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หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

บริษทั ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ จาํกดั 
บริษทั สยามควอลิตีJ  สตีล จาํกดั 
บริษทั สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จาํกดั 
SIAMGAS HK Company Limited. 

ก๊าซ LPG หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ก๊าซ NGV หมายถึง ก๊าซธรรมชาติเพื�อยานยนต ์
ปตท. หมายถึง บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
ตวัแทนคา้ต่าง หมายถึง โรงอดับรรจุก๊าซและสถานีบริการก๊าซที�บริษทัหรือ UGP แต่งตัJงให้

เป็นตวัแทนค้าต่างของบริษทัหรือ UGP และสามารถจาํหน่ายก๊าซ 
LPG ภายใตเ้ครื�องหมาย “สยามแก๊ส” หรือ”ยนิูคแก๊ส” ได ้

ผูค้า้นํJ ามนั ม.7 หมายถึง ผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํJ ามนัเชืJอเพลิง พ.ศ.
2543 ซึ� งกาํหนดวา่จะตอ้งเป็นผูค้า้นํJ ามนัที�มีปริมาณการคา้รวมกนัทุก
ชนิดปีละ 100,000 เมตริกตนัขึJนไป หรือผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิด
เดียวปีละ 50,000 เมตริกตนัขึJนไป 

ผูค้า้นํJ ามนั ม.10 หมายถึง ผูค้า้นํJ ามนัที�มีปริมาณการคา้ปีละไม่ถึงปริมาณที�กาํหนดตาม ม.7   แต่
เป็นผูค้า้นํJ ามนัที�มีปริมาณการคา้แต่ละชนิดหรือรวมกนัทุกชนิดเกิน
ปริมาณที� รัฐมนตรีประกาศ หรือเป็นผูค้ ้านํJ ามนัที� มีขนาดของถังที�
สามารถเก็บนํJ ามนัเชืJอเพลิงไดเ้กินปริมาณที�รัฐมนตรีประกาศ 

ผูค้า้นํJ ามนั ม.11 หมายถึง ผูค้า้นํJ ามนัที�ประกอบธุรกิจสถานีบริการนํJ ามนั โดยที�ไม่ใช่ผูค้า้นํJ ามนั
ตาม ม.7 และ ม.10 

ผูข้นส่งนํJ ามนั ม.12 หมายถึง ผูข้นส่งนํJ ามนัเชืJอเพลิงตามชนิดและปริมาณที�รัฐมนตรีประกาศ 
กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ กระทรวงพลงังาน 
สนพ. หมายถึง สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส่วนที� 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 
 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.11/2552 เรื�องหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนีB” 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
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ข้อมูลทั	วไป 
 

ชื"อบริษทั : บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ธุรกิจพลงังาน ไดแ้ก่ 

1) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น 
2) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอื"น 
3) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
4) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 

 
ที"ตั7งสาํนกังานใหญ่ : 498/ 997 – 999 ถนนดาํรงรักษ ์แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 

กรุงเทพมหานคร 10100 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107574800650 
โทรศพัท ์ : 02 – 628 - 1700 - 10 
โทรสาร : 02 – 628 - 1713 – 14, 02 – 628 – 2130 
Homepage 
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 
มูลค่าที"ตราไว ้
ทุนเรียกชาํระแลว้ 

: 
: 
: 
: 
: 

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

   
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและรายละเอียดการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ทุนที	เรียก

ชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1 UGP 105.00 99.51 การบรรจุและจําหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และ
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โ ต ร เ ค มี อื" น  โ ด ย ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบการเป็นผู ้ค ้าก๊าซตามมาตรา 6 (เทียบเท่า
ใบอนุญาตผูค้า้นํ7 ามนัมาตรา 7) 

2 LCR 70.00 99.99 การขนส่งก๊าซ LPG และนํ7 ามนัทางรถยนต ์โดยไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7 ามนั 

3 SQS 70.00 99.99 การผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG 
4 SEEC 400.00 70.00 ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 
5 LMR 65.00 99.99 1 การขนส่งนํ7 ามนัและก๊าซ LPG ทางเรือ โดยได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7 ามนั 
6 CGT 50.00 99.99 2 การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางรถยนต ์โดย

ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7 ามนั 
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 บริษัท ทุนที	เรียก

ชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

7 UMR 40.10 99.99 2 การขนส่งแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7 ามนั 

8 UTD 10.00 99.99 2 • การขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ โดยไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7 ามนั 

• การรับจา้งบริหารเรือให้กบั UGP UGT UGI และ 
UGC 

9 UGI 15.82 99.99 2 การขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ โดยไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7 ามนั 

10 UGC 0.10 99.94 2 การขนส่งแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7 ามนั 

11 SIAMGAS HK 198.46 100.00 เป็น Holding Company และ จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

 

หมายเหตุ 1 บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น LCR 
2 บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น UGP 

 

 

(ก) นายทะเบียน 
 ชื"อ บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 ที"อยู ่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ชั7น 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 โทรศพัท ์(662) 229-2800, (662) 654-5599 
 โทรสาร (662) 359-1259 
 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน ์
 - ไม่มี - 

  

(ค) บริษทัผูส้อบบญัชี 
 ชื"อ บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 
 ที"อยู ่ อาคารรัจนาการ ชั7น 25 
  183 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
 โทรศพัท ์(662) 676-5700 
 โทรสาร (662) 676-5757 
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(ง) ที"ปรึกษาทางการเงิน 
 ชื"อ บริษทั แอดไวเซอรี"  พลสั จาํกดั 
 ที"อยู ่ ชั7น 10 อาคารธนภูมิ 
  1550 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 
 โทรศพัท ์(662) 652-7859-64 
 โทรสาร (662) 652-7867 
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1. ปัจจัยความเสี�ยง 

1 ความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิ 

1.1 ความเสี�ยงจากนโยบายของรัฐบาล 

(1) นโยบายราคาก๊าซลอยตวั 

ปัจจุบนั ราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG มีลกัษณะกึ"งลอยตวักึ"งควบคุม คือ รัฐบาลยงัคงควบคุมราคา ณ 
โรงกลั"น/ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ ราคานาํเขา้ก๊าซ LPG   และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลงัเก็บก๊าซ LPG ของ 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) (ซึ" งเป็นผูผ้ลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ที"สุดของประเทศ) จาํนวน 5 แห่ง คือ 
ลาํปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ ให้เท่ากบัราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นและโรง
แยกก๊าซ   สาํหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลปล่อยใหล้อยตวัอยา่งเสรี ยกเวน้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาํหรับ
ครัวเรือนเพื"อใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ทั@งนี@ เนื"องจากรัฐบาล โดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ไดพิ้จารณาวา่ก๊าซ 
LPG ที"ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ที"มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชน จึงกาํหนดให้ก๊าซ LPG ที"เป็น
ก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคุม ซึ"งส่งผลใหห้ากผูค้า้ก๊าซ LPG ที"เป็นก๊าซหุงตม้มีความประสงคที์"จะปรับเปลี"ยนราคา
จาํหน่าย จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการคา้ภายใน  

กล่าวโดยสรุปคือ ราคาขายส่งก๊าซ LPG ทุกประเภทที"คลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั@ง 5 แห่ง ถูก
กาํหนดใหเ้ท่ากบัราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นและโรงแยกก๊าซ LPG    สาํหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที"ใช้
ในครัวเรือนถูกควบคุมโดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ในขณะที"ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สําหรับการ
นาํไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนตแ์ละการนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคุม   

ในอนาคต หากรัฐบาลมีนโยบายที"จะยกเลิกการควบคุมราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG และลอยตวัราคา
จาํหน่ายก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์ จะทาํให้ราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทยเปลี"ยนแปลงไปตามกลไกราคา
ของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ รวมทั@งสะทอ้นตน้ทุนการจาํหน่ายก๊าซ LPG อยา่งแทจ้ริง 

ผลกระทบจากนโยบายลอยตวัราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์จะส่งผลให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ซึ" ง
รวมถึงบริษทัมีความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริษทัอาจมีผลประกอบการ
ขาดทุน หรืออาจมีกาํไรลดลง หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตวัลดลง   ในทางตรงขา้ม บริษทัอาจมีกาํไร
เพิ"มขึ@น หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตวัสูงขึ@น 

นอกจากนี@  หากราคาก๊าซ LPG เพิ"มสูงขึ@นมาก อาจทาํใหผู้บ้ริโภคปรับเปลี"ยนพฤติกรรมการบริโภค
ไปใชพ้ลงังานทดแทนชนิดอื"นที"มีราคาถูกกวา่ ซึ" งจะทาํให้ปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ลดลงและส่งผลต่อ
รายไดข้องผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ"งรวมถึงบริษทัดว้ย 
 

(2) นโยบายการเปิดเสรีการจาํหน่ายก๊าซ LPG ที�เป็นก๊าซหุงต้ม 

จากการเปิดเสรีทางการคา้ตามขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก (WTO) อาจทาํให้ผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ของโลกจากต่างประเทศรายใหม่หรือผูค้า้ในประเทศที"มีความพร้อมทั@งในดา้นเงินทุนและเทคโนโลยีเขา้
มาแข่งขนัในตลาด ซึ"งจะส่งผลใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจนี@ มีความรุนแรงมากขึ@น  
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อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการจากต่างประเทศหรือผูป้ระกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบ
ปัญหาในเรื"องความไม่คุน้เคยกบัสภาวะตลาด รวมทั@งยงัไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจคา้ก๊าซ LPG และสายสัมพนัธ์
กบัผูค้า้ก๊าซ LPG   ตลอดจนเครือข่ายของธุรกิจในประเทศไทยดีพอ ซึ" งอาจเป็นปัจจยัสาํคญัที"ทาํให้ประสบ
ความสาํเร็จทางการตลาดไดย้าก 
 

(3) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ�งแวดล้อม 

บริษทัและ UGP ในฐานะเจา้ของคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ตอ้งดาํเนินการขออนุญาตในการก่อสร้างและตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที"เกี"ยวขอ้งอย่าง
สมํ"าเสมอเพื"อให้คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG มีความปลอดภยัและเป็นไป
ตามมาตรฐานที"หน่วยงานราชการกาํหนด   ซึ" งบริษทัและ UGP ก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอ้บังคบัของ
หน่วยงานราชการที"เกี"ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ของบริษทัและ UGP มีสภาพและคุณภาพอยูใ่นมาตรฐานที"หน่วยงานราชการกาํหนดมาโดยตลอด 

ในอนาคต ปัญหาเรื"องสิ"งแวดลอ้มและสิทธิของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ที"จะมีความสาํคญัเพิ"มมากขึ@น 
ซึ"งรัฐบาลบาลอาจมีการออกกฎหมายเพิ"มเติมในส่วนของการเพิ"มความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชก๊้าซ LPG รวมถึงการ
รณรงคใ์นเรื"องของการรักษาสิ"งแวดลอ้ม ซึ"งอาจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการดาํเนินงาน และกาํไรในอนาคตของ
กลุ่มบริษทั บริษทัและ UGP ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัดงักล่าว จึงไดมี้การ
พฒันาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้มีความปลอดภยัมาโดยตลอด โดยถงับรรจุก๊าซ LPG คลงัเก็บก๊าซ 
LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP จะตอ้งมีมาตรฐานความปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภคและสิ"งแวดลอ้มเป็นไปตามที"หน่วยงานราชการที"มีหนา้ที"กาํกบัดูแลไดก้าํหนดไว ้ 
 

(4) นโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาตใินรถยนต์ 

จากการที"ราคานํ@ ามนัเพิ"มขึ@นอยา่งต่อเนื"อง ทาํใหป้ระชาชนเปลี"ยนมาใชก๊้าซ LPG เป็นเชื@อเพลิงเพิ"ม
มากขึ@น ส่งผลให้ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพื"อเป็นเชื@อเพลิงในรถยนต์เพิ"มมากขึ@น จนอาจทาํให้เกิดการขาด
แคลนก๊าซ LPG เพื"อนาํไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ และอาจทาํให้ประเทศไทยตอ้งนาํเขา้ก๊าซ LPG จากต่างประเทศ   
รัฐบาลจึงส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมาใชก๊้าซ NGV เป็นเชื@อเพลิงในรถยนตม์ากขึ@น เนื"องจากประเทศไทยสามารถ
ผลิตก๊าซ NGV ไดเ้อง ไม่ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ และการใชก๊้าซ NGV ยงัช่วยลดปัญหาดา้นมลพิษในอากาศ
อีกดว้ย   ซึ" งปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้โครงการดดัแปลงรถแท็กซี"และรถยนตข์องหน่วยงานราชการ โดยเริ"มจาก รถ
โดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครก่อน จากนั@นจึงขยายจาํนวนไปยงัรถกลุ่มอื"น
ต่อไป พร้อมทั@งเพิ"มจาํนวนสถานีบริการก๊าซ NGV เพื"อใหส้ามารถรองรับปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ NGV ที"จะ
เพิ"มขึ@นในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว และพบว่าการนําก๊าซ 
NGV มาใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนตมี์ขอ้ดอ้ยและขอ้จาํกดัหลายประการเมื"อเปรียบเทียบกบัการใชก๊้าซ LPG เป็น
เชื@อเพลิงในรถยนต ์ เช่น การดดัแปลงเครื"องยนตใ์ห้สามารถใชก๊้าซ NGV ไดจ้ะมีตน้ทุนสูงเนื"องจากตอ้งนาํเขา้
อุปกรณ์จากต่างประเทศ   การติดตั@งถงัก๊าซ NGV ในรถยนต์ทาํไดย้ากกว่าการติดตั@งถงัก๊าซ LPG ในรถยนต ์  
ระยะเวลาที"ใชใ้นการเติมก๊าซ NGV ใชเ้วลานานกว่าการเติมก๊าซ LPG   และจาํนวนสถานีบริการก๊าซ NGV ใน
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ปัจจุบนัมีอยูจ่าํนวน 379 แห่ง ซึ"งมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนสถานีบริการก๊าซ LPG ที"มีกระจายอยูจ่าํนวน 734   แห่ง
ทั"วประเทศ 
 

1.2 ความเสี�ยงจากการเพิ�มขึ:นของผู้ค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

หากพิจาณาปริมาณการจาํหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหว่างปี 2545 – 2552 จะพบว่า
ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นจาก 2,471 ลา้นกิโลกรัมในปี 2545 เป็น 4,501 ลา้นกิโลกรัมในปี 2552   โดย
มีอตัราการขยายตวัในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 1.76 – 16.56  ซึ" งแนวโน้มและอตัราการขยายตวั
ดงักล่าวอาจเป็นเหตุจูงใจใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัในธุรกิจคา้ก๊าซ LPG  

 
ตารางแสดงปริมาณการจาํหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2545 - 2552 

ปี ปริมาณการจาํหน่าย (ล้านกโิลกรัม) อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 

2545 2,471 3.22 
2546 2,559 3.56 
2547 2,604 1.76 
2548 2,923 12.25 
2549 3,212 9.89 
2550 3,671 14.29 
2551 4,279 16.56 
2552 4,501 5.19 

ที�มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

อยา่งไรก็ตาม การที"จะเป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ที"ไดรั้บใหเ้ป็นผูค้า้นํ@ ามนัตามมาตรา 7 นั@นตอ้งมีคุณสมบติัและ
เงื"อนไขตามที"กระทรวงพาณิชยก์าํหนด เช่น ตอ้งมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาทขึ@นไป   ตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนขั@น
ตํ"า 100 ลา้นบาท ตอ้งมีคลงัเก็บก๊าซ LPG เพื"อสํารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณที"จะทาํการคา้ใน
ระยะเวลา 1 ปี   ตอ้งมีปริมาณการคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประจาํปี (ปริมาณที"นาํเขา้มาในราชอาณาจกัร ซื@อ กลั"น 
ผลิต หรือไดม้าในปีหนึ"ง) มากกวา่ 50,000 ตนั   และตอ้งลงทุนในถงัก๊าซ LPG เพื"อใชห้มุนเวียนในตลาด ซึ" ง
จะตอ้งมีการลงทุนไม่ตํ"ากวา่ 1 ลา้นใบ   และตอ้งมีเครื"องหมายการคา้เป็นของตนเอง    นอกจากนี@  ผูป้ระกอบการ
รายใหม่จะตอ้งใชเ้งินทุนและระยะเวลาในการสร้างใหเ้ครื"องหมายการคา้ของตนเป็นที"ตอบรับของผูบ้ริโภค และ
ยงัตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายเดิมที"มีฐานลูกคา้อยูแ่ลว้ดว้ย   ซึ"งเงื"อนไขดงักล่าวเป็นการจาํกดัโอกาสในการ
เขา้มาในอุตสาหกรรมนี@ของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

