 4.ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน 2 แห่ง 
 
 (1)  ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 
ตน้ทุนขายและบริการตามงบการเงินรวมท่ีส าคญัประกอบดว้ย ตน้ทุนขายก๊าซ LPG ตน้ทุนขายแอมโมเนีย ตน้ทุน
ขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ตน้ทุนขายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์และตน้ทุนขายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  
ตน้ทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก 18,905  ลา้นบาท ในปี 2553 เป็น 
34,890 ลา้นบาท ในปี 2554 สาเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2553-2554เน่ืองจากในปี 2553 และในปี 2554  งบการเงินรวม
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ไดร้วมรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ SUPERGAS, 
SINGGAS , SINO SIAM  และ SIAM OCEAN GAS และสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของการจ าหน่ายก๊าซ LPG 
ให้กบัลูกคา้ในต่างประเทศท่ีด าเนินการโดยบริษทั ดงันั้นตน้ทุนขายจึงแปรผนัตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
จ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ และประกอบกบัราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP 
Saudi Aramco) ท่ีมีความผนัผวนโดยปรับตวัข้ึนและลงอยา่งมีนยัส าคญั ในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนขาย
ส าหรับธุรกิจส่งออกในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้โดยรวมของกลุ่มบริษทัส าหรับปี 
2554 ลดลงเหลือร้อยละ 5.14 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 ท่ีกลุ่มบริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10.24  
 
ในปี 2555 ตน้ทุนก๊าซ LPG และแอมโมเนียของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 43,900 ลา้นบาท  ปัจจยัหลกั
มาจากบริษทัและกลุ่มบริษทัยงัคงขยายการเติบโตของธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ท าให้ตน้ทุน
ขายผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกยงัคงมีความผนัผวนสูงอย่างมี
นยัส าคญั ส่งผลต่อตน้ทุนขายส าหรับธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ท าให้อตัราก าไรขั้นตน้โดยรวม
ของกลุ่มบริษทัส าหรับปี 2555 ลดลง เหลือร้อยละ 4.38 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5.14 
 
ดา้นตน้ทุนผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน เท่ากบั 335 ลา้นบาทในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น  391 ลา้นบาทในปี 2554 และ 
เพ่ิมข้ึนเป็น 699  ลา้นบาทในปี 2555 ส าหรับตน้ทุนขายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนตข์องปี 2553 เท่ากบั 7  ลา้นบาท  
เพ่ิมเป็น 22  ลา้นบาทในปี 2554 และลดลงเป็น 8 ลา้นบาทในปี 2555 ซ่ึงเป็นการผนัแปรตามยอดขายในแต่ละปี 
  
 (2)  ต้นทุนขนส่ง 
ตน้ทุนขนส่งของ LCR CGT SLM และ 5 บริษทัเรือเดิม ให้แก่กลุ่มบริษทั และลูกคา้ภายนอก ประกอบดว้ยค่า
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถและเรือ ค่าเส่ือมราคา ค่าสาธารณูปโภค และ
อ่ืนๆ ตน้ทุนขนส่งสามารถแบ่งเป็นตน้ทุนค่าขนส่งทางรถยนต ์และตน้ทุนค่าขนส่งทางเรือ 
 
ตน้ทุนขนส่งเท่ากบั 326 ลา้นบาท ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น 545 ลา้นบาท ในปี 2554 และลดลงเป็น 448 ลา้นบาท 
ในปี 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ 1-2 เม่ือเทียบกบัตน้ทุนรวม  
 
ต้นทุนขนส่งทางรถยนต์ 
ตน้ทุนการขนส่งทางรถยนตเ์ท่ากบั 136 ลา้นบาท ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น 185 ลา้นบาท ในปี 2554 และในปี 2555 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 216 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากในปี 2553 - 2555 มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนั
เช้ือเพลิงอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้ผูบ้ริโภคหันมาใชพ้ลงังานทดแทนก๊าซ LPG มากข้ึน ดงันั้นตน้ทุนขนส่งจึงแปร
ผนัตามปริมาณการขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชก๊้าซ LPG ท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย 
 
ต้นทุนขนส่งทางเรือ 
ตน้ทุนการขนส่งทางเรือส าหรับ ปี 2553 เท่ากบั 190 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ปี 2554 ซ่ึงเท่ากบั 360 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากในปี 2554 มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของธุรกิจ
การขนส่งทางเรือ และในปี 2555 เท่ากบั 232 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงตามรายไดค้่าขนส่งทางเรือท่ี SLM ใหบ้ริการ
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กบับุคคลภายนอกลดลงในปี 2555 เน่ืองจาก SLM ใหบ้ริการขนส่งทางเรือกบักลุ่มบริษทัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นผล
มาจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2554 จนถึงปี 2555 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพนักงาน 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ค่าเส่ือมราคา ค่าเช่า ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยอ่ื์น ค่า
สาธารณูปโภคและอ่ืนๆ โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนจาก 602 ลา้นบาท ในปี 2553 
เป็น 901 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึน 299 ลา้นบาท ในปี 2554 เน่ืองจากงบการเงินรวมปี 2554 ไดร้วมค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ SINO และ SOGEL ประกอบกบัการเพ่ิมข้ึนของ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการพนกังานตามนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ    
ในปี 2555 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเป็นจ านวนเท่ากบั 926 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 25 ลา้นบาทจากปี 2554 
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการพนกังานเพ่ิมข้ึนตามนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจนการปรับค่าแรงขั้นต ่าและ
เงินเดือนของพนกังานวฒิุปริญาตรีให้แก่พนกังานบริษทัตามนโยบายรัฐบาลมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นตน้
ไป 
 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
ในปี 2554 กลุ่มบริษทั มีค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยอ่ื์น
จ านวน 723 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัในปี 2553 จ านวน 460 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553  จ านวน 263 ลา้นบาท อนั
เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ เขา้ซ้ือธุรกิจ SINO และ 
SOGEL และประกอบกับการรับรู้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ของ
สินทรัพยข์องบริษทัย่อยในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน และในปี 2555 กลุ่มบริษทัมีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
จ านวน 829 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน106 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2554 เน่ืองจากในระหวา่งปี 2555 บริษทัมีการขยายคลงั
โรงอดับรรจุ และกลุ่มบริษทัซ้ือเรือเพ่ิม  2 ล า ประมาณ 433 ลา้นบาท ท าใหค้่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการ
รับรู้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเขา้ซ้ือธุรกิจ SOGEL ท่ีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
และการรับรู้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมใหม่ของสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยใน
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยในปี 2554 
ตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 425 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเท่ากบั 67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 358 
ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารประมาณ 45 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากธุรกรรมการขาย
ก๊าซ LPG ส่งออกในต่างประเทศท่ีบริษทัฯ มีการขยายอยา่งเตม็ตวัในปี 2554 และเพ่ิมข้ึนในส่วนของดอกเบ้ียจ่าย 
ประมาณ 313 ลา้นบาท ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวนรวม 10,915 ลา้นบาท ใน
ปี 2554 เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินกูย้มืระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวนรวม 5,061 ลา้นบาท ในปี 
2553 ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ไดกู้ย้มืเพ่ิมเติมมาเพ่ือการลงทุนซ้ือธุรกิจในประเทศจีน จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ SINO และ 
SOGEL และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกรรมการขายก๊าซ LPG ส่งออกในต่างประเทศ ท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน
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ในปี 2554 ส่วนในปี 2555 ตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั  434 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2554      
สาเหตุจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดกู้ย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือซ้ือกิจการ SOGEL ในประเทศจีน ซ่ึง
เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และบริษทัฯ ไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดก่อนก าหนดจากเงินท่ี
ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ ซ่ึงมีตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่ากวา่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 ประกอบกบั
บริษทัฯ ไดกู้ย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกรรมการขายก๊าซ LPG 
ในต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
ก าไรขั้นต้น ก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิ 
บริษทัมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 2,239 ลา้นบาทในปี 2553 ลดลงเป็น 1,950 ลา้นบาทในปี 2554 และเท่ากบั 2,074 
ลา้นบาท ในปี 2555 หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10.24 ร้อยละ 5.14 และร้อยละ 4.38 ในปี 2553 - 2555 
ตามล าดบั สาเหตุหลกัท่ีท าให้ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้โดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับปี 2555 และ 
2554 ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 เน่ืองจากราคาก๊าซ LPG    ในตลาดโลกท่ีมีความผนัผวน โดยปรับตวัข้ึน
และลงอยา่งมีนยัส าคญัในระหวา่งปี 2554-2555 ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนขายส าหรับธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG 
ในต่างประเทศ และกระทบต่อก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้นโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯในปี 2554-2555   
ดงักล่าว 
 