 
1.3 ความเสี�ยงเรื�องความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG 

เนื"องจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซไวไฟและติดไฟง่าย หากเกิดการระเบิดของถงัก๊าซ LPG ก็อาจก่อให้เกิด
อนัตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นขึ@นได ้  ซึ" งหากเกิดความเสียหายขึ@น บริษทัและ UGP ในฐานะ



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 7 
 

ผูค้า้ก๊าซ LPG และเจา้ของโรงบรรจุก๊าซ LPG จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายที"เกิดขึ@น ซึ" งอาจส่งผล
กระทบต่อชื"อเสียงและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ในการผลิตถงัก๊าซ LPG จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) ที"กาํหนดขึ@นโดยสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี@กรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังานยงักาํหนดให้มีการตรวจสอบถงัก๊าซ LPG ที"ผ่านการใชง้านมาแลว้ 5 ปี ดว้ยการ
ทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และตรวจสอบถงัที"ผ่านการใช้งานมาแลว้ 10 ปี ดว้ยการ
ทดสอบใหญ่ ซึ" งประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพ
การยืดตวัของเนื@อเหล็กของถงั (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปีภายหลงัปีที" 10 จะตอ้งทาํการทดสอบใหญ่ ซึ" ง
ประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตวัของเนื@อ
เหล็กของถงั (Expansion Test) ทุกครั@ ง   ซึ" งหากถงัก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถนาํไปบรรจุก๊าซ 
LPG ไดอี้กและจะตอ้งทาํลายทิ@ง 

นอกจากการปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยราชการอยา่งเคร่งครัดแลว้   บริษทัและ UGP ยงัจดัให้มี
หน่วยงานภายในที"ทาํหนา้ที"ตรวจสอบสภาพถงัก๊าซ LPG และหากพบถงัก๊าซ LPG ที"เสื"อมสภาพหรือสงสัยวา่จะ
เสื"อมสภาพ บริษทัจะวา่จา้งผูเ้ชี"ยวชาญทางดา้นการประเมินสภาพถงัก๊าซ LPG ที"เป็นอิสระมาทาํการตรวจสอบ
สภาพถงัก๊าซ LPG โดยประสานงานร่วมกบักรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เพื"อให้มั"นใจไดว้า่ถงัก๊าซ LPG 
ของบริษทัและ UGP ที"หมุนเวยีนอยูใ่นทอ้งตลาดมีความปลอดภยัตามมาตรฐานที"ทางราชการกาํหนดไว ้ และใน
ระยะเวลา 5 ปีที"ผ่านมา บริษทัและ UGP ไม่เคยประสบปัญหาเรื"องความปลอดภยัของถงัก๊าซ LPG เลย   ดงันั@น
บริษทัจึงมีความมั"นใจวา่กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงเรื"องความปลอดภยัของถงับรรจุก๊าซ LPG นอ้ยมาก 

 
1.4 ความเสี�ยงในการเกิดอุบัติภัยขึ:นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG

ของกลุ่มบริษัท 

บริษทัและ UGP มีคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG โดยแยกเป็น
สินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ดงันี@  

ตารางแสดงคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ที"เป็นสินทรัพยข์อง
บริษทัและ UGP 

(หน่วย : แห่ง) 

 บริษัท UGP รวม 

คลงัเก็บก๊าซ LPG 6 2 8 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 22 13 35 

สถานีบริการก๊าซ LPG 21 - 21 

หมายเหตุ : * ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริษทัดาํเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO 
(Company Own – Company Operate)) จาํนวน 7 แห่ง โรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริษทัให้บุคคลภายนอกเช่าเพื"อ
ดาํเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จาํนวน 15 แห่ง  
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ซึ"งหากเกิดอุบติัภยัขึ@นกบัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทั
และ/หรือ UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื"อเสียงและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ในการก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษทั
และ UGP ได้กาํหนดลกัษณะและรายละเอียดของสิ"งปลูกสร้างดงักล่าวให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วย
ราชการที"ทาํหนา้ที"ควบคุม รวมทั@งไดรั้บอนุญาตในการดาํเนินการก่อสร้างสิ"งปลูกสร้างดงักล่าวจากกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน   นอกจากนี@  บริษทัและ UGP ไดท้าํประกนัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 
และสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภทการประกนัความเสี"ยงภยัทรัพยสิ์น มีวงเงินเอาประกนัรวม  1,405.31 ลา้น
บาท และทาํประกนัภยัประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที"สาม มีวงเงินเอาประกนัรวม 60.00 ลา้นบาท   ทั@งนี@ เพื"อ
เป็นการลดผลกระทบที"จะมีต่อบริษทัและ UGP ในกรณีที"เกิดอุบติัภยัขึ@นกบัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 
และสถานีบริการก๊าซ LPGของกลุ่มบริษทัใหน้อ้ยที"สุด 

ในส่วนของโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริษทัและ UGPให้ผูอื้"นเช่าช่วงนั@น บริษทัและ UGP ไดร้ะบุไวใ้น
สัญญาเช่าช่วงอย่างชดัเจนว่า ผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที"เช่าจากบริษทัและ UGP 
ทรัพยสิ์นและความเสียหายของบุคคลที"สาม ตลอดจนความเสียหายจากมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มอนัเกิดจากการ
ปฏิบติังานของผูเ้ช่าช่วง   ดงันั@นหากผูเ้ช่าช่วงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโรงบรรจุก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษทั ผูเ้ช่า
ช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายที"เกิดขึ@น และจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายที"เกิดขึ@นกบัโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"
เป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ดว้ย 

 
1.5 ความเสี�ยงในการขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยที"ประกอบธุรกิจขนส่งนํ@ ามนั LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นเป็นธุรกิจ
หลกัจาํนวน 7 บริษทั ไดแ้ก่ LCR LMR CGT UMR UTD UGI และ UGC    นอกจากนี@  UGP ซึ"งประกอบธุรกิจคา้
ก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอื"นเป็นธุรกิจหลกัก็มีพาหนะที"ใชส้าํหรับขนส่งก๊าซ LPG ดว้ย   ซึ" ง
ในระหว่างการขนส่งอาจเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ที"ไม่คาดคิดขึ@นที"จะนาํมาซึ" งความสูญเสีย และอาจส่งผล
กระทบต่อชื"อเสียงและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยที"ประกอบธุรกิจขนส่งนํ@ ามนั ก๊าซ LPG และปิโตรเคมีภณัฑอื์"นๆ ทั@ง 7 บริษทั 
และ UGP ต่างก็ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งนํ@ ามนัเชื@อเพลิงจากกรมธุรกิจพลงังาน   โดยพาหนะที"ใชใ้นการ
ขนส่งทั@งรถบรรทุกนํ@ ามนั รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนีย เรือบรรทุกนํ@ ามนั เรือบรรทุกก๊าซ LPG และ
เรือบรรทุกแอมโมเนียต่างก็ไดรั้บอนุญาตและไดรั้บการตรวจสอบอยา่งสมํ"าเสมอจากกรมการขนส่งทางบก และ 
กรมการขนส่งทางนํ@ าและพาณิชยนาว ี  พนกังานขบัรถและเรือของกลุ่มบริษทัก็ไดรั้บการฝึกอบรมจากกลุ่มบริษทั
และไดรั้บใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลงังานทั@งหมด ทั@งนี@ เพื"อให้มั"นใจไดว้า่กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการที"ทาํหนา้ที"ควบคุมอยา่งเคร่งครัดและเพื"อความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น   นอกจากนี@  
บริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัภยัเรือบรรทุกนํ@ ามนั เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกแอมโมเนียของบริษทัยอ่ยรวม 
20 ลาํ รวมเป็นวงเงินเอาประกัน 577.50 ลา้นบาท (เรือทั@ ง 20 ลาํมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2552 
เท่ากบั 566.69 ลา้นบาท)   และทาํประกนัภยัรถบรรทุกนํ@ ามนั รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนียของ
บริษทัยอ่ยทั@ง 403 คนัแลว้ ซึ" งการประกนัภยัดงักล่าวไดค้รอบคลุมถึงความเสียหายที"เกิดขึ@นกบับุคคลที"สามดว้ย   
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ทั@งนี@ เพื"อเป็นการลดผลกระทบที"จะมีต่อกลุ่มบริษทั ในกรณีที"เกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ที"ไม่คาดคิดขึ@นดงักล่าว
ใหน้อ้ยที"สุด 
 

1.6 ความเสี�ยงจากการที�สัญญาเช่าที�ดนิที�คลงัเกบ็ก๊าซ LPG ที�สาธุประดษิฐ์ไม่ได้รับการต่อสัญญา 

คลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ทุกแห่งตั@งอยู่บนที"ดินที"เป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP 
ยกเวน้คลงัเก็บก๊าซ LPG ที"สาธุประดิษฐ์เพียงแห่งเดียวที"ตั@งอยูบ่นที"ดินเช่า   ซึ" งหากเจา้ของที"ดินไม่ต่ออายสุัญญา
เช่าที"ดินดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั ก็จะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจ เนื"องจากคลงัเก็บก๊าซ LPG ที"
สาธุประดิษฐอ์ยูภ่ายในกรุงเทพ จึงเป็นจุดไดเ้ปรียบในการเป็นศูนยก์ลางในการกระจายผลิตภณัฑข์องบริษทัใหแ้ก่
ลูกคา้ภายในกรุงเทพ จากการที"มีสถานที"ตั@งอยูไ่ม่ไกลจากโรงแยกก๊าซ   มีท่าเรือซึ" งทาํให้การขนส่งก๊าซ LPG จาก
โรงแยกก๊าซที"ศรีราชาและระยองสามารถดาํเนินการไดส้ะดวก   รวมทั@งอยูใ่กลท้างด่วนซึ"งทาํให้การขนส่งก๊าซ 
LPG ทางบกสามารถดาํเนินการได้สะดวก โดยสัญญาเช่าฉบบัปัจจุบันมีอายุ 3 ปี ซึ" งจะสิ@นสุดลงในวนัที" 31 
ธนัวาคม 2553   แต่ปัจจุบนับริษทัไดต่้ออายสุญัญาไปอีก 3 ปี  โดยสญัญาสิ@นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2556   

เพื"อลดความเสี"ยงที"บริษทัอาจจะไม่ไดต้่อสัญญาเช่าที"ดินที"สาธุประดิษฐ์ในอนาคต  และเพื"อเป็นการ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจในปี 2551  บริษทัไดซื้@อที"ดินขนาด 89-3-40  ไร่  ที"อาํเภอพระประแดง  จงัหวดั
สมุทรปราการ  เพื"อใชก่้อสร้างท่าเรือและคลงัเก็บก๊าซ LPG  แห่งใหม่ซึ" งอยูร่ะหวา่งการทาํการศึกษาผลกระทบ
สิ"งแวดลอ้ม (EIA) ซึ"งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา  และมีแผนการก่อสร้างเสร็จภายในสิ@นปี 2553 

 
2 ความเสี�ยงด้านการบริหารจดัการ 

2.1 ความเสี�ยงจากกรณีที�มกีลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 

ณ วนัที" 6 ตุลาคม 2551 กลุ่มวรีบวรพงศ์เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 66.76 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ ซึ"งทาํใหก้ลุ่มวรีบวรพงศมี์อาํนาจในการควบคุมบริษทัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของบริษทัในทุกเรื"องที"ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที"ประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื"องที"กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทั
กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียงส่วน 3 ใน 4 ของที"ประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั@นผูถื้อหุ้นรายอื"นของบริษทัจึงมีความเสี"ยงจาก
การที"ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื"อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื"องที"ผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอให้ที"ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณา 

อย่างไรก็ตามบริษทัไดแ้ต่งตั@งกรรมการที"ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน และกรรมการที"ไม่ได้เป็นผูบ้ริหารอีก 1 ท่าน จากจาํนวนกรรมการบริษทั
ทั@งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 เพื"อทาํหนา้ที"ถ่วงดุลอาํนาจในการบริหาร กลั"นกรองวาระที"จะเสนอให้ที"
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา รวมทั@งตรวจสอบการทาํงานของกรรมการและผูบ้ริหารที"เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ดว้ย  
 

2.2 ความเสี�ยงจากการได้รับผลกระทบจากการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทย่อย 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากจะขึ@นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัแลว้ ยงัขึ@นอยูก่บัผล
การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดว้ย   ซึ"งหากบริษทัยอ่ยประสบปัญหาในการดาํเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในงบการเงินรวม   โดยรายไดข้อง UGP ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยที"ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG 
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แอมโมเนีย และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมของบริษทัตามงบการเงินรวมในปี 2552 
เท่ากบัร้อยละ 46.40   และกาํไรสุทธิของ UGP คิดเป็นสัดส่วนต่อกาํไรสุทธิของบริษทัตามงบการเงินรวมในปี 
2552 เท่ากบัร้อยละ 56.69  

อย่างไรก็ตาม เมื"อพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัในเครือทั@งหมดในปี 2552 จะ
พบวา่ ส่วนใหญ่บริษทัดงักล่าวมีผลการดาํเนินงานที"ดีและมีกาํไร ยกเวน้ LM และ SEEC   โดย SEEC ยงัไม่ไดเ้ริ"ม
ดาํเนินธุรกิจในปี 2551 ยงัไม่มีรายได ้เพราะอยูใ่นช่วงของการทดสอบกระบวนการผลิต และไดเ้ริ"มดาํเนินการ
ผลิตเพื"อจาํหน่ายจริง ในเดือนมีนาคม 2552 

นอกจากนี@  กลุ่มบริษทัยงัไดก้าํหนดมาตรการในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัในเครือ นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ รวมทั@งการส่ง
ตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือเพื"อกําหนดนโยบายและรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั   และบริษทัไดแ้ต่งตั@งกรรมการอิสระของ UGP จาํนวน 3 ท่านเพื"อดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการตรวจสอบใน UGP โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ UGP เป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบชุดเดียวกนักบัของบริษทั   ทั@งนี@ เพื"อให้กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซึ" ง
จะส่งผลไปสู่การบริหารจดัการตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด และการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1. ประวตัคิวามเป็นมาและการพฒันาที�สําคญั 

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) เดิมชื"อบริษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั จด
ทะเบียนก่อตั)งบริษทัขึ)นเมื"อวนัที" 17 มกราคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนแรกเริ"ม 500,000 บาท มีวตัถุประสงคเ์พื"อ
ดาํเนินธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ซึ" งบริษทัไดรั้บอนุญาต
ให้เป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จาํกดั (“SGI”) (กลุ่มวีรบวรพงศ์ซึ" งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน SGI ในขณะนั)น ต่อมาเมื"อวนัที" 30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวรีบวรพงศไ์ดข้ายหุน้ SGI 
ทั)งจาํนวนให้แก่บุคคลภายนอกแลว้) ซึ" งเป็นผูค้า้นํ) ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ) ามนัเชื)อเพลิง 
พ.ศ.2543   บริษทัเริ"มประกอบธุรกิจจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซ LPG ก่อนที"จะขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การ
ประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG 

บริษทัไดป้รับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่การคา้ก๊าซ LPG 
และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมประเภทอื"น รวมทั)งธุรกิจอื"นที"เกี"ยวขอ้ง เช่น การขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมทั)งทาง
รถยนต์และทางเรือ ดว้ยการเขา้ลงทุนในบริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (“UGP”) ซึ" ง
ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น เมื"อวนัที" 27 ธนัวาคม 2547   และลงทุนใน
บริษทั ลคักี)  แคร์ริเออร์ จาํกดั (“LCR”) ซึ" งประกอบธุรกิจขนส่งนํ) ามนัและก๊าซ LPG ทางรถยนต์ เมื"อวนัที" 31 
มีนาคม 2548   รวมทั)งการซื)อสินทรัพยห์ลกัที"ใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG จาก SGI ไดแ้ก่ ที"ดิน สิทธิการ
เช่า อาคารและสิ"งปลูกสร้าง เครื"องมือ อุปกรณ์ ถงัก๊าซ LPG คลงัเก็บก๊าซ LPG เครื"องหมายการคา้ และสิทธิบตัร 
เป็นตน้ เมื"อวนัที" 1 กนัยายน 2548 

ในปี 2548 บริษทัไดเ้ปลี"ยนชื"อเป็นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน) และได้รับ
อนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้นํ) ามนัตามาตรา 7   ทาํใหบ้ริษทัเป็นผูค้า้นํ) ามนัตามมาตรา 7 ที"ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"น ภายใต้เครื" องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” และ
ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอื"น   โดยมีบริษทัยอ่ยในกลุ่มรวมทั)งสิ)น 8 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทัที"บริษทัถือหุ้นทางตรง คือ บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท ลคักี)  
แคร์ริเออร์ จาํกดั   และบริษทัที"บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นทางบริษทัยอ่ยของบริษทัอีกจาํนวน 6 บริษทั คือ บริษทั 
ลคักี)  มารีน จาํกดั   บริษทั เคมีคลัส์แก๊ส ขนส่ง จาํกดั   บริษทั ยนิูค มารีน จาํกดั   บริษทั ยนิูคแก๊สเทรดดิ)ง จาํกดั   
บริษทั ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชั"นแนล จาํกดั   และบริษทั ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ จาํกดั 

ในปี 2551 บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเริ"มทาํการซื)อขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัภายใตชื้"อ “SGP” เมื"อวนัที" 3 มิถุนายน 2551 และไดมี้พฒันาการที"สาํคญั ดงันี)  

• บริษทัไดจ้ดัตั)งบริษทั สยาม ควอลิตี)  สตีล จาํกดั (“SQS”) ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 70 ลา้นบาท เมื"อ
วนัที" 27 มิถุนายน 2551 เพื"อซื)อสินทรัพยที์"ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ของ
บริษทั ถงัเหลก็สากล จาํกดั จากบริษทับริหารสินทรัพย ์สุขมุวทิ จาํกดั ในราคา 123.20 ลา้นบาท  

• บริษทัซื)อหุ้นสามญัของบริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จาํกดั (“SEEC”) จาํนวน 28 ลา้นหุ้น มูล
ค่าที"ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 280 ลา้นบาท จากบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั   บริษทั วีวอง 
คอร์ปอเรชั"น จาํกดั   และนายกฤตพงษ์ พชัรภิญญโญพงศ์ ซึ" งไม่ใช่บุคคลเกี"ยวโยงกบับริษทั ซึ" งทาํให้
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บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ SEEC เมื"อวนัที" 
7 ตุลาคม 2551 

• บริษทัไดซื้)อที"ดินพร้อมสิ"งปลูกสร้าง เนื)อที" 89-3-40 ไร่ ตั)งอยูบ่า้นเลขที" 33 หมู่ 4 ถนนสุขสวสัดิT  ตาํบล
บางจาก อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เมื"อวนัที" 30 ธนัวาคม 2551 เพื"อก่อสร้างท่าเรือขนส่ง
ก๊าซ LPG  คลงัเก็บก๊าซ LPG และ โรงบรรจุก๊าซ LPG จากบริษทั ไทยเกรียงกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญัในปี 2552 

• บริษทัซื)อหุน้สามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. (“COGEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 
100 จาก CHEVRON CHINA LTD. โดยผ่าน SIAMGAS HK บริษทัย่อยทางออ้มที"บริษทัถือหุน้ร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ และไดว้างเงินมดัจาํไวแ้ลว้เมื"อวนัที" 29 กนัยายน 2552 

 
2. การประกอบธุรกจิ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพลงังานและธุรกิจที"เกี"ยวขอ้งรวม 4 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

1) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"น ซึ" งดาํเนินการโดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยของบริษทั คือ  บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

2) ธุรกิจคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในต่างประเทศ ซึ"งดาํเนินการโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย  

3) ธุรกิจขนส่งนํ) ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น ซึ"งดาํเนินการโดยบริษทั
ยอ่ยของบริษทัจาํนวน 7 แห่ง ไดแ้ก่   บริษทั ลคักี)  แคร์ริเออร์ จาํกดั   บริษทั ลคักี)  มารีน จาํกดั   บริษทั 
เคมีคลัส์แก๊ส ขนส่ง จาํกดั   บริษทั ยนิูค มารีน จาํกดั   บริษทั ยนิูคแก๊สเทรดดิ)ง จาํกดั   บริษทั ยนิูคแก๊ส 
อินเตอร์เนชั"นแนล จาํกดั   และบริษทั ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ จาํกดั 

4) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ"งดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั สยาม 
ควอลิตี)  สตีล จาํกดั 

5) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอล ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์
ปอร์ท จาํกดั 

 
การประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ผ่านโรง
บรรจุก๊าซ LPG ของบริษทัจาํนวน 22 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริษทัดาํเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ
ประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จาํนวน 7 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริษทัให้ผูอื้"น
เช่าดาํเนินการ (โรงบรรจุก๊าซประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จาํนวน 15 แห่ง และสถานี
บริการก๊าซ LPG ของบริษทั (สถานีบริการก๊าซประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จาํนวน 21 
แห่ง   และจาํหน่ายผา่นตวัแทนคา้ต่างของบริษทั (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จาํนวน 305 แห่ง แบ่ง
ออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซประเภท DODO) จาํนวน 50 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG (สถานี
บริการก๊าซประเภท DODO) จาํนวน 255 แห่ง 
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99.99% 99.51% 99.99% 70.00% 100.00%

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.94%

65 ลบ. 50 ลบ. 40.1 ลบ. 10 ลบ. 15.82 ลบ. 0.1 ลบ.

LMR CGT UMR UTD UGI UGC

Siamgas HK

70 ลบ. 105 ลบ. 70 ลบ. 400 ลบ. 198.46 ลบ.

SGP

950 ลบ.

LCR UGP SQS SEEC

ปัจจุบนั บริษทัมีบริษทัยอ่ยในกลุ่มรวม 12 บริษทั แบ่งออกเป็นบริษทัที"บริษทัถือหุน้โดยตรงจาํนวน 5 บริษทั 
คือ บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ลคักี)  แคร์ริเออร์ จาํกดั   บริษทั สยาม ควอลิตี)  
สตีล จาํกดั   บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จาํกดั   SIAMGAS HK และบริษทัที"บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่าน
ทางบริษทัย่อยของบริษทัอีกจาํนวน 7 บริษทั คือ บริษทั ลคักี)  มารีน จาํกดั   บริษทั เคมีคลัส์แก๊ส ขนส่ง จาํกดั   
บริษทั ยนิูค มารีน จาํกดั   บริษทั ยนิูคแก๊สเทรดดิ)ง จาํกดั   บริษทั ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชั"นแนล จาํกดั   บริษทั ยู
นิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จาํกดั 

 

โครงสร้างของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 
บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (“UGP”) 

UGP ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 12 มกราคม 2525 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท และทุนเรียกชาํระแลว้ 105 
ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   UGP ประกอบธุรกิจคา้
ก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น โดยดาํเนินการบรรจุและจาํหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนียและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น ไดแ้ก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท ์ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” ซึ"ง UGP 
ได้รับอนุญาตให้เป็นผูค้า้นํ) ามนัเชื)อเพลิงตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญติัการคา้นํ) ามันเชื)อเพลิง พ.ศ.2521 
(เทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้นํ) ามนัเชื)อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ) ามนั พ.ศ. 2543) จาก
กระทรวงพาณิชย ์

ปัจจุบนั UGP มีคลงัเก็บก๊าซ LPG จาํนวน 2 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company Own – 
Company Operate) จาํนวน 13 แห่ง   และมีตวัแทนคา้ต่างของ UGP (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) 
จาํนวน 159 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO จาํนวน 68 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ประเภท DODO จาํนวน 91 แห่ง   โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของ UGP จะเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG และ
โรงงานอุตสาหกรรม    UGP ยงัไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งนํ) ามนัตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้นํ) ามนั
เชื)อเพลิง พ.ศ.2543 ปัจจุบนั UGP มีเรือบรรทุก LPG จาํนวน 1 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุก 1,500 ตนั 
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บริษทั ลคักี)  แคร์ริเออร์ จาํกดั (“LCR”) 

LCR ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 13 สิงหาคม 2534 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 70 ลา้นบาท โดยมี
บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   LCR ประกอบธุรกิจขนส่งนํ) ามนัและ
ก๊าซ LPG ทางรถยนต ์โดยไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งนํ) ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้นํ) ามนั พ.ศ.
2543   LCR ใหบ้ริการขนส่งทั)งก๊าซ LPG และนํ) ามนัใหก้บัลูกคา้ครอบคลุมพื)นที"ทั"วประเทศ โดยลูกคา้ที"ใชบ้ริการ
ขนส่ง LPG ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP ส่วนลูกคา้ภายนอกกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน)   สาํหรับลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งนํ) ามนัส่วนใหญ่ คือ ปตท.   ปัจจุบนั LCR มีรถบรรทุก
นํ) ามนัจาํนวน 29 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 960,000 ลิตร   รถบรรทุกก๊าซ LPG จาํนวน 133 คนั มี
ความสามารถในการบรรทุกรวม 1,404 ตนั 

 
บริษทั สยามควอลิตี)  สตีล จาํกดั (“SQS”) 
SQS ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 27 มิถุนายน 2551 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 70 ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็นผู ้

ถือหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   SQS ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG 
ทั)งประเภทถงัก๊าซ LPG สาํหรับใชใ้นครัวเรือนและถงัก๊าซ LPG ที"ใชใ้นรถยนต ์  SQS จาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ส่วน
ใหญ่ใหแ้ก่บริษทัและ UGP  

 
บริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จาํกดั (“SEEC”) 
SEEC ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 23 มิถุนายน 2547 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 400 ลา้นบาท   

SEEC ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากนํ) าตาล มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ 
มีโรงงานผลิตเอทานอล 1 แห่ง ตั)งอยูที่"เลขที" 88 หมู่ที" 8 ตาํบลหนองละลอก อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง มีกาํลงั
การผลิตเอทานอล 100,000 ลิตรต่อวนั 

SEEC เริ"มทดลองเดินเครื"องจกัรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือน
มีนาคม 2552 

 
บริษทั ลคักี)  มารีน จาํกดั (“LMR”) 

LMR ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 8 พฤษภาคม 2529 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 65.00 ลา้นบาท โดย
มี LCR เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   LMR ประกอบธุรกิจการขนส่งนํ) ามนั
และก๊าซ LPG ทางเรือทั)งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูข้นส่งนํ) ามนัตามาตรา 12 
แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้นํ) ามนั พ.ศ.2543   ลูกคา้ที"ใชข้นส่งก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั
และ UGP   สาํหรับลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งนํ) ามนั ไดแ้ก่  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 
(มหาชน)   ปัจจุบนั LMR มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จาํนวน 7 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุกรวม 8,387 ตนั
บรรทุก เรือบรรทุกนํ) ามนัจาํนวน 3 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุกรวม 5,000,000 ลิตร และเรือบรรทุก
แอมโมเนียจาํนวน 1 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุก 1,050 ตนั 
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บริษทั เคมีคลัส์แก๊ส ขนส่ง จาํกดั (“CGT”) 

CGT ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 11 ธนัวาคม 2535 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท และทุนเรียกชาํระแลว้ 50.00 
ลา้นบาท โดยมี UGP เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   CGT ประกอบธุรกิจ
การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางรถยนต์ โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งนํ) ามนัตามาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัผูค้า้นํ) ามนั พ.ศ.2543   ลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัใน
กลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP   ปัจจุบนั CGT มีรถบรรทุกก๊าซ LPG จาํนวน 90 คนั มีความสามารถในการบรรทุก
รวม 862 ตนั และรถบรรทุกแอมโมเนียจาํนวน 24 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 260 ตนั 

 
บริษทั ยนิูค มารีน จาํกดั (“UMR”) 

UMR ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 9 พฤศจิกายน 2535 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 40.10 ลา้นบาท โดย
มี UGP เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   UMR ประกอบธุรกิจการขนส่งก๊าซ 

LPG และแอมโมเนียทางเรือ โดยไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งนํ) ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้นํ) ามนั 
พ.ศ.2543 ลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP      
ปัจจุบนั UMR มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จาํนวน 4 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุก 3,860 ตนั และเรือบรรทุก
แอมโมเนียจาํนวน 1 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุก 700 ตนั 

 
บริษทั ยนิูคแก๊ส เทรดดิ)ง จาํกดั (“UTD”) 

UTD ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 6 สิงหาคม 2536 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท โดยมี 
UGP เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   UTD ประกอบธุรกิจการขนส่งก๊าซ 
LPG ทางเรือ โดยไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งนํ) ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบัญญติัผูค้า้นํ) ามนั พ.ศ.2543   
ลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP   ปัจจุบนั UTD มีเรือ
บรรทุกก๊าซ LPG จาํนวน 1 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุก 550 ตนั 

 
บริษทั ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชั"นแนล จาํกดั (“UGI”) 

UGI ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 24 ตุลาคม 2544 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 15.82 ลา้นบาท โดยมี 
UGP เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   UGI ประกอบธุรกิจการขนส่ง
แอมโมเนียทางเรือ โดยไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูข้นส่งนํ) ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้นํ) ามนั พ.ศ.2543   
ลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่  UGP   และประกอบธุรกิจรับจา้งบริหาร
เรือใหก้บั UGP UGT UGI และ UGC    ปัจจุบนั UGI มีเรือบรรทุกแอมโมเนียจาํนวน 1 ลาํ มีความสามารถในการ
บรรทุก 680 ตนั 

 
บริษทั ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ จาํกดั (“UGC”) 

UGC ก่อตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 2 ธนัวาคม 2545 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 100,000 บาท โดยมี 
UGP เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.94 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้   UGC ประกอบธุรกิจการขนส่ง
แอมโมเนียทางเรือ โดยไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูข้นส่งนํ) ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้นํ) ามนั พ.ศ.2543   
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ปัจจุบนั ลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ UGP   UGC มีเรือบรรทุก
แอมโมเนียจาํนวน 1 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุก 750 ตนั 
 

SIAMGAS HK LIMITED. (“SIAMGAS HK”) 

SIAMGAS HK จดัตั)งขึ)นเมื"อวนัที" 20 สิงหาคม 2552 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 46,500,000 
เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 198,462,000 บาท (อตัราแลกเปลี"ยนเท่ากบั 1 เหรียญฮ่องกง เท่ากบั 4.268 บาท) โดย
มี SGP เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที"เรียกชาํระแลว้ SIAMGAS HK ประกอบธุรกิจเป็น
บริษทัโฮลดิ)ง และประกอบธุรกิจคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยจดัตั)งขึ)นมาเพื"อลงทุนในประเทศจีน โดยการซื)อหุน้
สามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD.(COGEL) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาํระแลว้จาก CHEVRON CHINA LTD. โดยไดด้าํเนินการวางมดัจาํ เมื"อวนัที" 29 กนัยายน 2552 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 

 บริษัท ทุนที�เรียก

ชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1 UGP 105.00 99.51 การบรรจุและจําหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และ
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โ ต ร เ ค มี อื" น  โ ด ย ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบการเป็นผู ้ค ้าก๊าซตามมาตรา 6 (เทียบเท่า
ใบอนุญาตผูค้า้นํ) ามนัมาตรา 7) 

2 LCR 70.00 99.99 การขนส่งก๊าซ LPG และนํ) ามนัทางรถยนต ์โดยไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ) ามนั 

3 SQS 70.00 99.99 การผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG 
4 SEEC 400.00 70.00 ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 
5 LMR 65.00 99.99 1 การขนส่งนํ) ามนัและก๊าซ LPG ทางเรือ โดยได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ) ามนั 
6 CGT 50.00 99.99 2 การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางรถยนต ์โดย

ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ) ามนั 
7 UMR 40.10 99.99 2 การขนส่งแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ) ามนั 
8 UTD 10.00 99.99 2 • การขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ โดยไดรั้บใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ) ามนั 
• การรับจา้งบริหารเรือให้กบั UGP UGT UGI และ 

UGC 
9 UGI 15.82 99.99 2 การขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ โดยไดรั้บใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ) ามนั 
10 UGC 0.10 99.94 2 การขนส่งแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รับใบอนุญาต
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 บริษัท ทุนที�เรียก

ชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ) ามนั 
11 SIAMGAS HK 198.46 100.00 เป็น Holding Company และ จําหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
 

หมายเหตุ 1 บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น LCR 
2 บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น UGP 

 

3. โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2550 - 2552 แยกตามประเภทธุรกิจ ดงันี)  
 

 

บริษัทที�ดาํเนินการ 

2550 2551 2552 

 มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย        
ผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว บริษทั และ UGP 12,950.48 86.69 17,579.82 87.19 16,858.55 86.65 
ผลิตภณัฑแ์อมโมเนีย UGP 998.24 6.68 1,414.67 7.02 1,320.84 6.79 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น UGP 348.45 2.23 406.18 2.01 445.15 2.29 
ผลิตภณัฑถ์งัก๊าซ LPG SQS1 - - 7.81 0.04 2.16 0.01 
ผลิตภณัฑเ์อทานอล SEEC2 - - - - 43.20 0.22 