ส าหรับก าไรจากการด าเนินงาน (ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได)้ ในปี 2553 เป็น 2,430 ลา้นบาท ใน
ปี 2554  เป็น 1,736 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2553 จ านวน 694 ลา้นบาท และในปี 2555 เป็น 1,562 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2554  จ านวน 174 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) เท่ากบัร้อยละ 11.12 ร้อย
ละ 4.58 และร้อยละ 3.30 ในปี 2553-2555 ตามล าดบั  
และเม่ือพิจารณาก าไรสุทธิพบวา่มีจ านวน 1,810 ลา้นบาท ในปี 2553 เท่ากบั 976 ลา้นบาท ในปี 2554 ลดลงจากปี 
2553 จ านวน 834 ลา้นบาท และเท่ากบั 797 ลา้นบาท ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 จ านวน 179 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) เท่ากบัร้อยละ 8.28  ร้อยละ 2.57 และร้อยละ 1.68 ในปี 
2553- 2555 ตามล าดบั สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการซ้ือธุรกิจท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนรวมในงวดบญัชีท่ีซ้ือ
กิจการปี 2554 ลดลงจากปี 2553 จ านวนประมาณ 155 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของปี 2554 ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จ านวนประมาณ 263 ลา้นบาท รวมทั้งตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมสูงข้ึนในปี 
2554 จากปี 2553 จ านวนประมาณ 358 ลา้นบาท โดยมีเหตุผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้  
ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิในปี 2555 ท่ีลดลงจากปี 2554 สาเหตุหลกัมาจากในปี 2555 กลุ่ม
บริษทัฯ ไม่มีรายการก าไรจากการซ้ือธุรกิจ ในขณะท่ีปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรจากการซ้ือธุรกิจท่ีรับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนรวม จ านวนประมาณ  498 ลา้นบาท  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของปี 2555 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 
2554 จ านวนประมาณ 106 ลา้นบาท รวมทั้งตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมสูงข้ึนในปี 2555 จากปี 2554 
จ านวนประมาณ 9 ลา้นบาท โดยมีเหตุผลตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  
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12. ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน (ต่อ) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
 
2.ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 
สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา เท่ากบั 15,883 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 เท่ากบั 23,312 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และเท่ากบั 27,757 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ทั้งน้ี สินทรัพยร์วมส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนถึงร้อยละ 54.56 ของสินทรัพย์
ทั้งหมด เน่ืองจากธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพ่ือลงทุนในคลงั
เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG สถานีบริการก๊าซ LPG เรือบรรทุกก๊าซ LPG และแอมโมเนีย รวมทั้ ง
ยานพาหนะ เป็นตน้  และส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 45.44 ของสินทรัพยท์ั้ งหมด เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเท่ากบั 1,275 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เท่ากบั 2,178 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 และเท่ากบั 2,876 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
ตารางท่ี 12.4 : ลูกหน้ีการคา้สุทธิแยกตามอาย ุตามงบการเงินรวม 

                                        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภายในก าหนดช าระ 1,014 86.15 1,829  88.96 2,483 91.15 
หนีค้้างเกนิก าหนดช าระ :           
- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 104  8.84 191  9.29 174 6.39 
- มากกวา่ 3 เดือนถึง 12 เดือน 18  1.53 -  - 16 0.59 
- 12 เดือนข้ึนไป 41 3.48 36  1.75 51 1.87 
รวมลูกหนีก้ารค้า 1,177 100.00  2,056  100.00  2,724 100 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (41)  (3.48) (43)  (2.09) (53) (1.95) 
ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 1,136  96.52 2,013  97.91 2,671 98.05 
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ตารางท่ี 12.5 : รายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 1,136  89.10 2,013  92.42 2,671 92.88 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 0.08 1 0.05 1 0.03 
รายไดค้า้งรับ -  - -  - 1  0.03 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 49 3.84 114 5.23 113 3.93 
เงินทดรองจ่าย 89 6.98 50 2.30 90 3.13 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 1,275 100.00 2,178 100.00 2,876 100.00 

 
จากตารางขา้งตน้พบวา่ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2555 ร้อยละ 91.15 เป็นลูกหน้ี
ภายในก าหนดช าระ ส่วนท่ีเหลือแบ่งเป็นลูกหน้ีเกินก าหนดช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน เฉล่ียร้อยละ 6.39  เกินก าหนด
ช าระ 3-12 เดือน  เฉล่ียร้อยละ 0.59   และเกินก าหนดช าระ มากกวา่ 12 เดือน เฉล่ียร้อยละ 1.87 ของลูกหน้ีการคา้
รวม ทั้งน้ีส าหรับลูกหน้ีท่ีมีอายเุกินกวา่ 12 เดือน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ทั้ง
จ านวน  ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้
ดงัน้ี บริษทัมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัส้ินงวด โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ในการเก็บหน้ีและพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี แต่ละรายท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดเ้กินกว่า 1 ปี ข้ึนไป โดย
บริษทัจะตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวน 
 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เพ่ิมข้ึน 877 ลา้นบาท จากปี 2553 เน่ืองจากงบการเงินรวมปี 2554 
ไดร้วมงบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 1 แห่ง ไดแ้ก่ SOGEL และลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ 
 