รายได้จากการขาย บริษัท UGP SQS 

และ SEEC 

14,297.17 95.71 19,408.48 96.26 18,669.90 95.96 

รายไดค้่าขนส่ง LCR LMR CGT 
UMR UTD UGI 

และ UGC 

529.99 3.55 613.17 3.04 629.98 3.24 

รายไดค้่าบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ย 59.28 0.40 35.93 0.18 33.44 0.17 
รายไดอื้"น บริษทัและบริษทัยอ่ย 52.23 0.35 105.88 0.53 121.98 0.63 

รวมรายได้ บริษัทและบริษัทย่อย 14,938.67 100.00 20,163.46 100.00 19,455.30 100.00 

 
4. เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

 บริษทัมีเป้าหมายที"จะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจพลงังานอนัดบัตน้ๆ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยใน
เบื)องตน้บริษทัไดล้งทุนขยายธุรกิจคา้ก๊าซ LPG โดยการเพิ"มจาํนวนโรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ 
LPG ภายในประเทศ   รวมถึงการลงทุนในโครงการก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG เพื"อ
ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ในประเทศเวยีดนาม 
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 นอกจากนี)บริษทัยงัไดข้ยายการประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจพลงังานอื"นๆ เช่น ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอ
ทานอล โดยบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ SEEC เมื"อวนัที" 7 ตุลาคม 2551 รวมถึงบริษทัยงัขยายการประกอบธุรกิจไป
ยงัต่างประเทศ คือ ประเทศจีน จากการที"บริษทัเขา้ไปซื)อหุ้นสามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & 
ENERGY LTD. (COGEL) ซึ" งประกอบธุรกิจคา้ขายก๊าซ LPG รายใหญ่รายหนึ"งในประเทศจีน ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 
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3. การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพลงังานรวม 4 ประเภท ไดแ้ก่ ก) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น ข) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอื"น ค) ธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ง) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 

ก) ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว แอมโมเนีย และผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอื(น 

บริษัทและ UGP ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) 
แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นซึ"งไดแ้ก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท ์เป็นตน้ 

บริษทัและ UGP ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยูนิค
แก๊ส” ผ่านการดาํเนินงานของบริษทัและ UGP   และประกอบธุรกิจคา้แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"น
ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” ผา่นการดาํเนินการของ UGP 
 

1. ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

บริษทัประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ซึ" งดาํเนินการโดยบริษทั   
ส่วนการคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “ยูนิคแก๊ส” จะดาํเนินการโดย UGP    ซึ" งทั@ งบริษทัและ UGP 
ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ไดรั้บ
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้นํ@ ามนัตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติันํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ.2521 ซึ"งเทียบเท่ากบัใบอนุญาต
ให้เป็นผูค้า้นํ@ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543)   และเนื"องจากบริษทัเป็น
บริษทัแม่ของ UGP โดยถือหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ ดงันั@น เพื"อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัจึงอนุญาตให ้UGP สามารถบรรจุก๊าซ LPG ลงในถงัก๊าซ LPG ของบริษทั
ได ้และ UGP ไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัสามารถบรรจุก๊าซ LPG ลงในถงัก๊าซ LPG ของ UGP ไดเ้ช่นกนั 
 

1.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

บริษทัและ UGPเป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ครบวงจร โดยครอบคลุมการจาํหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัโรงบรรจุก๊าซ 
LPG ซึ"งจะนาํก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ เพื"อจาํหน่ายเป็นก๊าซหุงตม้ต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG 
และครัวเรือน   การจาํหน่ายไปยงัสถานีบริการก๊าซ LPG เพื"อนาํไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนต ์  และการจาํหน่าย
ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 

การจาํหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจาํหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาด
ใหญ่ (Bulk) และการจาํหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder)   ซึ" งการจาํหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาด
ใหญ่เป็นการจาํหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บน
รถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้   โดยการจาํหน่ายก๊าซ LPG ในลกัษณะของถงับรรจุ
ขนาดใหญ่นั@นจะเป็นการจาํหน่ายไปยงัโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"เป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทัและ UGP โรงงาน
อุตสาหกรรมที"มีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพื@นที"เพียงพอที"ใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ใน
ปริมาณดงักล่าว   และสถานีบริการก๊าซ LPG ที"เป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทัและ UGP   ส่วนการจาํหน่ายใน
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ลกัษณะของถงับรรจุนั@นจะเป็นการนาํก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ไดแ้ก่ ถงัก๊าซ LPG ขนาด 4 
กิโลกรัม 11.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม เป็นตน้ โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริษทัและ UGP 
ดาํเนินการเองแลว้จึงนําไปจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ ซึ" งได้แก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG   โรงงานอุตสาหกรรมที"มีความ
ตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพื@นที"ไม่เพียงพอที"ใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 

 

 
 

ขั@นตอนการจดัหาและการนาํก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 

บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ ซึ" งประกอบไปดว้ยการจดัหาจาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติจาํนวน 5 แห่ง ซึ" งเป็นของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ทั@งหมด โดยบริษทัและ UGP ไป
รับก๊าซ LPG ที"คลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ที"อาํเภอเขาบ่อยา จงัหวดัชลบุรี และคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท.ที"
จงัหวดัลาํปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่   และการจดัหาจากโรงกลั"นนํ@ ามนัจาํนวน 5 แห่ง 
ไดแ้ก่ โรงกลั"นนํ@ ามนัของบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)   โรงกลั"นนํ@ ามนัของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน)   โรงกลั"นนํ@ ามนัของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)   โรงกลั"นนํ@ ามนัของบริษทั เชฟรอน (ไทย) 
จาํกดั   และโรงกลั"นนํ@ ามนัของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   โดยบริษทัและ UGP จะนาํก๊าซ LPG 
ที"จดัหามาจดัเก็บไวที้"คลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ซึ"งมีจาํนวนรวมกนัทั@งหมด 7 แห่ง มีปริมาตรความจุ

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) 
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รวมกนัประมาณ 14.88 ลา้นลิตร   ซึ"งประกอบไปดว้ย คลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัจาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ คลงัสาธุ
ประดิษฐ์ คลงัสุราษฎร์ธานี คลงัลาํปาง คลงันครสวรรค์ และคลงัขอนแก่น และคลงัเก็บก๊าซ LPG ของ UGP 
จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ คลงับางปะกง และคลงัสุราษฎร์ธานี 

รายละเอียดคลงัก๊าซ LPG 

 สาขา ที(ตั.ง ปริมาตรความจุ 

(ลติร) 

SGP 

1 สาธุประดิษฐ ์* 736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

1,794,000 

2 สุราษฎร์ธานี * 118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2,024,250 
3 ลาํปาง 133 หมู่ 4 ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 539,800 
4 นครสวรรค ์ 81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 665,585 
5 ขอนแก่น 99 หมู่ 3 ต.บา้นแฮด อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 665,585 

UGP 

1 บางปะกง * 30/1 หมู่ที" 11 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปะกง อาํเภอบาง
ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 

6,981,219 

2 สุราษฎร์ธานี * 99 หมู่ที" 3  ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตาํบล
บางกุง้ อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2,214,550 

หมายเหตุ : * เป็นคลงัก๊าซ LPG ที"มีท่าเรือดว้ย 

ในการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศที"ตอ้งขนส่งทางเรือ บริษทัจะให้ UGP LMR UTD 
และ UMR ซึ"งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือเป็นผูด้าํเนินการ โดยขนส่งก๊าซ 
LPG จากคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ที"อาํเภอเขาบ่อยา จงัหวดัชลบุรีและโรงกลั"นนํ@ ามนัมายงัคลงัเก็บก๊าซ LPG 
ของบริษทัที"สาธุประดิษฐ ์และคลงัก๊าซ LPG ของ UGP ที" บางปะกง 

สาํหรับการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศที"ตอ้งขนส่งทางรถ ไดแ้ก่ การขนส่งก๊าซ 
LPG จากคลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ที"จงัหวดัลาํปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี 
และหาดใหญ่มายงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัในบริเวณใกลเ้คียง บริษทัจะให้ LCR และ CGT ซึ" งเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางรถยนตเ์ป็นผูด้าํเนินการ 

สาํหรับการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกคา้นั@น บริษทัให้ LCR และ CGT ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัที"
ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางรถเป็นผูด้าํเนินการ โดยจดัส่งแยกตามประเภทลูกคา้ ซึ" งประกอบไปดว้ย 1) 
ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG   2) ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไป
ใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนต ์ไดแ้ก่ สถานีบริการก๊าซ LPG   รถที"ใชก๊้าซ LPG เป็นเชื@อเพลิง เช่น รถแท็กซี" รถยนต์
ส่วนบุคคล  และ 3) ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงาน
แกว้ โรงงานหลอดไฟ โรงงานพ่นอบสี โรงงานเคลือบสีภาชนะบรรจุ โรงงานทอผา้ โรงงานยอ้มผา้ โรงงาน
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กระเบื@อง โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตอาหาร โรงงานขนมปัง โรงงานถุงมือยาง โรงงานประกอบรถยนต ์โรงงาน
ตดัเหลก็ โรงแรม ร้านอาหารจานด่วน และ ศูนยอ์าหารในหา้งสรรพสินคา้ 

ตารางแสดงพาหนะที"ใชใ้นการขนส่งก๊าซ LPG ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 พาหนะที(ใช้ขนส่ง LPG จาํนวน ความสามารถในการบรรทุก 

SGP รถถงัเวยีน * 30 คนั  
UGP รถถงัเวยีน * 81 คนั  
 เรือบรรทุกก๊าซ LPG 1 ลาํ 1,500 ตนั 
LCR รถบรรทุกก๊าซ LPG 133 คนั 1,404 ตนั 
CGT รถบรรทุกก๊าซ LPG 90 คนั 862 ตนั 
UTD เรือบรรทุกก๊าซ LPG 1 ลาํ 550 ตนั 
LMR เรือบรรทุกก๊าซ LPG 7 ลาํ 8,388 ตนั 
UMR เรือบรรทุกก๊าซ LPG 4 ลาํ 3,860 ตนั 

หมายเหตุ : * เป็นรถบรรทุก 4 ลอ้ และ 6 ลอ้ที"ใชข้นส่งก๊าซ LPG ที"บรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG (cylinder) ไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG 

 
1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ทุกรายจะใชว้ตัถุดิบที"มาจากภายในประเทศซึ"งมีคุณภาพอยูใ่นระดบั
เดียวกนั ดงันั@นผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG จึงไม่มีความแตกต่างกนั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้
ก๊าซ LPG ต่างๆ จึงไม่เนน้ที"จะแข่งขนัดา้นราคา แต่จะมุ่งเนน้ไปที"การแข่งขนัทางดา้นกลยทุธ์การตลาด
และการบริการ ซึ"งบริษทัและ UGP มีกลยทุธ์ดา้นการตลาดและการบริการดงันี@  
 

1.2.1 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ที(สําคญั 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิค้าก๊าซ LPG 

 กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1 ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็น
ก๊าซหุงตม้ 

• การจดัส่งก๊าซ LPG ที"รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการที"มีทาํเล
ที"ตั@งของคลงัเก็บก๊าซ LPG ที"ครอบคลุมทั"วประเทศและระบบการ
ขนส่งก๊าซ LPG ที"มีประสิทธิภาพของบริษทัยอ่ยของบริษทั 

• การใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของถงัก๊าซ LPG โดยตรวจสอบ
สภาพถงัก๊าซ LPG ให้อยูใ่นสภาพที"สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั
อยูเ่สมอ 

• จาํหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกคา้สามารถมีผลกาํไรและ
ดาํเนินธุรกิจได ้

• การใหค้าํปรึกษาในดา้นการตลาดและการขายอยา่งใกลชิ้ด 
2 ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็น

เชื@อเพลิงในรถยนต ์
• การจดัส่งก๊าซ LPG ที"รวดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 

• จาํหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกคา้สามารถมีผลกาํไรและ
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 กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

ดาํเนินธุรกิจได ้

• การใหค้าํปรึกษาในดา้นการตลาดและการขายอยา่งใกลชิ้ด 
3 ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชใ้น

ดา้นอุตสาหกรรม 
• ลงทุนในอุปกรณ์และการติดตั@งระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้กบัลูกคา้เพื"อ

เป็นแรงจูงใจใหลู้กคา้ทาํสญัญาซื@อขายก๊าซ LPG ระยะยาวกบับริษทั 

• ให้คาํปรึกษาแนะนําด้านการติดตั@งอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีที"ลูกคา้มี
ความประสงคที์"จะติดตั@งอุปกรณ์เอง 

• ใหบ้ริการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้อยูใ่นสภาพ
ที"สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั ทั@งอุปกรณ์ที"บริษทัเป็นผูติ้ดตั@งให้
ลูกคา้และอุปกรณ์ที"ลูกคา้ติดตั@งเอง 

• การจัดสัมมนาฝึกอบรมเกี"ยวกับความรู้ด้านการใช้ก๊าซ LPG และ
วธีิการใชก๊้าซ LPG อยา่งปลอดภยั 

 

ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของบริษทัและ UGP สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารนาํก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่ง
ออกได ้3 ประเภท คือ  

1) ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

2) ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนต ์ 

3) ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 

4) ลูกคา้ต่างประเทศ 

โครงสร้างรายไดจ้ากการจาํหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ปี 2550 ร้อยละ ปี 2551 ร้อยละ ปี 2552 ร้อยละ 

ลูกคา้ที"นาํไปใชง้านในครัวเรือน 7,721.83 59.63  9,292.14 52.86 9,152.96 54.29 

ลูกคา้ที"นาํไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิง 3,812.30 29.44  6,343.83 36.09 5,314.00 31.52 
ลูกคา้ที"นาํไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 1,416.35 10.94  1,943.85 11.06 1,806.09 10.71 
ลูกคา้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 585.51 3.47 

รวม 12,950.48 100.00  17,579.82 100.00 16,858.55 100.00 

 
รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจาํหน่าย 
1) ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน   
โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาํก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั@งนี@ เพื"อให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละกลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไป
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ยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซึ"งร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ที"บรรจุใน
ถงัก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหนึ"ง 

ทั@งนี@  ถงัก๊าซ LPG ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ทั@งหมดที"หมุนเวียนอยูใ่น
ทอ้งตลาด เป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ตามลาํดบั โดย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 ถงัก๊าซ LPG 
ของบริษทัและ UGP มีรายละเอียดดงันี@  

ขนาดของถงั บริษัท UGP 

(กโิลกรัม) จาํนวน (ใบ) ร้อยละ จาํนวน (ใบ) ร้อยละ 

4 534,742 12.68 683,594 16.74 
11.5 8,570 0.20 245,961 6.03 
15 3,569,857 84.60 2,992,809 73.31 
48 106,484 2.52 160,112 3.92 

รวม 4,219,653 100.00 4,082,476 100.00 
ที(มา : ขอ้มูลจากทะเบียนสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP 

 

โรงบรรจุก๊าซ LPG ที"เป็นลูกคา้ของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี@  

(1) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Company Own - Company Operate (“COCO”) 

โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริษทัหรือ UGP เป็นเจา้ของและ
ดาํเนินงานเอง โดยปัจจยัที"ใชใ้นการพิจารณาเปิดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ไดแ้ก่ 
ทาํเลที"ตั@ง ความสามารถและความชาํนาญในการทาํการตลาดในพื@นที"เป็นสาํคญั  

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและ UGP มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO รวมทั@งสิ@น
จาํนวน 20 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริษทัจาํนวน 7 แห่ง และ
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของ UGP จาํนวน 13 แห่ง 

รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริษทั 

 สาขา ที(ตั.ง 

1 บางนา 110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
2 สมุทรสาคร 62/6 หมู่ 2 ต.บางนํ@ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
3 แม่แตง 63 หมู่ 4 ต.ขี@ เหลก็ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
4 ปราจีนบุรี 1 หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
5 นครราชสีมา 38 หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
6 ขอนแก่น 99 หมู่ 3 ต.บา้นแฮด อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 
7 นครสวรรค ์ 81/3 หมู่ 2 ถ.นครสวรรค ์ท่าตะโก อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
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รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของ UGP 

 สาขา ที(ตั.ง 

1 กาญจนบุรี 10 หมู่ที" 11  ถนนท่าเรือพระแท่น-บา้นรางกระต่าย  ตาํบลพระแท่น  อาํเภอท่ามะกา  
จงัหวดักาญจนบุรี 71130 

2 ฉะเชิงเทรา 30/1 หมู่ที" 11 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24130 

3 ชลบุรี 139 หมู่ที" 6 ตาํบลโป่ง อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  
4 เชียงใหม่ 375  หมู่ที" 5  ถนนหมายเลข 11 (ตอนเชียงใหม่ - ลาํปาง) ตาํบลยางเนิ@ง  อาํเภอสารภี  

จงัหวดัเชียงใหม่ 
5 นครราชสีมา 108 หมู่ที" 3  ถนนเพชรมาตุคลา  ตาํบลหัวทะเล อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดั

นครราชสีมา 30000 
6 นครสวรรค ์ 10/2  หมู่ที" 9  ตาํบลวดัไทรย ์อาํเภอเมืองนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค ์60000 
7 นนทบุรี 9/5 หมู่ที" 1 ตาํบลคลองข่อย ถนนปทุมธานี-บางบวัทอง อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดั

นนทบุรี 11120 
8 เพชรบุรี 105  หมู่ที" 4  ตาํบลทบัคาง ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนคอสะพานวงัมะนาวใต-้

เพชรบุรี) อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
9 สงขลา 819 หมู่ที" 1 ทางหลวงหมายเลข 43 ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

90110 
10 สมุทรปราการ 161/62 หมู่ที" 1 ถนนสุขสวสัดิn  ตาํบลปากคลองบางปลากด อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

จงัหวดัสมุทรปราการ 10290 
11 สระบุรี 658 ถนนพหลโยธิน อาํเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
12 สุราษฎร์ธานี 99 หมู่ที" 3  ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตาํบลบางกุง้ อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
13 อุบลราชธานี 14  หมู่ที" 9  ถนนชยางกรู  ตาํบลหวัเรือ อาํเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวดัอุบลราชธานี 

34000 

 

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

โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO เป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริษทัเป็นเจ้าของ แต่ให้
บุคคลภายนอกที"มีความประสงคจ์ะประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG เขา้มาเช่าดาํเนินงาน โดย
ผูเ้ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG ตอ้งทาํสัญญาเช่าสินทรัพยจ์ากบริษทั ซึ" งสินทรัพยโ์รงบรรจุก๊าซ LPG 
ที"บริษทัให้เช่า ไดแ้ก่ อาคารบรรจุก๊าซ LPG ถงัเก็บก๊าซ LPG และจ่ายก๊าซ LPG แบบเหนือ
พื@นดินลงในถงัก๊าซ LPG ถงัเก็บและจ่ายเหนือพื@นดิน หัวจ่ายก๊าซ LPG และเครื"องอุปกรณ์ที"
เกี"ยวขอ้งกบักระบวนการบรรจุและการจ่ายก๊าซ LPG กระบวนการควบคุมอคัคีภยัและมลภาวะ 
รวมถึงที"ดินที"อาคารบรรจุก๊าซ LPG ตั@งอยูแ่ละที"ดินรอบอาคาร โดยปกติบริษทัจะให้ลูกคา้เช่า
โรงบรรจุก๊าซ LPG โดยมีอายสุญัญา 3 ปี   และผูเ้ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะตอ้งไดรั้บการแต่งตั@ง
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ให้เป็นตวัแทนคา้ต่างจากบริษทัก่อน จึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG ภายใต้
เครื"องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได ้  นอกจากนี@  ผูเ้ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG 
จะตอ้งทาํสญัญาซื@อขายก๊าซ LPG ในปริมาณขั@นตํ"าที"จะตอ้งสั"งซื@อจากบริษทัดว้ย 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2552 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO รวมทั@งสิ@นจาํนวน 15 
แห่ง ดงันี@  
 

 สาขา ที(ตั.ง 

1 สุพรรณบุรี 9/1 หมู่ 4 ต.จรเขส้ามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
2 เพชรบุรี 99 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 
3 นครปฐม 16/7 หมู่ 9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 
4 สุรินทร์ 51 หมู่6 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
5 ศรีสะเกษ 131 หมู่ 8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
6 สุราษฎร์ธานี 118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
7 พนุพิน 

(สุราษฎร์ธานี) 
82/1 หมู่ 3 ต.ตวัเตย อ.พนุพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

8 ยานนาวา 736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
9 ชลบุรี 31/3 หมู่ 7 ต.บา้นสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
10 ลาํปาง 133 หมู่ 4 ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 
11 อาํนาจเจริญ 88 หมู่ 15 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อาํนาจเจริญ 
12 บุรีรัมย ์ 108 หมู่ที" 16 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์
13 ร้อยเอด็ 75 หมู่ 1 ตาํบลขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอด็ 
14 หาดใหญ่ 85/8 หมู่5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
15 เชียงใหม่ 81 หมู่ที" 1 ต.แช่ชา้ง อ.สนักาํแพง จ.เชียงใหม่ 

 

(3) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own - Dealer Operate (“DODO”) 

โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"ผูป้ระกอบการโรงบรรจุก๊าซ LPG 
เป็นเจา้ของและดาํเนินการเอง โดยผูป้ระกอบการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั@งจากบริษทัหรือ 
UGP ใหเ้ป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทัหรือ UGP ก่อน จึงจะสามารถบรรจุและจาํหน่ายก๊าซ LPG 
ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ได ้

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั@งสิ@นจาํนวน 118 
แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริษทัจาํนวน 50 แห่ง และโรงบรรจุ
ก๊าซ LPG ประเภท DODO ของ UGP จาํนวน 68 แห่ง 
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ตารางสรุปจาํนวนโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP 
(หน่วย : แห่ง) 

 บริษัท UGP รวม 

โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO 7 13 20 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO 15 - 15 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO 50 68 118 

รวม 72 81 153 
ที(มา : ขอ้มูลจากบริษทั 

 
2) ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนต ์

ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนต ์ไดแ้ก่ สถานีบริการก๊าซ LPG และรถยนตที์"ใชก๊้าซ 
LPG เป็นเชื@อเพลิง   โดยสถานีบริการก๊าซจะจดัเก็บก๊าซ LPG ที"รับจากบริษทัและ UGP ลงในสถานที"
จดัเก็บ LPG ของสถานีบริการก๊าซ LPG เพื"อเตรียมไวส้าํหรับการให้บริการแก่รถยนตที์"ใชก๊้าซ LPG 
เป็นเชื@อเพลิง ไดแ้ก่ รถแท็กซี" และรถยนตส่์วนบุคคล โดยสถานีบริการก๊าซ LPG ที"เป็นลูกคา้ของ
บริษทัและ UGP ส่วนใหญ่จะตั@งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล 

สถานีบริการก๊าซ LPG ที"เป็นลูกคา้ของบริษทัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี@  

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

สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ที"บริษทัเป็นเจา้ของและ
ดาํเนินงานเอง โดยปัจจยัที"ใชใ้นการพิจารณาเปิดสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO ไดแ้ก่ 
ทาํเลที"ตั@ง ความสามารถและความชาํนาญในการทาํการตลาดในพื@นที"เป็นสาํคญั  
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO จาํนวน 21 แห่ง ดงันี@  

 สาขา ที(ตั.ง 

1 ดาํรงรักษ ์ 63/14 ถนนดาํรงรักษ ์แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กทม. 
2 รามคาํแหง 3247 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
3 กรุงเกษม 1756 ถนนนวลจนัทร์กรุงเกษม แขวงป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 
4 นวลจนัทร์ 51/167 หมู่บางพลดั 12 ถนนนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
5 บางพลดั 174 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
6 ปิ" นเกลา้ 612/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ(ตลิ"งชนั) เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
7 บางนา 429 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
8 หาดใหญ่ 73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
9 พนูพิน 82 หมู่ 3 อ.พนูพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
10 อาํเภอเมืองชลบุรี 48/17 หมู่ 1 ต.หว้ยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
11 ทววีฒันา 29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 
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 สาขา ที(ตั.ง 

12 ปากเกร็ด 223/291 หมู่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
13 ลาํปาง 133 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 
14 ขอนแก่น 99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บา้นแฮด อ.กิ"งอาํเภอ จ.ขอนแก่น 
15 โคราช 108/1 หมู่ 3 ต.หวัทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
16 บางละมุง 140 หมู่ 6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
17 อุบลราชธานี 14/1 หมู่ 9 ต.หวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
18 บางแค 34/97 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
19 ชลบุรี 31/34 หมู่ 6 ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
20 สระบุรี 658/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
21 นครปฐม 224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

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

สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ที"ผูป้ระกอบการสถานี
บริการก๊าซ LPG เป็นเจา้ของและดาํเนินการเอง โดยผูป้ระกอบการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการ
แต่งตั@งจากบริษทัหรือ UGP ให้เป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทัหรือ UGP ก่อน จึงจะสามารถ
จาํหน่ายก๊าซ LPG ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ได ้

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2552 บริษทัมีสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั@งสิ@นจาํนวน 
346 แห่ง แบ่งออกเป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริษทัจาํนวน 255 แห่ง และ
สถานีบริการก๊าซประเภท DODO ของ UGP จาํนวน 91 แห่ง 
 

ตารางสรุปจาํนวนสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP 
(หน่วย : แห่ง) 

 บริษัท UGP รวม 

สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO 21 0 21 
สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO 255 91 346 

รวม 276 91 367 
ที(มา : ขอ้มูลจากบริษทั 

 
3) ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม 

ลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยอ์าหารในห้างสรรพสินคา้ 
โรงงานอาหารแช่แขง็ โรงงานผลิตผลิตภณัฑจ์ากยาง โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานพลาสติก เป็น
ตน้   โดยรูปแบบของการจาํหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม
แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
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(1) การจาํหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ที"นาํก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในการ
ประกอบอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร ศูนยอ์าหารตามหา้งสรรพสินคา้และโรงแรม    

(2) การจาํหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เช่น โรงงานเครื"องปั@ นดินเผา โรงงานขนมปัง   และ  

(3) การจาํหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
โรงงานเซรามิค 

 
โครงสร้างการกาํหนดราคาก๊าซ LPG 

ในอดีตโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาลอยา่งสมบูรณ์ ทั@ งการควบคุม
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ราคาขายส่งก๊าซ LPG รวมถึงการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ระหวา่งคลงัเก็บก๊าซ LPG 
ของปตท. จาํนวน 5 แห่ง คือ ลาํปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ (การกําหนดอตัรา
ค่าชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG จากโรงกลั"นหรือโรงแยกก๊าซไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั@ ง 5 แห่ง จะ
แตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ง ซึ" งอตัราการชดเชยดงักล่าวจะเปลี"ยนแปลงตาม
ประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

ต่อมารัฐบาลไดมี้นโยบายที"จะยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ LPG และลอยตวัราคาก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์ 
โดยเริ"มจากการยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG เมื"อวนัที" 1 พฤศจิกายน 2544 แต่ยงัคงควบคุมราคาขาย
ส่งก๊าซ LPG อยู ่   แต่อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลไดใ้ห้กรมการคา้ภายในเป็นหน่วยงานที"กาํกบัดูแลราคาขายปลีกก๊าซ 
LPG เฉพาะก๊าซ LPG สาํหรับใชง้านดา้นครัวเรือน เนื"องจากเป็นสินคา้ควบคุมและมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต
ของประชาชน โดยไม่ไดค้วบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาํหรับนาํไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนตแ์ละก๊าซ LPG ที"
นาํใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 

เมื"อวนัที" 1 ธนัวาคม 2550 รัฐบาลไดใ้หก้องทุนนํ@ ามนัยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรียกเก็บ
เงินเขา้กองทุนนํ@ ามนัในระดบัที"เพียงพอสาํหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั@ง 5 
แห่ง ซึ"งทาํให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นจากที"เคยถูกกาํหนดไวใ้ห้คงที"ที" 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคา
ขายส่งก๊าซ LPG ณ วนัที" 3 ธนัวาคม 2550 เท่ากบั  13.6863 บาทต่อกิโลกรัม 

ทั@งนี@  โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ณ ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 

1) ราคา ณ โรงกลั(น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคานําเข้าก๊าซ LPG 

ปัจจุบนั รัฐบาลโดยสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) ไดค้วบคุมราคาก๊าซ LPG ที"ตน้
ทางการผลิต โดยในการกาํหนดราคาขาย ณ โรงกลั"น หรือราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคานาํเขา้ก๊าซ 
LPG   ซึ" งในการกาํหนดราคา สนพ.จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก 
ปริมาณการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศ และปริมาณการส่งออกก๊าซ LPG   โดยเมื"อวนัที" 31 
ธนัวาคม 2552 สนพ.ไดก้าํหนดราคาขาย ณ โรงกลั"น หรือราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคานาํเขา้ก๊าซ 
LPG เท่ากบั 11.1212 บาทต่อกิโลกรัม 
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2) ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั(น 

ในการกาํหนดราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นมีการกาํหนดสูตรในการคาํนวณโดยอา้งอิงจาก
ราคา ณ โรงกลั"น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคานาํเขา้ของก๊าซ LPG ตามขอ้ 1) และบวกรวม
ดว้ยภาษีและค่าใชจ่้ายที"เกี"ยวขอ้ง ดงันี@  

 
เดิมรัฐบาลโดยสนพ.ได้ควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลั"นก่อนภาษีมูลค่าเพิ"มตามสูตรดังกล่าวไว้
เท่ากบั 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม   โดยใชก้องทุนนํ@ ามนัเป็นกลไกในการควบคุมราคา กล่าวคือ หาก
ราคา ณ โรงกลั"น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคานาํเขา้ก๊าซ LPG ตามขอ้ 1) สูงขึ@น รัฐบาลจะใช้
เงินจากกองทุนนํ@ ามนัชดเชยเพื"อให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นเท่ากบัราคาที"รัฐบาลกาํหนด
ไว ้

ต่อมาเมื"อวนัที" 1 ธนัวาคม 2550 รัฐบาลไดใ้ห้กองทุนนํ@ ามนัยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG 
และเรียกเก็บเงินเขา้กองทุนนํ@ ามนัในระดบัที"เพียงพอสาํหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บ
ก๊าซ LPG ของปตท. ทั@ง 5 แห่ง ซึ"งทาํใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นจากที"เคยถูกกาํหนดไวใ้ห้คงที"
ที" 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นก่อนและหลงัการยกเลิกการอุดหนุน
โดยกองทุนนํ@ ามนั 

  ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั(น (บาทต่อกโิลกรัม) 

ก่อนการยกเลกิการอุดหนุน

โดยกองทุนนํ.ามนั 

(29 พ.ย. 50) 

หลงัการยกเลกิการอุดหนุน

โดยกองทุนนํ.ามนั 

(25 ธ.ค. 52) 

1) ราคา ณ โรงกลั(น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ 

ราคานําเข้า 
10.8964 11.1212 

 ภาษีสรรพสามิต 1 2.1700 2.1700 
 ภาษีเทศบาล 2 0.2170 0.2170 
 เงินกองทุนนํ@ ามนั 3 (0.8265) 0.1781 
 ราคาขายส่งหน้าโรงกลั(นก่อนภาษีมูลค่าเพิ(ม 12.4569 13.6863 

 ภาษีมูลค่าเพิ"ม 4 0.8720 0.9580 

2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลั(นรวมภาษีมูลค่าเพิ(ม 13.3289 14.6443 
ที"มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกาํหนดเป็นอตัราคงที"ที" 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 
2 ภาษีเทศบาลเท่ากบัร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 

ราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"น = (ราคา ณ โรงกลั"น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคา
นาํเขา้ของก๊าซ LPG) + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + 
เงินกองทุนนํ@ ามนั + ภาษีมูลค่าเพิ"ม 
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3 เงินชดเชยกองทุนนํ@ามนัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เรื"องการกาํหนดราคา อตัราเงิน
ส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยสําหรับก๊าซ LPG ที"ทาํในราชอาณาจกัรและนาํเขา้มาเพื"อใช้ในราชอาณาจกัร 
อตัราเงินส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยสาํหรับก๊าซ LPG ที"ส่งไปยงัคลงัก๊าซ LPG และอตัราเงินส่งเขา้กองทุน
สาํหรับก๊าซ LPG ที"ส่งออกนอกราชอาณาจกัร 

4 ภาษีมูลค่าเพิ"มของราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นเท่ากบัร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหนา้โรงกลั"น 
 