ในปี 2555 ลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน 658 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2554 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจ
การจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ และในปี 2555 เงินทดรองจ่าย เพ่ิมข้ึน 40 ลา้นบาท จากปี 2554 ส่วนใหญ่
เป็นการจ่ายเงินทดรองค่าบริหารเรือของบริษทัย่อย  SLM เพ่ิมข้ึน 28 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการจ้าง
บุคคลภายนอกบริหารเรือเพ่ิมข้ึน และส่วนท่ีเหลือเป็นเงินทดรองจ่ายของบริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซีย MyGaz 
โดยเป็นการจ่ายช าระเงินมดัจ าเพ่ือซ้ือสินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวของ Shell Timur Sdn.Bhd. 
(“STSB”) ใน East Malaysia จ านวน 2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทั
และบริษทัยอ่ยในช่วงปี 2553-2555 ท่ีผา่นมาจะพบวา่มีระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีไม่เกิน 20 วนั 
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สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ส าเร็จรูป ไดแ้ก่ ก๊าซ LPG ร้อยละ 89.47 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีร้อยละ 0.74 ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัร้อยละ 0.39 สินคา้ส าเร็จรูปอ่ืนร้อยละ 0.16 วตัถุดิบคงเหลือร้อย
ละ 0.80 วสัดุอะไหล่และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.92 และสินคา้ระหวา่งทางซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊าซ LPG แอมโมเนีย และ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ร้อยละ 7.29 และงานระหว่างผลิตร้อยละ 0.23 โดยมีระยะเวลาในการขายสินค้าเฉล่ีย
ประมาณ 30-50 วนั ในช่วงปี 2553 – 2555 ท่ีผา่นมา 
 
ตารางท่ี 12.6 :  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ  

                                                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท)        
  งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,588  4,444  7,290  
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 50  50  60  
ผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 31  30  32  
สินคา้ส าเร็จรูปอ่ืน 58  82  13  
วตัถุดิบคงเหลือ 63  45  65  
วสัดุอะไหล่และอ่ืนๆ 46  84  75  
สินคา้ระหวา่งทาง 50  109  594  
งานระหวา่งผลิต 24  12  19  

รวมสินค้าคงเหลอื 1,910  4,856  8,148  

หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 0  (17) (5) 

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 1,910  4,839  8,143  

  
สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จ านวน 2,929 ลา้น
บาท เน่ืองจากเป็นสินคา้คงเหลือจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศท่ีกลุ่มบริษทัฯ กา้วสู่ธุรกิจ
ดงักล่าว อยา่งเตม็ตวัในปี 2554 ซ่ึงส่วนใหญ่ไดฝ้ากสินคา้ไวท่ี้ประเทศจีนและประกอบกบัสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน  
จากการซ้ือธุรกิจ SOGEL ท่ีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และไดร้วมงบการเงินของ SOGEL เขา้มาในงบ
การเงินรวมปี 2554 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อย มีจ านวน 8,143 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 
2554 จ านวน 3,304 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของการบริหารตน้ทุนสินคา้ โดยการรักษาระดับสินคา้คงเหลือให้
เหมาะสมตามฤดูกาล 
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นอกจากน้ีสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.60 เป็นก๊าซ 
LPG ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และผลิตภณัฑน์ ้ ามนั ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ลา้สมยั บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมีการตั้งค่า
เผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงจะมีจ านวนนอ้ยมาก       
 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืน, ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะไดรั้บคืน, เงินมดัจ า, 
ลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนประกนัภยั และอ่ืนๆ รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 12.7 : แสดงรายละเอียดสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

                                                                                                                                (หน่วย : ลา้นบาท) 
  งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืน 35  3  56  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะไดรั้บคืน 26  87              -    
เงินมดัจ า -  162  22  
ลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนประกนัภยั 23  23              -    
อ่ืนๆ 60  18  54  

รวม 144  293  132  

 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 เท่ากบั 144 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 
293 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  สาเหตุท่ีสินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืนในงบการเงินรวมปี 2554 เพ่ิมข้ึนจากปี 
2553 จ านวน 149 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2554 บริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะไดรั้บคืน เพ่ิมข้ึน 61 บาท และ
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ SOGEL    ซ่ึงไดเ้ร่ิมน ามารวมอยูใ่นงบการเงินรวมปี 2554    มีรายการเงินมดัจ าจ่ายกรม 
ศุลากรค่าภาษีอากรน าเขา้และภาษีมูลค่าเพ่ิมในการน าเขา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในช่วงปลายปี 2554  จ านวน 157 
ลา้นบาท  
 
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน เท่ากบั 132 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 จ านวน 161 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2554 บริษทัไดจ้ดัประเภทภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ี
จะไดรั้บคืน จ านวน 87 ลา้นบาท ไปอยูใ่นส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืน  ประกอบกบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ SOGEL ซ่ึงในปี 2554 มีรายการเงินมดัจ าจ่ายกรมศุลกากร 
ค่าภาษีอากรน าเขา้และภาษีมูลค่าเพ่ิมในการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ช่วงเดือน ธนัวาคม 2554 จ านวน 157 
ลา้นบาท ในปี 2555 SOGEL ไม่มีรายการดงักล่าว เน่ืองจาก SOGEL ไม่มีการน าเขา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในช่วง
ก่อนส้ินปี 2555 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร คลงั สถานีบรรจุและบริการก๊าซ 
LPG และอุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG ถงัก๊าซ LPG เรือบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะและอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 12.8 : รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

                                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 
  ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 

1 ท่ีดิน 2,104  2,107  2,107  
2 อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
2,432  3,634  3,406  

3 คลงั สถานีบรรจุ และบริการก๊าซ และอุปกรณ์ 714  764  966  
4 เรือบรรทุกก๊าซ 969  1,525  1,905  
5 ถงับรรจุก๊าซ 834  959 1,159  
6 เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือในโรงงาน 1,282  1,729  1,597 
7 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 79  245  237  
8 ยานพาหนะ 408  417  478  
9 งานระหวา่งก่อสร้าง 385  598  729 

รวม 9,207  11,978  12,584  

บวก  มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน 310  310  310  
หกั   มูลค่าท่ีลดลงจากการตีราคาท่ีดิน (33) (33) (33) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 9,484  12,255  12,861  

 
บริษทั และบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากบั 9,484 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึน
เป็น 12,255 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และเพ่ิมข้ึนเป็น 12,861 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
เน่ืองจากสาเหตุหลกัเป็นดงัน้ี  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จ านวน 
2,771 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัดงัน้ี 
1.    การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ของ SOGEL ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ปี 2554 ซ่ึงประกอบธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบวงจร รวมจ านวนสุทธิ 1,784 ลา้นบาท 
2. การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีไดซ้ื้อเพ่ิมเติมและโอนสินทรัพยรั์บ 

(ออก) เขา้มาระหวา่งปีจ านวน 1,388 ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกัๆ ไดแ้ก่ บริษทัซ้ือท่ีดิน เพ่ือท าโรงอดับรรจุ 1 
แห่ง ขยายคลงัก๊าซ และ อาคารระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 297 ลา้นบาท SLM ซ้ือเรือบรรทุกก๊าซ LPG เพ่ิม 3 ล า 
เป็นจ านวนเงินรวม 581 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ล าท่ี 1 มีความสามารถในการบรรจุ 38,549 ตนักรอส อาย ุ19 
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ปี มูลค่า 505  ลา้นบาท ล าท่ี 2  มีความสามารถในการบรรจุ 1,235 ตนักรอส อาย ุ32 ปี มูลค่า 25 ลา้นบาท ล าท่ี 
3 มีความสามารถในการบรรจุ 1,500 ตนักรอส อาย ุ31 ปี มูลค่า 51 ลา้นบาท และในระหวา่งปี 2554 SLM มี
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือเก่าอีก ประมาณ 166 ลา้นบาทนอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การซ้ือถงั
บรรจุก๊าซ เพ่ิมข้ึน 215 ลา้นบาท 

3. ในระหวา่งปี 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ 41 ลา้นบาท และมีการ
ตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์ะหวา่งปี 669 ลา้นบาท รวมทั้งรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินจ านวน 309 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทั และบริษทัย่อยมีรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 
จ านวน 606 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัดงัน้ี 
 
1.  การเพ่ิมข้ึนของอุปกรณ์ของบริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั (SSW) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศไทยท่ีไดจ้ดัตั้ง

ข้ึนใหม่ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินคา้ รวมจ านวนสุทธิ 27 ลา้นบาท 
2.  การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีไดซ้ื้อเพ่ิมเติมและโอนสินทรัพยรั์บเขา้

(ออก) เขา้มาระหวา่งปีจ านวน 1,499 ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกัๆ ไดแ้ก่ บริษทัรับโอนอาคารและคลงัก๊าซท่ี
สร้างแลว้เสร็จ พร้อมทั้งลงทุนขยายคลงัก๊าซ และอาคารระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 333 ลา้นบาท  SLM ซ้ือเรือ
บรรทุกก๊าซ LPG และแอมโมเนีย เพ่ิมข้ึน 2 ล า  เป็นจ านวนเงินรวม 434 ลา้นบาท ล าท่ี 1 มีความสามารถใน
การบรรจุก๊าซ LPG 3,028 ตนักรอส อาย ุ32 ปี มูลค่า 52 ลา้นบาท ล าท่ี 2 มีความสามารถในการบรรจุ
แอมโมเนีย 22,472 ตนักรอส อาย ุ21 ปี มูลค่าเรือ 382 ลา้นบาท LCR ซ้ือรถหัวลาก 20 คนั เป็นจ านวนเงิน
รวม 69 ลา้นบาทและในระหวา่งปี 2555 SLM มีตน้ทุนส่วนเพ่ิมเก่ียวขอ้งกบัเรือเก่าอีก ประมาณ 146 ลา้น
บาท นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การซ้ือถงับรรจุก๊าซเพ่ิมข้ึน 303 ลา้นบาท และงานระหวา่งก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 133 ลา้นบาท 

3.  ในระหวา่งปี 2555 บริษทั และบริษทัยอ่ยมีการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ 35 ลา้นบาท และมีการ
ตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์ะหวา่งปี 774 ลา้นบาท รวมทั้งรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงิน จ านวนสุทธิ 111 ลา้นบาท 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
บริษทัยอ่ยมีอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ิดินเปล่า และอาคารส านกังาน ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี
เท่ากบั 31 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงเหลือ 28 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และลดลงเหลือ 
25 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เน่ืองจากการตดัค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์นขา้งตน้ 
 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เท่ากบั 1,046 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส่วนเกินของราคาซ้ือเงินลงทุนท่ีบริษทั
เขา้ลงทุนใน UGP และ SEEC ท่ีสูงกวา่ราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ และเพ่ิมข้ึนเป็น 1,350 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 2554 และ 2555 เน่ืองจาก   
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ในไตรมาส 1 ปี 2553 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนใน Super Gas Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงประกอบธุรกิจจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และจดทะเบียนในประเทศเวยีดนาม โดยจ่ายซ้ือเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี เกิดค่าความนิยมเป็นจ านวนเงิน 208 ลา้นบาท 
 
ในไตรมาส 2 ปี 2553 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนใน SingGas (LPG) Pte., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และจดทะเบียนในประเทศสิงคโ์ปร์ โดยจ่ายซ้ือเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี เกิดค่าความนิยมเป็นจ านวนเงิน 358 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2553 บริษทัได้
จ าหน่ายหุน้สามญับางส่วนของ SingGas ในสดัส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลภายนอก เป็นมูลค่า 
22 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน SingGas ลดลงเป็นร้อยละ 95 และมีผลให้ค่าความนิยมลดลง
เหลือเท่ากบั 342 ลา้นบาท  ซ่ึงต่อมาในระหวา่งปี 2554  เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บรายงานการประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยจ์ากผูป้ระเมินราคาอิสระ บริษทัฯ จึงไดป้รับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิและปันส่วนตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจใหม่ ผลกระทบจากการปรับรายการดงักล่าวท าให้สินทรัพยสุ์ทธิเพ่ิมข้ึน จ านวน  247 ลา้นบาท และ
ค่าความนิยมลดลงดว้ยจ านวนเดียวกนั โดยบริษทัฯ ไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัไปยงังบการเงินรวมปี 2553 
เสมือนวา่มีการรับรู้มาตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่งผลให้ค่าความนิยมของ SingGas ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามงบการเงินชุดท่ีออกใหม่เท่ากบั 95 ลา้นบาท  
 