ทั@งนี@ เพื"อใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั@ง 5 
แห่งของปตท. ที"กระจายอยูท่ั"วประเทศ คือ ลาํปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ 
รัฐบาลจึงไดใ้ห้กองทุนนํ@ ามนัชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั@ง 5 แห่ง (การ
กาํหนดอตัราค่าชดเชยค่าขนส่ง LPG จากโรงกลั"นหรือโรงแยกก๊าซไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. 
ทั@ง 5 แห่ง จะแตกต่างกนัตามเสน้ทาง ระยะทาง และวธีิการในการขนส่ง   ซึ"งอตัราการชดเชยดงักล่าว
จะเปลี"ยนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน กระรทรวงพลงังาน) 

หากในอนาคต รัฐบาลให้กองทุนนํ@ ามนัยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG 
ของปตท. ทั@ง 5 แห่ง จะทาํให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจงัหวดมีแนวโนม้ที"จะสูงขึ@น เนื"องจาก
จะตอ้งรวมค่าขนส่งดว้ย ซึ"งจะทาํใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจงัหวดัมีความแตกต่างกนั 
 

3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG 

ในการกาํหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการกาํหนดสูตรในการคาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาขายส่ง
ก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นตามขอ้ 2) และบวกรวมดว้ยค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ"ม ดงันี@  

 
 

ตวัอยา่งการคาํนวณโครงสร้างการกาํหนดราคาก๊าซ LPG ณ วนัที" 25 ธนัวาคม 2552 

  ราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG 

(บาทต่อกโิลกรัม) ร้อยละ 

1) ราคา ณ โรงกลั(น หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคานําเข้า 11.1212 61.34 

 ภาษีสรรพสามิต 1 2.1700 11.97 
 ภาษีเทศบาล 2 0.2170 1.20 
 เงินกองทุนนํ@ ามนั 3 0.1781 0.98 

 ราคาขายส่งหน้าโรงกลั(นก่อนภาษีมูลค่าเพิ(ม 13.6863 75.49 

 ภาษีมูลค่าเพิ"ม 4 0.9580 5.28 

2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลั(นรวมภาษีมูลค่าเพิ(ม 14.6443 80.78 

 ค่าการตลาด 5 3.2566 17.96 
 ภาษีมูลค่าเพิ"มค่าการตลาด 6 0.2280 1.26 
3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG 18.13 100.00 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG   =   ราคาขายส่งหนา้โรงกลั"น + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพิ"มค่าการตลาด 
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ที"มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกาํหนดเป็นอตัราคงที"ที" 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 
2 ภาษีเทศบาลเท่ากบัร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 
3 เงินชดเชยกองทุนนํ@ามนัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เรื"องการกาํหนดราคา อตัราเงิน

ส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยสําหรับก๊าซ LPG ที"ทาํในราชอาณาจกัรและนาํเขา้มาเพื"อใช้ในราชอาณาจกัร 
อตัราเงินส่งเขา้กองทุนและอตัราเงินชดเชยสาํหรับก๊าซ LPG ที"ส่งไปยงัคลงัก๊าซ LPG และอตัราเงินส่งเขา้กองทุน
สาํหรับก๊าซ LPG ที"ส่งออกนอกราชอาณาจกัร 

4 ภาษีมูลค่าเพิ"มของราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลั"นเท่ากบัร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหนา้โรงกลั"น 
5 ค่าการตลาดกาํหนดเป็นอตัราคงที"ที" 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม 
6 ภาษีมูลค่าเพิ"มค่าการตลาดเท่ากบัร้อยละ 7 ของค่าการตลาด 

 
นอกจากนี@  รัฐบาลยงัไดพิ้จารณาวา่ก๊าซ LPG ที"นาํไปใชง้านเป็นก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ที"มีความจาํเป็นต่อ
การดาํรงชีวติของประชาชนโดยทั"วไป จึงกาํหนดใหก๊้าซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคุม ทาํใหใ้นการปรับเปลี"ยน
ราคาจาํหน่ายก๊าซหุงตม้แต่ละครั@ งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์  
ในขณะที"ก๊าซ LPG ที"นาํไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนตแ์ละการนาํไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรมนั@น รัฐบาล
ไม่ไดมี้การควบคุมราคาขายปลีกแต่อยา่งใด 
 
นโยบายการกาํหนดราคาก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP 

นโยบายการกาํหนดราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG ของกลุ่มสยามแก๊สทั@งผลิตภณัฑ์ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ 
“สยามแก๊ส” และ เครื"องหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” แยกตามลกัษณะการนาํก๊าซ LPG ไปใชง้านเป็นดงันี@  

 

ลกัษณะการนําก๊าซ LPG ไปใช้งาน นโยบายการกาํหนดราคา 

การนาํไปใชง้านเป็นก๊าซหุงตม้ เนื"องจากก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ที"มีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของประชาชน กรมการ
คา้ภายใน กระทรวงพาณิชยจึ์งไดก้าํหนดให้ก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคุมและควบคุม
ราคาจาํหน่ายก๊าซหุงตม้   ดงันั@นนโยบายการกาํหนดราคาจาํหน่าย LPG เพื"อนาํไปใช้
เป็นก๊าซหุงตม้ของบริษทัและ UGP จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัการควบคุมของกรมการคา้
ภายใน   อยา่งไรก็ตามการกาํหนดราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG เพื"อนาํไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้
ของบริษทัและ UGP ดงักล่าวอาจแตกต่างไปตามพื@นที" ขึ@นอยูก่บัสภาพตลาดและการ
แข่งขนั 

การนาํไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนต ์ บริษทัและ UGP มีนโยบายกาํหนดราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG โดยอิงจากตน้ทุนและราคา
ตลาด 

การนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรม บริษทัและ UGP มีนโยบายกาํหนดราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG โดยอิงจากตน้ทุนและราคา
ตลาด 

 
1.2.2 การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรม 
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิดขึ@นในประเทศไทยมานานกวา่ 30 ปี โดยในระยะแรกเป็นการจาํหน่ายก๊าซหุงตม้
บรรจุถงั สาํหรับใชใ้นครัวเรือน แทนฟืนและถ่าน แต่ไม่ไดรั้บความนิยมเท่าใดนกั จนกระทั"งมีการคน้พบแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติ เพื"อ
ทดแทนการนาํเขา้เชื@อเพลิงจากต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดธุรกิจต่อเนื"องจากก๊าซธรรมชาติอยา่งสมบูรณ์ ความตอ้งการ
บริโภคก๊าซหุงตม้ในครัวเรือนจึงขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  

ต่อมาเมื"อเกิดวิกฤตการณ์นํ@ ามนัในปี 2540 รัฐบาลจึงให้การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการแปรรูปก๊าซ 
LPG เพื"อนาํมาใชเ้ป็นเชื@อเพลิงในรถยนตแ์ทนนํ@ ามนัเบนซิน ซึ" งไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เนื"องจากราคา
ก๊าซ LPG เมื"อเปรียบเทียบกบัราคานํ@ ามนัเบนซินแลว้มีราคาถูกกวา่มาก 

แมว้า่ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศจะเพิ"มขึ@นจากความตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพื"อเป็นก๊าซหุง
ตม้และการใชก๊้าซ LPG เพื"อเป็นเชื@อเพลิงในรถยนต ์แต่แหล่งผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไทยก็ยงัคงสามารถผลิต
ก๊าซ LPG เพื"อตอบสนองต่อความตอ้งการใชภ้ายในประเทศไดอ้ย่างเพียงพอ และสามารถส่งออกก๊าซ LPG 
บางส่วนไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศไดอี้กดว้ย   จนกระทั"งในปี 2551 ที"ราคานํ@ ามนัในตลาดโลกและในประเทศ
ไทยไดป้รับตวัสูงขึ@นอยา่งมาก จนทาํให้ประชาชนเปลี"ยนมาใชก๊้าซ LPG เพื"อเป็นเชื@อเพลิงในรถยนตแ์ทนนํ@ ามนั
มากขึ@น ซึ"งทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งนาํเขา้ก๊าซ LPG จากต่างประเทศมากถึง 452 ลา้นกิโลกรัม 

 
อุปทานก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ในช่วงระหว่างปี 2550 – 2552   ประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG ได ้4,186  4,184 และ 4,225 ลา้นกิโลกรัม
ตามลาํดบั โดยแหล่งผลิตก๊าซ LPG ที"สาํคญัของประเทศไทยมี 3 แหล่ง คือ (1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ"งมีจาํนวน 
6 แห่ง โดยเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท.จาํนวน 5 แห่ง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ บริษทั ปตท. 
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1 แห่ง   (2) โรงกลั"นนํ@ ามนัดิบ ซึ" งมีอยูจ่าํนวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงกลั"นไทยออยล ์โรงกลั"นไออาร์พีซี โรงกลั"นสตาร์ โรงกลั"นระยอง โรงกลั"นเอสโซ่ โรงกลั"นของบริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการกลั"น และโรงกลั"นบางจาก   และ (3) โรงงานปิโตรเคมีอื"น ซึ" งมีอยู่จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงงานของกรุงเทพซินเธติก โรงงานของบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ โรงงานของ
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั"น (บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั"น จาํกดั (มหาชน) เกิดจากการควบ
รวมกนัของบริษทั โรงกลั"นนํ@ ามนัระยองจาํกดั (มหาชน) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
เมื"อวนัที" 27 ธนัวาคม 2550)   โดยในปี 2552 ก๊าซ LPG ที"ผลิตไดใ้นประเทศทั@งหมดมาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 56.43   มาจากโรงกลั"นนํ@ ามนัร้อยละ 29.30 และมาจากโรงงานปิโตรเคมีอื"นอีกร้อยละ 14.27 

 
ตารางแสดงปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จาํแนกตามแหล่งผลิต 

(หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 
 2550 2551 2552 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 2,384 56.94 2,497 59.68 2,384 56.43 
โรงกลั"นนํ@ ามนัดิบ 1,563 37.34 1,443 34.49 1,238 29.30 
โรงงานปิโตรเคมีอื"น 239 5.72 244 5.83 603 14.27 
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 2550 2551 2552 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

รวม 4,186 100.00 4,184 100.00 4,225 100.00 
ที"มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
อุปสงค์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ทั@งประเทศในปี 2552 เท่ากบั 4,770 ลา้นกิโลกรัม โดยความตอ้งการใชก๊้าซ 
LPG ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการใชใ้นภาคครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46.77 ของปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG 
ทั@ งหมด รองลงมาเป็นความตอ้งการใช้เป็นวตัถุดิบปิโตรเคมี การใช้เป็นเชื@อเพลิงในรถยนต์ และการใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.88 13.96 และ 12.39 ของปริมาณความตอ้งการใช้ก๊าซ LPG ทั@ งหมด 
ตามลาํดบั 

ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปี 2552 มีอตัราการเพิ"มขึ@นจากปี 2551 ร้อยละ 11.47 โดยมีการเพิ"มขึ@นใน
ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในการนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีมากที"สุด เท่ากบัร้อยละ 77.56  
 
ตารางแสดงความตอ้งการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จาํแนกตามภาคเศรษฐกิจ 

(หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

 2550 2551 2552 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

ครัวเรือน 1,884 51.32 2,124 49.63 2,231 46.77 
อุตสาหกรรม 602 16.40 658 15.37 591 12.39 
วตัถุดิบปิโตรเคมี 613 16.70 722 16.88 1,282 26.88 
รถยนต ์ 572 15.59 775 18.12 666 13.96 

รวม 3,671 100.00 4,279 100.00 4,770 100.00 

อัตราการเปลี�ยนแปลง (ร้อยละ) 14.29 16.56 11.47 

ที"มา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน   กระทรวงพลงังาน 

 
ดุลยภาพในอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ในอดีตประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG เพียงพอต่อความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศ และมีส่วนเหลือ
สาํหรับส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซ LPG จาํนวน 4,186 ลา้นกิโลกรัม การ
บริโภคภายในประเทศจาํนวน 3,671 ลา้นกิโลกรัม การส่งออกจาํนวน 278 ลา้นกิโลกรัม และไม่มีการนาํเขา้ก๊าซ 
LPG ในช่วงเวลาดงักล่าว 

สาํหรับในปี 2551-2552 ราคานํ@ ามนัไดป้รับตวัเพิ"มขึ@นสูงมาก จนทาํให้มีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพื"อ
เป็นเชื@อเพลิงในรถยนตเ์พิ"มขึ@นตามไปดว้ย และการใช ้LPG เป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีเพิ"มขึ@นอยา่งมากจากปี 2551  
โดยเพิ"มขึ@นจาก 722 ลา้นกิโลกรัมเป็น 1,282 ลา้นกิโลกรัม เพิ"มขึ@นสูงถึง 77.56% ส่งผลให้ผูป้ระกอบการปรับ
แผนการจาํหน่ายก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นตาม   ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศจึงไม่เพียงพอกบัปริมาณก๊าซ 
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LPG ตามแผนการจาํหน่ายก๊าซ LPG ของผูป้ระกอบการ จึงทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งนาํเขา้ก๊าซ LPG ในปี 2551 และ 
2552 จาํนวน 439 และ 745 ลา้นกิโลกรัมตามลาํดบั 

 
ตารางแสดงการจดัหาและการจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

ปี 2550 2551 2552 

การผลิต 4,186 4,184 4,194 
การนาํเขา้ - 439 745 
การจาํหน่ายภายในประเทศ 3,671 4,279 4,501 
การส่งออก 278 21 15 

ที(มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

อุตสาหกรรมก๊าซ LPG มีแนวโนม้ที"จะขยายตวัต่อไปอยา่งต่อเนื"อง โดยคาดวา่ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG 
จะยงัคงเพิ"มขึ@นต่อไป เนื"องมาจากความตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพื"อทดแทนการใชน้ํ@ ามนัที"มีราคาสูงขึ@นอยา่งต่อเนื"อง   
ส่วนดา้นการผลิตก๊าซ LPG นั@นก็คาดวา่จะมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื"องเช่นกนั โดยบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที" 6 ที"ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซึ" งโรงแยก
ก๊าซนบัเป็นแหล่งผลิตก๊าซ LPG ที"สาํคญัแหล่งหนึ"ง ดงันั@นการที"มีจาํนวนโรงแยกก๊าซเพิ"มขึ@นก็จะส่งผลใหมี้แหล่ง
ผลิตก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นดว้ยเช่นเดียวกนั 

 
การแข่งขัน 

ณ สิ@นปี 2552 ประเทศไทยมีผูค้า้ก๊าซ LPG รวมทั@งสิ@น 12 ราย คือ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษทั 
สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)   บริษทั 
เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชั"น จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั  บริษทั 
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั แสงทองปิโตรเลียม จาํกดั บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ"ง จาํกดั  บริษทั 
บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั"น จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั พี เอ พี 
แก็ส แอนด ์ออยล ์จาํกดั 

ตารางแสดงปริมาณการจาํหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดของผูค้า้ก๊าซ LPG 
(หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

  2550 2551 2552 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

1 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,613.96 43.96 1,768.36 41.32 1,970.92 43.79 
2 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 

จาํกดั (มหาชน)   (SGP) 558.89 15.22 694.31 16.22 608.98 13.53 
3 บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั 388.62 10.59 461.09 10.77 458.06 10.18 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 36 

  2550 2551 2552 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

(มหาชน)   (UGP) 

 SGP + UGP 947.51 25.81 1,155.41 27.00 1,067.04 23.71 

4 บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย)  จํากัด   
(WORLD) 448.37 12.21 577.45 13.49 587.70 13.06 

5 บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชั"น จาํกดั (มหาชน)   
(PICNI) 319.61 8.71 292.37 6.83 246.92 5.49 

 PICNI + WORLD 767.98 20.92 869.82 20.33 825.79 18.35 

6 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั"น 
จาํกดั (มหาชน) 1 0.20 0.01 137.16 3.21 238.09 5.29 

7 บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั    113.72 3.10 111.28 2.60 70.39 1.56 
8 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 100.85 2.75 89.51 2.09 126.62 2.81 
9 บริษทั แสงทองปิโตรเลียม จาํกดั    74.99 2.04 84.10 1.97 79.24 1.76 

10 บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ"ง จาํกดั 17.40 0.47 51.80 1.21 101.94 2.26 
11 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 14.87 0.41 11.94 0.28 2.11 0.05 
12 บ ริ ษั ท  โ ร ง ก ลั" น นํ@ า มัน ร ะ ย อ ง  จํา กั ด 

(มหาชน) 1 17.20 0.47 - - - - 
13 บริษัทอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 1 2.42 0.07 - - - - 
14 บริษทั พี เอ พี แก็ส แอนด ์ออยล ์จาํกดั - - - - 9.94 0.22 

 รวม 3,671.10 100.00 4,279.37 100.00 4,500.91 100.00 
หมายเหตุ : 1 บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั"น จาํกดั (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกันของบริษทั โรงกลั"นนํ@ ามนัระยองจาํกัด 

(มหาชน) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เมื"อวนัที" 27 ธนัวาคม 2550  
ที"มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ปัจจุบนัแนวโนม้ธุรกิจพลงังาน รวมถึงธุรกิจคา้ก๊าซ LPG มีแนวโนม้ที"ดีขึ@น อาจส่งผลให้มีผูป้ระกอบการ
รายใหม่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ@ น ซึ" งส่งผลต่อผลประกอบการและส่วนแบ่งการตลาดของ
ผูป้ระกอบการเดิมได ้

อยา่งไรก็ตาม การเขา้สู่ธุรกิจการคา้ก๊าซ LPG นั@น ผูป้ระกอบการจะตอ้งขอใบอนุญาตเป็นผูค้า้นํ@ ามนัตาม
มาตรา 7 ซึ"งจะตอ้งมีคุณสมบติัและเงื"อนไขตามที"กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด กล่าวคือ จะตอ้งมี
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ไม่ตํ"ากวา่ 50 ลา้นบาท มีเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับใชใ้นการประกอบกิจการไม่นอ้ยกวา่ 
100 ลา้นบาทขณะยื"นขอรับใบอนุญาต ตอ้งมีคลงัเก็บก๊าซ LPG เพื"อสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณที"
จะทาํการคา้ในระยะเวลา 1 ปี ซึ"งทาํใหต้อ้งลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท นอกจากนี@  จะตอ้งมียอดขายก๊าซ LPG 
ต่อปีไม่นอ้ยกวา่ 50,000 ตนั มีเครื"องหมายการคา้เป็นของตนเอง และตอ้งลงทุนในถงัก๊าซ LPG เพื"อใชห้มุนเวียน
ในตลาด ซึ"งจะตอ้งมีการลงทุนไม่ตํ"ากวา่ 1 ลา้นใบ คิดเป็นเงินลงทุนกวา่ 600 ลา้นบาท   จากเงื"อนไขและขอ้จาํกดั
ขา้งตน้จึงเป็นการยากที"จะมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรม 
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1.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 
1.3.1 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ในปี 2552 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 77 และ
จดัหาก๊าซ LPG จากโรงกลั"นนํ@ ามนัประมาณร้อยละ 23 

(หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

 
2550 2551 2552 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 586.71 62.01 794.45 68.57 819.32 76.82 
2) โรงกลั"นนํ@ามนั 358.07 37.84 363.36 31.36 245.85 23.05 
3) อื"นๆ 1.44 0.15 0.85 0.07 1.34 0.13 

รวมการจัดหา LPG ของบริษัทและ UGP 946.22 100.00 1,158.66 100.00 1,066.52 100.00 

 
1.3.2 ถังก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ถงัที"ใช้สําหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ" ง
ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตถงัก๊าซ LPG ในประเทศไทยที"ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าว ในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั 
สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน)   บริษทั สยามอินเตอร์ แม็กเนท จาํกดั   บริษทั ชื"นศิริ จาํกดั   บริษทั สยาม ควอ
ลิตี@  สตีล จาํกดั (บริษทั สยาม ควอลิตี@  สตีล จาํกดั ไดซื้@อสินทรัพยที์"ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตถงัก๊าซ LPG จาก
บริษทั ถงัเหลก็สากล จาํกดั เมื"อวนัที" 30 มิถุนายน 2551)   บริษทัเมทเทิล เมท จาํกดั   บริษทัแสงทองไทยผลิตถงั 
จาํกดั   บริษทั เอส.ที.ถงัแก๊ส จาํกดั   และจากการที"ผูผ้ลิตถงัก๊าซ LPG ตอ้งไดรั้บการับรองมาตรฐาน มอก. ทาํให้
ถงัก๊าซ LPG ของทั@งอุตสาหกรรมแทบจะไม่มีความแตกต่างกนัในเรื"องของคุณภาพ 

นอกจากนี@  เพื"อเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุที"อาจจะเกิดขึ@นกบัผูใ้ชก๊้าซหุงตม้ กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวง
พลงังานจึงไดอ้อกกฎหมายในเรื"องของการตรวจสอบสภาพของถงัที"มีอายใุชง้านแลว้ 5 ปี 10 ปี และทุกๆ 5 ปี
ภายหลงัปีที" 10   โดยผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ที"เป็นเจา้ของถงัก๊าซ LPG จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
วา่จา้งบริษทัภายนอกมาทาํการตรวจสอบสภาพถงับรรจุ 

ในปี 2550 บริษทัและ UGP จดัหาถงัก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จากบริษทั ถงัเหลก็สากล จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัที"มี
ความเกี"ยวโยงกนักบับริษทั เนื"องจากมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั คือ กลุ่มวรีบวรพงศ ์ต่อมาเมื"อวนัที" 27 มิถุนายน 2551 
บริษทัได้จัดตั@ งบริษทั สยาม ควอลิตี@  สตีล จาํกัด โดยบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และได้ซื@อ
สินทรัพยที์"ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตถงัก๊าซ LPG จากบริษทั ถงัเหล็กสากล จาํกดั เมื"อวนัที" 30 มิถุนายน 2551 
ดงันั@นบริษทัจะไม่มีการทาํรายการเกี"ยวโยงกนักบับริษทั ถงัเหลก็สากล จาํกดั อีกต่อไป 

 
2550 2551 2552 

จํานวน 

(ถัง) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

(ถัง) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

(ถัง) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

บริษทั ถงัเหลก็สากล จาํกดั 123,902 50.67 10,830 5.09 - - 
บริษทั สยาม ควอลิตี@  สตีล จาํกดั* - - 99,400 63.09 112,041 75.52 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส  จาํกดั (มหาชน) - - 43,060 25.14 200 0.36 
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2550 2551 2552 

จํานวน 

(ถัง) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

(ถัง) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

(ถัง) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

บริษทั เมท็เทิลแมท จาํกดั - - 5,620 4.26 6,580 4.97 

รวม 123,902 50.67 158,910 97.58 118,821 80.85 

หมายเหตุ : * บริษทั สยาม ควอลิตี@  สตีล จาํกดั จดัตั@งขึ@นเมื"อวนัที" 27 มิถุนายน 2551 โดยมีบริษทัเป็นเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ซื@อ
สินทรัพยที์"ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตถงัก๊าซ LPG จากบริษทั ถงัเหล็กสากล จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัที"มีความเกี"ยวโยงกบับริษทั (มีผูถื้อ
หุ้นใหญ่ร่วมกนั คือ กลุ่มวีรบวรพงศ)์ เมื"อวนัที" 30 มิถุนายน 2551 

 
1.4 กฎหมายที(เกี(ยวข้อง 

บริษทัและ UGP เป็นผูป้ระกอบธุรกิจบรรจุและจาํหน่ายก๊าซ LPG ซึ" งไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูค้า้นํ@ ามนั
เชื@อเพลิงมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้นํ@ ามนั
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติันํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ"งเทียบเท่าใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้นํ@ ามนัตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543) จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที"หน่วยงาน
ราชการกาํหนดอยา่งเคร่งครัด โดยกฎหมายสาํคญัที"ควบคุมการประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP 
ไดแ้ก่  

1) พระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543   เป็นพระราชบญัญติัที"กาํหนดลกัษณะของผูค้า้
นํ@ ามนัเชื@อเพลิงแต่ละประเภท การจดัเก็บนํ@ ามนัเชื@อเพลิง การจาํหน่ายและแผนการจาํหน่ายนํ@ ามนั
เชื@อเพลิงในแต่ละปี   และปริมาณการสาํรองนํ@ ามนัเชื@อเพลิง 

2) พระราชบญัญติัควบคุมนํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2542   เป็นพระราชบญัญติัที"กาํหนดการเก็บรักษา การ
ขนส่ง การใช ้การจาํหน่าย การแบ่งบรรจุ และการเก็บรักษานํ@ ามนัเชื@อเพลิง 

3) พระราชบัญญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535   เป็นพระราชบัญญัติที"กําหนดให้ก๊าซ LPG รวมถึง
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีประเภทอื"นๆ เป็นวตัถุอนัตราย ซึ" งจะตอ้งมีการควบคุมดูแลคุณสมบติัและการ
ลงทะเบียนของวตัถุอนัตรายดงักล่าว   รวมทั@งการกาํหนดการดาํเนินการของผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก 
และผูที้"มีไวใ้นครอบครองซึ"งวตัถุอนัตรายดงักล่าว 

4) พระราชกาํหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะขาดแคลนนํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2516   เป็นพระราชกาํหนดที"
กาํหนดถึงการปฏิบติัในกรณีที"เกิดภาวการณ์ขาดแคลนนํ@ ามนัเชื@อเพลิงภายในประเทศ ซึ" งรวมถึง การ
ผลิต การจาํหน่าย การนาํเขา้ การส่งออก และการมีไวใ้นครอบครองนํ@ ามนัเชื@อเพลิง 

5) ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที" 28 (พ.ศ. 2514)    ว่าดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นประกาศที"
กาํหนดเกี"ยวกบัการบรรจุก๊าซ LPG ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG การตั@ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
เครื"องมือ เครื"องใชใ้นการบรรจุก๊าซ LPG และมาตรการความปลอดภยัในสถานที"ที"ใชใ้นการบรรจุ
ก๊าซ LPG การจาํหน่ายก๊าซ LPG การเก็บก๊าซ LPG และการใชก๊้าซ LPG 

6) พระราชบญัญติัโรงงาน   พ.ศ. 2535   เป็นพระราชบญัญติัที"กาํหนดการประกอบกิจการโรงงาน การ
กาํกบัและดูแลโรงงาน และบทกาํหนดโทษของผูป้ระกอบกิจการโรงงานทุกประเภท 
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นอกจากนี@  บริษทัและ UGP ยงัตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที"หน่วยงานราชการที"เกี"ยวขอ้งกาํหนดขึ@นมา
อย่างเคร่งครัดดว้ยเช่นกนั เช่น กฎกระทรวงพลงังาน กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงพลงังาน 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงประกาศของกรมหรือหน่วยงานอื"นๆ ที"เกี"ยวขอ้ง 

 
สรุปกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที(สําคญัที(เกี(ยวข้องกบัการค้าก๊าซ LPG 

1) พระราชบัญญัต ิ
ก. พระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง   พ.ศ. 2543 
ข. พระราชบญัญติัควบคุมนํ@ ามนัเชื@อเพลิง   พ.ศ. 2542 
ค. พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย   พ.ศ. 2535 
ง. พระราชกาํหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะขาดแคลนนํ@ ามนัเชื@อเพลิง   พ.ศ. 2516 
จ. พระราชบญัญติัโรงงาน   พ.ศ. 2535 
ฉ. ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที" 28 (พ.ศ. 2514)  

2) กฎกระทรวงพลงังาน ฉบับที( 4 ฉบับที( 5 ฉบับที( 6 ฉบับที( 7 ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิ

ฉบับที( 28 ลงวนัที( 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ว่าด้วยการบรรจุก๊าซ LPG 
ก. การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ

บรรจุก๊าซ LPG 
ข. ลกัษณะและระยะปลอดภยัของสถานที"บรรจุก๊าซ LPG 
ค. ลกัษณะและระยะปลอดภยัของสถานที"เก็บก๊าซ LPG 
ง. การวางระบบท่อก๊าซ LPG และการติดตั@งอุปกรณ์ 
จ. ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
ฉ. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการทดสอบ และการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
ช. เครื"องหมายที"ตอ้งแสดงบนภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
ซ. ขนาดส่วนบรรจุและวธีิบรรจุก๊าซ LPG ในภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
ฌ. การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
ญ. การติดตั@งเครื"องส่งเสียงดงัเมื"อก๊าซ LPG รั"ว 

3) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 
ก. กําหนดให้โรงงานตามประเภทหรือชนิดที"ระบุในบัญชีท้ายกระทรวงนี@ เป็นโรงงานตาม

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
ข. กาํหนดให้โรงงานตามขอ้ 1 เป็นโรงงานจาํพวกที" 1, จาํพวกที" 2 และโรงงานจาํพวกที" 3 ตามที"

ระบุในบญัชีทา้ยกฎกระทรวงนี@  
4) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที( 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 
ก. วา่ดว้ย ที"ตั@ง สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคาร และลกัษณะภายในของโรงงาน 
ข. วา่ดว้ย เครื"องจกัร เครื"องอุปกรณ์ หรือสิ"งที"นาํมาใชใ้นโรงงาน 
ค. วา่ดว้ย คนงานประจาํโรงงาน 
ง. วา่ดว้ยการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ"งใดๆ ที"มีผลกระทบต่อสิ"งแวดลอ้ม 
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จ. วา่ดว้ยความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน 
5) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที( 5 (พ.ศ. 2535) 

ก. วา่ดว้ยการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 
1.5 หน่วยงานที(ทาํหน้าที(กาํกบัดูแล 

นอกจากบริษทัและ UGP ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ซึ"งจดัเป็นนํ@ ามนัเชื@อเพลิงประเภทหนึ"งตาม
พระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543 จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที"หน่วยงานราชการที"
เกี"ยวขอ้งกาํหนดอยา่งเคร่งครัดแลว้   การดาํเนินธุรกิจของบริษทัยงัอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานราชการ
ที"เกี"ยวขอ้งอย่างใกลชิ้ด ไดแ้ก่   ก) กระทรวงพลงังาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ สํานักงาน
นโยบายและพลงังาน และกรมธุรกิจพลงังาน   ข) กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายใน   ค) กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม   และ ง) กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบกและกรมการ
ขนส่งทางนํ@ าและพาณิชยน์าว ี  โดยมีรายละเอียดดงันี@  

ก) กระทรวงพลงังาน 
กระทรวงพลงังานมีหนา้ที"ศึกษา สาํรวจ วิเคราะห์ ประเมินศกัยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล 
และเป็นศูนยข์อ้มูลการพลงังาน   กาํหนดนโยบาย แผน และมาตรการดา้นพลงังาน   จดัหาพลงังาน 
พลงังานทดแทน และพลงังานหมุนเวียน   กาํหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกาํกบัดูแล ควบคุมการ
ดาํเนินงานดา้นพลงังาน   วิจยัและพฒันาดา้นพลงังาน   ส่งเสริม สนับสนุนการจดัหา พฒันาและ
อนุรักษ์พลงังาน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพฒันาบุคลากรด้านพลังงาน  ประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศดา้นพลงังาน   โดยกระทรวงพลงังานไดด้าํเนินการกาํกับดูแลนํ@ ามนัเชื@อเพลิง ซึ" ง
รวมถึงก๊าซ LPG ผา่นหน่วยงานยอ่ยของกระทรวงพลงังานดงันี@  

•••• คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) 
กพช. จดัตั@งขึ@นตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535   เพื"อทาํ
หน้าที" เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี   
กาํหนดหลักเกณฑ์และเงื"อนไขในการกําหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ   ติดตาม ดูแล ประสานงานกบัหน่วยงานที"
เกี"ยวขอ้งกบัพลงังานเพื"อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของ
ประเทศ   รวมทั@งประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของ
ประเทศ 

•••• สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) 
สนพ. จดัตั@ งขึ@นตามตามพระราชบัญญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535   
เพื"อทาํหน้าที"เป็นเลขานุการของกพช. และมีหน้าที"ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการ
บริหารและพฒันาพลงังานของประเทศเพื"อรายงานต่อ กพช.   ติดตาม ประเมินผลและเป็นศูนย์
ประสานและสนบัสนุนการปฏิบติังานตามนโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของ
ประเทศ   รวมทั@งจดัเก็บรวมรวมขอ้มูล ติดตามความเคลื"อนไหวของสถานการณ์ดา้นพลงังาน 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 41 

วิเคราะห์แนวโนม้และประเมินผลกระทบที"จะเกิดขึ@นเพื"อจดัทาํขอ้เสนอนโยบายและแผนการ
บริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ และเผยแพร่สถิติที"เกี"ยวขอ้งกบัพลงังาน 

•••• กรมธุรกิจพลงังาน 
กรมธุรกิจพลงังานเป็นหน่วยที"สงักดัอยูใ่นกระทรวงพลงังาน มีหนา้ที"ดงันี@  
(1) การดาํเนินการเพื"อออกใบอนุญาต ใบทะเบียนเป็นผูค้า้นํ@ ามนั และออกใบรับแจ้งเป็นผู ้