สิทธิการเช่า- สุทธิ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดมี้การเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือท าสถานีใหบ้ริการก๊าซ LPG 
ประกอบกบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศมีสิทธิการเช่าในการใชท่ี้ดินเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีในการประกอบกิจการ 
ประกอบดว้ย สิทธิการใชท่ี้ดินเหนือพ้ืนดิน สิทธิการใชท่ี้ดินใตพ้ื้นดิน และสิทธิการใชพ้ื้นท่ีทางทะเล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สิทธิการเช่า-สุทธิของกลุ่มบริษทัฯ เท่ากบั 631 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 228 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบัปี 2553 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากระหวา่งปี 2554 กลุ่มบริษทัไดมี้การลงทุนในบริษทั Siam Ocean Gas and 
Energy Co., Ltd. “SOGEL”  (เดิมช่ือบริษทั Chevron Ocean Gas and Energy Limited) ซ่ึงจดทะเบียนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวมีสิทธิการเช่าในการใชท่ี้ดินเพ่ือใชเ้ป็น
สถานท่ีในการประกอบกิจการ ประกอบดว้ย สิทธิการใชท่ี้ดินเหนือพ้ืนดิน สิทธิการใชท่ี้ดินใตพ้ื้นดิน และสิทธิ
การใชพ้ื้นท่ีทางทะเล เป็นจ านวนสุทธิเท่ากบั 235  ลา้นบาท และในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีการตดั
จ าหน่ายสิทธิการเช่า จ านวน 32 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สิทธิการเช่า-สุทธิของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงเหลือ 585 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตดั
จ าหน่ายสิทธิการเช่าของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2555 จ านวน 35 ลา้นบาท และลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน จ านวน 11 ลา้นบาท 
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หนีสิ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยจ์ านวนรวม 2,162 ลา้น
บาท อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.50 – 5.23 ต่อปี และ MLR-0.50 ต่อปีโดยมีวตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงินเพ่ือ
น ามาใชใ้นการลงทุนในกิจการต่างประเทศ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนเป็น 5,882 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.98-4.95 ต่อปีและ MLR -0.5 ต่อปี โดยมีวตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงินเพ่ือใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียน และจ่ายช าระค่าสินคา้ของบริษทั และบริษทัยอ่ย และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MOR - 1.00 ต่อปี เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนเป็น 7,585 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.80-3.85 ต่อปี โดยมีวตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และ
จ่ายช าระค่าสินคา้ของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ไดแ้ก่ บริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน)   บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  บริษทั ไทยออยส์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทั ไออาร์ พี ซี จ ากดั (มหาชน)  เป็นตน้  ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาการให้สินเช่ือ (Credit Term) ประมาณ 19-
30 วนั 
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ SHELL STATOIL ASTOMOS ITOCHU เป้นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาให้สินเช่ือ (Credit Term) 
ประมาณ 20-30 วนั 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัและบริษทัย่อยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนจาก 1,933 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 เป็น 2,546 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และเท่ากบั 4,181 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 ตามแนวโนม้ของยอดสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อยมีการจ่ายช าระเงินค่า
สินคา้ใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ไดต้รงตามก าหนดเวลา ดงัจะเห็นไดจ้ากระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในช่วงปี 2553-2555 ประมาณ 19-26 วนั ซ่ึงอยูใ่นช่วงของ Credit Term ท่ีไดรั้บจากเจา้หน้ีการคา้ 
ทั้งน้ี เงินน าส่งกองทุนน ้ ามนัคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึนจากเดิม 91 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เพ่ิมเป็น 343 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามแนวโน้มยอดขายเพ่ิมข้ึน และการปรับอตัราเงินน าส่งเขา้กองทุนน ้ ามนัท่ี
เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ย เจา้หน้ีกรมสรรพากร ดอกเบ้ียคา้งจ่าย เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ เงินประกนั
ผลงาน  และอ่ืนๆ รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 12.9 : รายละเอียดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
                                                                                                             (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 8  5  45  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 34  52  7  
เงินประกนัผลงาน 5  5                         -    
อ่ืนๆ 18  16  43  

รวม 65  78  95  

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เท่ากบั 65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น78 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ SOGEL ซ่ึงไดเ้ร่ิมน ามารวมอยูใ่นงบการเงินรวมปี 
2554 มีรายการเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมเขา้มาในงบการเงินรวมปี 2554 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั และบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น 95 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมี
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 40 ลา้นบาท เน่ืองจากระหวา่งปี 2555 บริษทัมีการออกหุ้นกูจ้  านวน 4,500 ลา้นบาท ซ่ึงมี
ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ SOGEL มีเงินรับล่วงหนา้ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
23 ลา้นบาท 
 
ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปีและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเท่ากบั 2,890 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น 4,989 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และลดลงเป็น 943 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ตามล าดบั ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 12.10 : รายละเอียดส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 

บริษทั 2,361  4,029                              -       
SLM 361  806  943  
SEEC 168  154                               -    
รวม 2,890  4,989  943  

 
ในปี 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติมจ านวน 1,990 ลา้นบาท เพ่ือเขา้ไปซ้ือเงิน
ลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 3 แห่ง ไดแ้ก่บริษทั Super Gas บริษทั SingGas และบริษทั Sino Siam 
นอกจากนั้น ไดกู้เ้งินเพ่ิม จากสถาบนัการเงินจ านวน 162 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเรือบรรทุกก๊าซ LPG และในระหวา่งปี
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ยอยจ่ายช าระหน้ีคืนไดต้ามเง่ือนไขในสัญญาท่ีไดต้กลงไวก้บัสถาบนัการเงิน ท าให้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือเท่ากบั 2,890 ลา้นบาท 
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ต่อมาในปี 2554 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติม จ านวน 2,780 ลา้นบาท เพ่ือเขา้ไปซ้ือเงินลงทุน
ในบริษทัท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 1 แห่ง ไดแ้ก่บริษทั Siam Ocean Gas and Energy Limited และใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในบริษทั Sino Siam Gas and Petrochemical Limited รวมทั้งบริษทัยอ่ย SLM ไดกู้ย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงินเพ่ือซ้ือเรือบรรทุกเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ จ านวน 547 ลา้นบาท ทั้งน้ีในระหวา่งปีบริษทัและ
บริษทัย่อยไดท้ยอยจ่ายช าระหน้ีคืนได้ตามเง่ือนไขในสัญญาท่ีไดต้กลงไวก้บัสถาบันการเงิน ท าให้ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือเท่ากบั 4,989 ลา้นบาท 
 
ในปี 2555 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัรวมมูลค่า 4,500 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตรา
ไวแ้ละราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท มีก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน บริษทัฯ สามารถจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
ดงักล่าวไดท้ั้ งหมด โดยบริษทัฯ ได้น าเงินดงักล่าวไปช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    รวมทั้ ง
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการถอนหลกัทรัพยค์  ้าประกนัทั้งหมดท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้  
เช่นเดียวกับบริษัทย่อย SEEC ได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแล้วทั้ งจ านวน และได้
ด าเนินการถอนหลกัประกนัท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
อยา่งไรก็ดี บริษทัยอ่ย SLM ไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติม จ านวน 300 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเรือบรรทุกก๊าซ 
LPG และแอมโมเนีย เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจโดย SLM ไดท้ยอยจ่ายช าระคืนเงินกูต้ามเง่ือนไขขอ้ตกลงใน
สญัญาเงินกูท่ี้มีอยูก่บัสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัฯ จึงมีเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินคงเหลืออยูเ่ท่ากบั 943 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นเงินกูย้มืในส่วนของบริษทัยอ่ย SLM 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
ตารางท่ี 12.11 : รายละเอียดส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 

LCR -  35                              85    
รวม -  35  85  

 
กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินซ่ึงเกิดจากสญัญาเช่ารถบรรทุกและสญัญาเช่าซ้ือรถบรรทุกของ
บริษทัยอ่ย LCR ท่ีท ากบัสถาบนัการเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินคงเหลือ 
จ านวน 35 ลา้นบาท และในระหวา่งปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าสญัญาเช่าซ้ือรถบรรทุกก๊าซ LPG เพ่ิมเติม 
จ านวน  20 คนั ท าใหห้น้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึนเป็น 85 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
หุน้กู ้ 
ตารางท่ี 12.12 : รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาว 

                        (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 

หุ้นกู้ระยะยาว    
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หุน้กูส้กลุเงินบาท - - 4,500 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู ้ - - (12) 
รวมหุน้กู ้สุทธิ -  -  4,488  

 
ในระหวา่งวนัท่ี 6 – 8 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัอายุ
หุ้นกู ้2 – 4 ปี รวมมูลค่า 4,500 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวแ้ละราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท มีก าหนดจ่าย
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  ทริสเรทติ้งไดจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกูข้องบริษทัอยู่ระดบั BBB+  (Stable) บริษทั 
สามารถจดัจ าหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวไดท้ั้ งหมดโดยบริษทัน าเงินดงักล่าวไปช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ท่ีมีอยู่กบั
สถาบนัการเงินทั้งหมด ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 นอกจากน้ี เง่ือนไขของการจ าหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวบริษทัฯ 
จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ รวมทั้ งต้องรักษาระดับ
อตัราส่วนทางการเงิน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามเง่ือนไข
ของการออกหุน้กู ้ 
 
เจา้หน้ีเงินมดัจ าค่าถงัก๊าซ LPG 
เงินมดัจ าค่าถงัก๊าซ LPG  ของบริษทั และบริษทัยอ่ย UGP , Super Gas , SingGas และ Sino บนัทึกเป็นหน้ีสินของ
บริษทัและจะจ่ายช าระเงินคืนแก่ลูกคา้ พร้อมทั้งบนัทึกลดหน้ีสินดงักล่าวเม่ือลูกคา้น าใบเสร็จรับเงินเงินมดัจ าค่า
ถงัก๊าซ LPG และถงัก๊าซ LPG คืนแก่บริษทั โดยเจา้หน้ีเงินมดัจ าค่าถงัก๊าซ LPG จะมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ 
ตามปริมาณถงัก๊าซ LPG ใหม่ท่ีลูกคา้ไดว้างเงินมดัจ าเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี หักดว้ยยอดเงินมดัจ าท่ีลดลงจากการท่ี
ลูกคา้น าใบเสร็จรับเงินเงินมดัจ าถงัและน าถงัก๊าซ LPG มาคืน นอกจากน้ีบริษทั และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะ
รับรู้เงินมดัจ าเป็นรายไดซ่ึ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ดงันั้นยอดเจา้หน้ีเงินมดัจ าค่าถงั
ก๊าซ LPG ของบริษทั และบริษทัยอ่ยจะเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเจา้หน้ีเงินมดัจ าค่าถงัก๊าซ เท่ากบั 2,433 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2553 เท่ากบั 2,699 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และเท่ากบั 3,021 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 
 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้ 
1. การซ้ือกิจการในต่างประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายธุรกิจแก๊สและสินทรัพยก์บับริษทัใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือธุรกิจแก๊สและสินทรัพยข์องบริษทั Shell Timur SDN BHD. ในสัดส่วน
ร้อยละ 70 ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมาเลเซีย เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 10.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย โดยกลุ่ม
บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าแลว้จ านวน 2.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ในวนัลงนามในสัญญา และจะช าระส่วน
ท่ีเหลือจ านวน 8.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ในวนัครบก าหนดสัญญาการโอนธุรกิจและสินทรัพย ์กลุ่มบริษทั
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา ขณะน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาการ
ซ้ือขายกบัผูข้าย ซ่ึงคาดวา่การซ้ือธุรกิจจะเสร็จส้ินภายในปี พ.ศ. 2556 

2. หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนักบัธนาคารเป็นหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการค ้าประกนัการซ้ือก๊าซ LPG และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี จ านวน 2,131 ลา้นบาท นอกจากน้ี
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บริษทัมีภาระผูกพนักบัธนาคารเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการซ้ือก๊าซ LPG จ านวน 1,693 ลา้น
บาทโดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้ าประกนัโดยบริษทัย่อย และมีกรรมการบริษทัร่วมค ้ าประกนัเป็นการ
ส่วนบุคคล 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท 
วงเงินขายลดเช็คการคา้ วงเงินหนังสือค ้ าประกันและวงเงินสินเช่ือประเภทสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ วงเงินสินเช่ือเหล่าน้ีท่ีมีกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ านวนรวม 
19,384 ลา้นบาท ซ่ึงค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและมีกรรมการบริษทัร่วมค ้าประกนัเป็นการส่วนบุคคล 

3. ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต 
จ านวนเงินรวม 141 ลา้นบาท 

4. ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ 
ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน โดยเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 137 ลา้นบาท 

5. ภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากเงินมดัจ าค่าถงัก๊าซ LPG 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือสินทรัพยจ์ากบริษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2548 บริษทัไดท้ าสัญญายินยอมช าระค่ามดัจ าถงักบับริษทั อุตสาหกรรมแก๊ส
สยาม จ ากดั ตามสญัญาดงักล่าว บริษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จ ากดั ยินยอมท่ีช าระคืนเงินมดัจ าให้แก่
ลูกคา้ในส่วนท่ีเกินจากท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายสินทรัพย ์ถา้มีลูกคา้น าใบเสร็จรับเงินมดัจ าท่ีเกิดข้ึน
ก่อนวนัท่ีในสัญญาดงักล่าวมาเรียกคืนเงินมดัจ า อย่างไรก็ดี ในขณะน้ีบริษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม 
จ ากดั ไดห้ยดุด าเนินการแลว้ โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และ 34 เก่ียวกบัภาระหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึนจากเงินมดัจ าค่าถงัแก๊ส 

 
เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
1. การจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการของปี พ.ศ. 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.4 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 367.57 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
จ านวนท่ีรวมเงินปันผลระหวา่งการท่ีจ่ายจากผลประกอบกาลส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 
ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 137.84 ลา้นบาท บริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2555 โดยบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติั
การจ่ายเงินปันผลต่อไป 

2. การซ้ือเรือ 
เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาการซ้ือเรือเดินสมุทรจ านวน 1 ล า กบั
บริษทัภายนอกแห่งหน่ึงมูลค่า 10.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มบริษทัคาดว่าจะรับมอบเรือเดินสมุทร
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 

3. การซ้ือกิจการในต่างประเทศ 
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เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือขายทุนของบริษทัในต่างประเทศจ านวนสองสญัญา
กบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือบริษทั Shell Gas (LPG) Vietnam Ltd. และบริษทั Shell Gas 
Hai Phong Limited ในสดัส่วนร้อยละ 100 และ 80 ตามล าดบั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวียดนาม 
ดว้ยมูลค่าเบ้ืองตน้ทั้งส้ิน 0.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดบัโดยบริษทัไดจ่้าย
ช าระเงินมดัจ าแลว้จ านวน 0.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.06 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดบัในวนัลงนาม
ในสญัญา และจะช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐและ 0.24 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดบั 
ในวนัครบก าหนดสัญญาการโอนหุ้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา การซ้ือธุรกิจได้
เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2556 หลงัจากการซ้ือกิจการดงักล่าว บริษทั Shell Gas (LPG) Vietnam 
Ltd. ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั Citygas Company Limited และบริษทั Shell Gas Hai Phong Limited ไดเ้ปล่ียน
ช่ือเป็น Citygas North Company Limited 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 6,822 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จ านวน 721 ลา้นบาท 
เน่ืองจากในปี 2554 มีก าไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 994 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน (18) ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ในระหวา่งปี 2554 
จ านวน (417) ลา้นบาท และจากการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เวยีดนาม สิงคโปร์ 
และมาเลเซีย บริษทัตอ้งมีการแปลงค่างบการเงินของบริษทัดังกล่าว จึงท าให้เกิดผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน จ านวน 235 ลา้นบาท นอกจากนั้นกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การปรับผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังานมาใชป้ฏิบติัโดยใชว้ธีิปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 
จ านวน (71) ลา้นบาท 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 7,081 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จ านวน 259 ลา้นบาท 
เน่ืองจากในปี 2555 มีก าไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 817 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน (20) ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ในระหวา่งปี 2555 
จ านวน (417) ลา้นบาท และจากการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เวยีดนาม สิงคโปร์ 
และมาเลเซีย บริษทัตอ้งมีการแปลงค่างบการเงินของบริษทัดังกล่าว จึงท าให้เกิดผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน จ านวน (125) ลา้นบาท รวมทั้งมีรายการเงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย MYGAZ โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในระหวา่งปี 2555 จ านวน 6 ลา้นบาท 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
ค่าตอบแทนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ปี 2553 – 2555 ของบริษทั และบริษทัยอ่ยใน
ประเทศ เท่ากบั 5.75 ลา้นบาท 6.30 ลา้นบาท และ 5.93 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และบริษทัยอ่ย 
 
 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 – ขอ้ 12 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หนา้ 152 

ตารางท่ี 12.13  : รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2553 ถึงปี 2555                                                                                                                                     
(หน่วย : ลา้บาท) 

  บริษัท บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ค่าสอบบญัชีงบการเงินส้ินปี 0.90 1.12 1.17 3.87 4.18 3.71 
ค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 

 
0.70 

 
0.88 

 
0.88 

 
1.88 

 
2.12 

 
2.22 

รวม 1.60 2.00 2.05 5.75 6.30 5.93 
 

 
 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 – ขอ้ 13 ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง - หนา้ 153 

13. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

- ไม่มี - 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 1 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท 

 ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1 พล.อ.ชยัสิทธ์ิ  ชินวตัร กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ 

68 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ฯ  
  รุ่นท่ี 16 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี 57 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 40 
- หลกัสูตรชั้นนายพนัทหารช่าง ฟอร์ท  
เบลววัร์ เวอร์จิเนียร์ สหรัฐอเมริกา 

- - 2551-ปัจจุบนั 
2549 -ปัจจุบนั 
 
2546-2549 
2545-2549 
2548-ปัจจุบนั 
 
2546-2549 
2546-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 
2547-2548 
2546-2547 
2545-2546 

-ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ 

-รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 
 
-กรรมการ 
-กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
-ประธานกรรมการ 
-ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด 
-ผูบ้ญัชาการทหารบก 
-ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก 
 

บจก.ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
 
บมจ.ธนาคารทหารไทย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สภาลูกเสือแห่งชาติ 
สมาคมมวยไทยโลก 
กองทพัไทย 
กองทพัไทย 
กองทพัไทย 

2 นายวรวิทย ์  วีรบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการ 67 -ปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 
 

สามีของนางพชัรา 
 วีรบวรพงศ,์ บิดาของ
นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์

55.97 2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
-กรรมการ 

SINO SIAMGAS AND 
PETROCHEMICALS CO., LTD. 
SINGGAS (LPG) PTE LTD. 
UNITED GAS & 
PETROCHEMICALS SDN. BHD. 
SUPERGAS CO., LTD. 
SIAMGAS HK CO., LTD. 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 2 

 ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2535-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2538-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2539-ปัจจุบนั 
2531-ปัจจุบนั 
2540-ปัจจุบนั 
2540-ปัจจุบนั 
2535-ปัจจุบนั 
 
2541-พ.ค. 50 

-กรรมการ 
-กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
 

บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล 
บจ. สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
บจ.ปรินซ์พาเลซ โฮเตล็ 
บจ.พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
บจ.โบเ๊บท๊าวเวอร์ 
บจ.ตลาดนอ้ยคอมเพล็กซ์ 
บจ.พรหมมหาราชก่อสร้าง 
บจ.พรหมมหาราชเคมีภณัฑ ์
บจ.พรหมมหาราช 
บจ.พรหมมหาราช ประทาน 
บจ.พรหมแสนลา้น 
บจ.ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม
นานาชาติ(ประเทศไทย) 
บจ.สยามเอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด์
เพาเวอร์ 
 

3 นางพชัรา  วีรบวรพงศ ์ กรรมการ 64 -มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวดัธาตุ
ทอง 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

ภรรยาของนายวรวิทย ์ 
วีรบวรพงศ,์ มารดาของ
นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์

5.26 2551-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 

บจ. สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บจ.ปรินซ์พาเลซ โฮเตล็ 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 3 

 ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 
 

2535-ปัจจุบนั 
2538 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2538-ปัจจุบนั 
 

-กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 

บจ.พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
บจ.บางนากรีนแลนด ์
บจ.โบเ๊บท๊าวเวอร์ 
บจ.พรหมมหาราชก่อสร้าง 
บจ.สยามกรีนเลค 
 

4 นายศุภชยั   วีรบวรพงศ ์
 
 
 

กรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

40 -B.S Civil Engineering 
Michigan State University, U.S.A. 
-M.B.A.  SasinGraduate Institude of 
Chulalongkorn University 
-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 

บุตรของนายวรวิทย ์
วีรบวรพงศ ์กบันาง
พชัรา วีรบวรพงศ ์

5.35 2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2545-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

SINO SIAMGAS AND 
PETROCHEMICALS CO., LTD. 
SINGGAS (LPG) PTE LTD. 
UNITED GAS & 
PETROCHEMICALS SDN. BHD. 
SUPERGAS CO., LTD. 
SIAMGAS HK CO., LTD. 
บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล 
บจ. สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
บจ.พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 

5 นายสุทธิพงศ ์  วสุวณิชพนัธ์ กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
จดัซ้ือ 

63 -ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยั
พาณิชยการเชตุพน 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม

- 0.02 2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการและรองกรรมการ 

บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล 
บจ. สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 4 

 ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 
  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 
 

 
2547 -ปัจจุบนั 
 
2535-ปัจจุบนั 
2540 - ปัจจุบนั 
 

 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
-กรรมการและรองกรรมการ 
 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 

 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
บจ.พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
บจ.ปรินซ์วอเตอร์เกท 

6 นายวิโรจน์    คลงับุญครอง กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

69 -วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-M.Eng  Asian Institute of Technology 
(AIT) 

-MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 
 หลกัสูตร Directors Certificate      
 Program ( DCP ) 

- 0.10 2551-ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 
2546-2549 
 
2545-2548 
2544-2545 
2540-2544 
2535-2540 

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและประธาน 
  กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระและกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
-อธิบดี 
-วิศวกรใหญ่ 
 -นายช่างใหญ่ 
-ผูอ้  านวยการกองควบคุมน ้ามนั
เช้ือเพลิงและก๊าซ 

 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
 
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 
 
กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
 

7 นายหาญ   เช่ียวชาญ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

68 -นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาบตัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- 0.01 2551-ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
บมจ.สยามแก๊ส แอนดปิ์โตรเคมีคลัส์ 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 5 

 ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 

 

2548 -ปัจจุบนั 
 
พ.ค.49-พ.ค.50 
ก.พ.49–พ.ค.49 
ก.ค.48-ต.ค.48 
 
พ.ค.48-ก.ค.48 
2546-2548 
2543-2546 
 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 
-ท่ีปรึกษา 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ รักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ 

-รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ   
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
-ผอ.ฝ่ายหลกัประกนัและนิติ
กรรม 

 

บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม 
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
 
บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
 

8 นางสุดจิต   ทิวารี กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

66 -บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และ
การบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศ์าสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-MBA State University of California at 
Fresno, U.S.A. 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 
   -หลกัสูตร Directors Certificate      
     Program ( DCP ) 

- 0.16 2551-ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 
2547-ปัจจุบนั 
2547- 2550 
 
2540-2553 
2542-2554 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการและประธานกรรมการ

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ 
มอทเก็จ 
บมจ.สยามแก๊ส แอนดปิ์โตรเคมีคลัส์ 
 
บมจ.รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
บมจ.ซนัวดูอินดสัตร้ีส์ 
 
บจ.ยไูนเตด็แฟคตอร่ิง(1993) 
บมจ.เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 6 

 ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

   -หลกัสูตร Directors Accreditation  
     Program ( DAP ) 
   -หลกัสูตร Audit Committee 
     Program  ( ACP ) 
 

ตรวจสอบ  

9 นายอนุวฒัน์   ภู่สนัติพงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายขาย-การตลาด 

50 -วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- - 2547-ปัจจุบนั 
 
2547-ปัจจุบนั 
 
 

-รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
 การตลาด 
-รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
  การตลาด 
  

บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
 

10 นางจินตณา     ก่ิงแกว้ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชี/การเงิน/
จดัหา/บุคคล 

54 -บญัชีบณัฑิต สาขาการสอบบญัชี 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

- 0.05 2546-ปัจจุบนั 
 
2547-ปัจจุบนั 
 
 

-รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/  
  การเงิน/จดัหา/บุคคล 
-รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัหา/ 
  บุคคล 
 

บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
 

11 นายสมชาย กอประสพสุข ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

51 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรงจิตวิทยา - - 2553-ปัจจุบนั 
 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 

-กรรมการ 
 
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการและผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

SINO SIAMGAS AND 
PETROCHEMICALS CO., LTD. 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 7 

 ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2548-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-2555 
2547-2555 
2547-2555 
2547-2555 
2547-2555 

-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 

บจ.ลคัก้ีแคร์ริเออร์ 
บจ.ลคัก้ีมารีน (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือ
เป็นบจ.สยามลคัก้ีมารีน) 
บจ.เคมีคลัส์ แก๊ส ขนส่ง 
บจ.ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่แนล 
บจ.ยนิูคมารีน 
บจ.ยนิูคเทรดด้ิง 
บจ.ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 8 

2. การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม 
 
 รายชือ่  บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยของยอ่ย บรษิทัร่วมคา้ 

SGP UGP 
 

LCR SQS SEEC SGHK SUPERGAS SINGGAS UNITED SGTRADING SG GAS SLM 
 

CGT 
 

SINOSIAM SOGEL SNTL 

1 พล.อ.ชยัสทิธิ ์ ชนิวตัร x                

2 นายวรวทิย ์วรีบวรพงศ ์ /,// x  / / / / / / / /   / / / 

3 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ /,// /   /            

4 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ /,//,/// /,///  / / / / / / / /   / / / 

5 นายสุทธพิงศ ์วสวุณชิพนัธ์ /,//,/// /,/// / / /       / /    

6 นายวโิรจน์  คลงับุญครอง xx xx               

7 นายหาญ เชีย่วชาญ xx xx               

8 นางสุดจติ ทวิาร ี xx xx               

9 นายอนุวฒัน์   ภู่สนัตพิงษ์ /// ///               

10 นางจนิตณา กิง่แกว้ /// ///            / / / 

11 นายสมชาย กอประสพสขุ /// /,/// /  /,///       /,/// /,/// / / / 

 
หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ  XX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผูบ้ริหาร 

 


	A. ปกหน้า.pdf
	B. ข้อมูลสรุป.pdf
	C. ข้อมูลทั่วไป.pdf
	D. ปัจจัยความเสี่ยง.pdf
	E. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.pdf
	F. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์.pdf
	G. การวิจัยและพัฒนา.pdf
	H.  สินทรัพย์.pdf
	I. โครงการในอนาคต.pdf
	J. ข้อพิพาททางกฎหมาย.pdf
	K. โครงสร้างเงินทุน.pdf
	L. การจัดการ.pdf
	M. การควบคุมภายใน.pdf
	N. รายการระหว่างกัน.pdf
	O. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.pdf
	P. อื่นๆ.pdf
	Q. เอกสารแนบ 1.pdf