ขนส่งนํ@ ามนั 
(2) จดัระบบการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(3) กาํหนดมาตรการเพื"อป้องกนัแกไ้ขการขาดแคลนนํ@ ามนัในภาวะฉุกเฉิน 
(4) กาํหนดชนิด/ อตัรา และระบบการสาํรองนํ@ ามนัเชื@อเพลิง 
(5) กาํกบัดูแลการสาํรองนํ@ ามนัเชื@อเพลิงของผูค้า้นํ@ ามนั 
(6) ประมวลผลและติดตามสถานการณ์การคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง 
(7) กาํกบัดูแลโรงกลั"นนํ@ ามนัใหด้าํเนินไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลง 
(8) พฒันาและกาํหนดมาตรฐาน ให้ความเห็นชอบลกัษณะและคุณภาพนํ@ ามนัเชื@อเพลิงและ

นํ@ ามนัหล่อลื"น 
(9) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจาํหน่ายนํ@ ามนัเชื@อเพลิงที"มีคุณลกัษณะและคุณภาพ 
(10) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ@ ามนัเชื@อเพลิงและนํ@ ามนัหล่อลื"น รวมทั@งนํ@ ามนัอื"นตามที"กฎหมาย

กาํหนด และตามที"หน่วยงานอื"นขอความร่วมมือ 
(11) ตรวจสอบคุณภาพนํ@ ามนัเชื@อเพลิงของผูค้า้นํ@ ามนัใหเ้ป็นไปตามที"กฎหมายกาํหนด 
(12) ตรวจสอบการจดทะเบียนและการปฏิบติัตามเงื"อนไข ผูค้า้นํ@ ามนัให้เป็นไปตามที"กฎหมาย

กาํหนด 
(13) ตรวจสอบการปลอมปนนํ@ ามนัเชื@อเพลิง ร่วมกบัหน่วยงานอื"นที"เกี"ยวขอ้ง 
(14) พฒันาและกาํหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและสิ"งแวดลอ้ม ในการประกอบกิจการ 

ดา้นนํ@ ามนัเชื@อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และสมัปทานไฟฟ้า 
(15) กาํกบัดูแลดา้นความปลอดภยัและสิ"งแวดลอ้มของของสถานประกอบธุรกิจพลงังาน 
(16) ทําการทดสอบและตรวจสอบ เพื"อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที"   และ

ยานพาหนะขนส่งนํ@ ามนัเชื@อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวก๊าซธรรมชาติ 
(17) ออกใบอนุญาต และต่ออายใุบอนุญาต สถานประกอบกิจการเกี"ยวกบันํ@ ามนัเชื@อเพลิง ไดแ้ก่ 

สถานที"เก็บ สถานีบริการ คลงันํ@ ามนั 
(18) ออกใบอนุญาต และต่ออายใุบอนุญาต สถานประกอบกิจการเกี"ยวกบั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเก็บ การใช ้ การบรรจุ และการขนส่งในสถานที"บรรจุก๊าซ 
อาทิเช่น  ลานบรรจุก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ สถานที"ใชก๊้าซ และยานพาหนะ
ขนส่ง 

(19) ออกใบอนุญาต และต่ออายใุบอนุญาต การประกอบกิจการสมัปทานไฟฟ้า 
(20) พิจารณาการรับรองและขึ@ นทะเบียนบุคลากรที"ดําเนินการเกี"ยวกับ การทดสอบและ

ตรวจสอบดา้นความปลอดภยั ตลอดจนตรวจรับรองและขึ@นทะเบียน เครื"องมือ และอุปกรณ์
ดา้นความปลอดภยั 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 42 

ข) กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายในมีหนา้ที"ดูแลและควบคุมราคาจาํหน่ายสินคา้และบริการเพื"อ
ไม่ใหป้ระชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูจ้าํหน่ายสินคา้และบริการ 

กรมการคา้ภายในไดพิ้จารณากาํหนดให้ก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้คา้ควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ
กลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ลงวนัที" 12 กมุภาพนัธ์ 2550 ซึ"งมีผลใหผู้ค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 
จะตอ้งแจง้แผนการเปลี"ยนแปลงราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG ภายใน 24 ชั"วโมงนับตั@งแต่เวลาที"มีการ
เปลี"ยนแปลงราคาจาํหน่าย   และผูป้ระกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซ LPG ตอ้งแจง้ราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG 
ที"ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ภายใน 2 วนันบัแต่วนัที"มีการเปลี"ยนแปลงราคาจาํหน่าย   รวมทั@งใหผู้จ้าํหน่ายก๊าซ 
LPG รายย่อย (ร้านคา้ก๊าซ LPG) แสดงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที"ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้หน้าสถานที"
จาํหน่าย 

 
ค) กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที"กํากับดูแลและผลักดันให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขันพฒันาไปอย่างย ั"งยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต 
สิ"งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหก้ารบรรจุก๊าซ LPG ตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2535) จดัอยู่ในลาํดับที" 91 (2) จดัเป็นโรงงานจาํพวกที" 3 ซึ" งผูป้ระกอบการดงักล่าวจะตอ้งได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมก่อนจึงจะดาํเนินการได ้

ง) กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมทาํหนา้ที"วางแนวนโยบายการพฒันา ก่อสร้างและควบคุมการขนส่งทางบก ทางนํ@ า 
ทางอากาศ ใหมี้บริการที"เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั"วถึง คุม้ค่า และยติุธรรม   โดยกระทรวงคมนาคม
ไดค้วบคุมดูแลการขนส่งก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีประเภทอื"นๆ ผ่านทางกรมการขนส่ง
ทางบกสาํหรับการขนส่งทางบก และผา่นกรมการขนส่งทางนํ@ าและพาณิชยน์าวสีาํหรับการขนส่งทาง
นํ@ า 

 
1.6 ผลกระทบต่อสิ(งแวดล้อม 

การดาํเนินธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษทันบัตั@งแต่กระบวนการจดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซและ
โรงกลั"นนํ@ ามนั การขนส่ง การบรรจุและการจดัจาํหน่ายก๊าซ LPG ใหก้บัผูบ้ริโภคเพื"อสนองตอบต่อความตอ้งการ
ใชก๊้าซ LPG ในในลกัษณะต่างๆ ลว้น ไม่มีการปล่อยก๊าซ LPG หรือส่วนหนึ"งส่วนใดที"เกิดขึ@นจากกระบวนการ
จดัหา บรรจุ และการจาํหน่ายก๊าซ LPG ออกสู่สิ"งแวดลอ้มภายนอก ดงันั@น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ"งแวดลอ้ม   
แต่อยา่งไรก็ตาม เนื"องจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซไวไฟ และอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหากไม่มีการควบคุมดูแลที"เพียงพอ 
ดงันั@นหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีการกาํหนดกฎเกณฑเ์พื"อควบคุมการก่อสร้าง การติดตั@ง การบรรจุ การขนส่ง 
และการใชก๊้าซ LPG ทั@งในดา้นความปลอดภยัและสิ"งแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงันี@  
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• คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG 

ในการดาํเนินการก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG แต่ละแห่ง บริษทัและ UGP จะตอ้ง
ขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเสียก่อน โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะตอ้งอนุมัติแบบแปลนของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG ก่อนที"จะเริ" ม
ดาํเนินการก่อสร้าง และจะคอยควบคุมดูแลการดาํเนินการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเกี"ยวกบัความปลอดภยัและสิ"งแวดลอ้ม โดยสาํนกั
ความปลอดภยัและสิ"งแวดลอ้ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผูก้าํกบัดูแล 

นอกจากนี@บริษทัและ UGP จะตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการที"เป็นอนัตรายต่อสุขภาพจากสาํนกังาน
เขตหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลที"คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ 
LPG ตั@งอยู ่โดยฝ่ายสิ"งแวดลอ้มและสุขาภิบาลของสาํนกังานเขตหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั@นๆ 
จะเป็นผูท้าํการตรวจสอบผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและ UGP ที"มีต่อสุขภาพและ
สิ"งแวดลอ้ม 

ในส่วนของคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษทัและ UGP 
จะตอ้งดาํเนินการเพิ"มเติมในเรื"องของการขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน ซึ"งกรมธุรกิจพลงังานจะทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซ LPG 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที"กรมธุรกิจพลงังานกาํหนด 

ตารางแสดงหน่วยงานราชการที"กาํกบัดูแลการจดัตั@งคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี
บริการก๊าซ LPG 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สํานักงานเขตหรือ

องค์การบริหารส่วนตาํบล 

กรมธุรกจิพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

คลงัเก็บก๊าซ LPG � � � 

โรงบรรจุก๊าซ LPG � � � 

สถานีบริการก๊าซ LPG - � � 

นอกจากนี@ กรมธุรกิจพลงังานยงัไดส่้งเจา้หน้าที"มาตรวจสอบคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 
และสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นประจาํทุกปี เพื"อให้แน่ใจว่าคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 
และสถานีบริการก๊าซ LPG ดงักล่าวมีการดูแลรักษาและการปฏิบติัที"เป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของกรมธุรกิจพลงังาน 

บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความสาํคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการรักษาสิ"งแวดลอ้ม และได้
ดาํเนินการตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลงังานดว้ยดีตลอดมา โดยในรอบระยะเวลา 3 
ปีที"ผา่นมา คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP มี
สภาพอยูใ่นเกณฑที์"กรมธุรกิจพลงังานกาํหนดมาโดยตลอด 
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• ถงัก๊าซ LPG 

หน่วยงานราชการไดก้าํหนดให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะตอ้งมีถงัก๊าซ LPG ที"มีเครื"องหมาย
การคา้ของตนเอง และจะตอ้งดูแลรักษาถงัก๊าซ LPG ซึ"งนบัเป็นทรัพยสิ์นของผูค้า้ตามมาตรา 7 ให้อยู่
ในสภาพที"สามารถใชง้านไดดี้และไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย   หากเกิดเหตุการณ์ที"ก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยมีตน้เหตุจากถงัก๊าซ LPG   ผูค้า้ก๊าซ LPG ที"เป็นเจา้ของถงัก๊าซ LPG จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อ
ความเสียหายดงักล่าว 

นอกจากนี@  กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานยงักาํหนดให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ตอ้ง
ตรวจสอบสภาพของถงัก๊าซ LPG ที"ผ่านการใชง้านมาแลว้ 5 ปี ดว้ยการทดสอบสภาพการรับแรงดนั
ของถงั (Hydro Test) และตรวจสอบถงัที"ผ่านการใชง้านมาแลว้ 10 ปี ดว้ยการทดสอบใหญ่ ซึ" ง
ประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืด
ตวัของเนื@อเหล็กของถงั (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปีภายหลงัปีที" 10 จะตอ้งทาํการทดสอบใหญ่ 
ซึ"งประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการ
ยดืตวัของเนื@อเหล็กของถงั (Expansion Test) ทุกครั@ ง   ซึ" งหากถงัก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่
สามารถนาํไปบรรจุก๊าซ LPG ไดอี้กและจะตอ้งทาํลายทิ@ง 

บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความสําคญัในเรื"องของความปลอดภยัจากการใชง้านถงัก๊าซ LPG และการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลงังานด้วยดีตลอดมา   บริษทัและ UGP ได้
ตรวจสอบถงัก๊าซ LPG ให้อยูใ่นสภาพดีและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวง
พลงังานมาโดยตลอด และถงัก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ไม่เคยเกิดก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ หรือ ความ
เสียหายในรอบระยะเวลา 3 ปีที"ผา่นมา 

• รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกก๊าซ LPG 

บริษทัยอ่ยของบริษทัที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ตอ้งขอขึ@นทะเบียนเป็นผูข้นส่งนํ@ ามนัเชื@อเพลิง
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็นผูข้นส่งนํ@ ามนั
ชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบญัญติันํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ" งแกไ้ข
เพิ"มเติมโดยพระราชบญัญติันํ@ ามนัเชื@อเพลิง (ฉบบัที" 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการคา้ 

ในส่วนของยานพาหนะที"ใช้ในการขนส่งก็จะตอ้งมีการขออนุญาตและจดทะเบียนกับหน่วยงาน
ราชการที"ทาํหนา้ที"ควบคุม ซึ" งหน่วยงานที"ควบคุมจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของการขนส่ง คือ ใน
การขนส่งทางบก บริษทัยอ่ยของบริษทัที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น
ทางบกจะตอ้งขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถที"ใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิ"งของ
จากกรมการขนส่งทางบก ซึ" งจะต้องระบุรายละเอียดรถบรรทุกก๊าซ LPG ทุกคันที"ใช้ในการ
ดาํเนินงาน และตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิจพลงังาน ซึ" งในกรณีนี@
จะตอ้งขออนุญาตเป็นรายคนั 

สาํหรับการขนส่งทางนํ@ า บริษทัยอ่ยของบริษทัที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางนํ@ าจะตอ้งขอ
อนุญาตใชเ้รือจากกรมการขนส่งทางนํ@ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม และจะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบการบริหารงานเพื"อความปลอดภยัจากกรมการขนส่งทางนํ@ าและพาณิชยนาวดีว้ย 
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นอกจากนี@ หน่วยงานราชการที"ทาํหน้าที"ควบคุมดงักล่าวกาํหนดให้รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรือ
บรรทุกก๊าซ LPG จะตอ้งได้รับการตรวจสอบสภาพของถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกับ
ยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็นประจาํทุกปี 

บริษทัย่อยของบริษัทที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ได้ให้ความสําคญัในประเด็นของความ
ปลอดภยัและการรักษาสิ"งแวดลอ้ม และไดด้าํเนินการตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงาน
ราชการดว้ยดีตลอดมา โดยบริษทัย่อยของบริษทัที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ไดจ้ดัให้มีการ
ตรวจสอบสภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที"
หน่วยงานราชการกาํหนด   ซึ"งในรอบระยะเวลา 3 ปีที"ผ่านมา บริษทัยอ่ยของบริษทัที"ประกอบธุรกิจ
ขนส่งก๊าซ LPG ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกบัยานพาหนะและ
สภาพของยานพาหนะอยูใ่นเกณฑที์"หน่วยงานราชการกาํหนด 

• ท่าเรือ 

บริษทัและ UGP ไดรั้บอนุญาตใหก่้อสร้างและใชท่้าเรือจากกรมเจา้ท่าและกรมการขนส่งทางนํ@ าและ
พาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม โดยไดก้าํหนดใหบ้ริษทัและ UGP ในฐานะเจา้ของท่าเรือตอ้งติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ"งแวดลอ้มและความปลอดภยัในบริเวณท่าเรือ ซึ" งหมายความถึงบริษทัและ UGP 
จะตอ้งดูแลเศษขยะ ของเสีย นํ@ าเสีย นํ@ าปนนํ@ ามนั นํ@ าทอ้งเรือและสารเคมีต่างๆ ที"อาจจะปนเปื@ อนลงสู่
แหล่งนํ@ า   จดัเตรียมเครื"องมือ อุปกรณ์ในการป้องกนัและขจดัคราบนํ@ ามนัให้เพียงพอและพร้อมที"จะ
ใชง้านไดท้นัทีเมื"อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ@น   จดัใหมี้การฝึกซอ้มการปฏิบติัการป้องกนัและขจดัคราบ
นํ@ ามนั ตลอดจนการปฏิบติัการป้องกนัอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั@ ง   และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
นํ@ าทิ@งที"ปล่อยลงสู่แหล่งนํ@ าและคุณภาพนํ@ าในแม่นํ@ าบริเวณท่าเรือทุกๆ 6 เดือน โดยบริษทัผูไ้ดรั้บ
อนุญาตใหเ้ป็นผูต้รวจสอบและดาํเนินการจากหน่วยงานราชการ    

 
จากการที"มีหน่วยงานราชการกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจประเภทนี@ดงัที"กล่าวมาขา้งตน้ ซึ" งบริษทัและ

บริษทัยอ่ยก็ไดป้ฏิบติัตามดว้ยดีมาโดยตลอด และในช่วงเวลา 3 ปีที"ผ่านมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่เคยมีปัญหา
ทางดา้นความปลอดภยัและสิ"งแวดลอ้มเลย ทาํให้บริษทัและบริษทัยอ่ยเชื"อมั"นว่าการประกอบธุรกิจของบริษทั
และบริษทัย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสิ"งแวดลอ้ม หรือหากเกิดผลกระทบขึ@นก็ยงัอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที"หน่วยราชการกาํหนด 
 
1.7 งานที(ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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2. ผลติภัณฑ์แอมโมเนีย 

บริษทัประกอบธุรกิจคา้แอมโมเนียผา่นการดาํเนินการของ UGP โดยนาํเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศ
และจาํหน่ายภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” 

 
2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

ปัจจุบัน UGP จําหน่ายผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย 1 ผลิตภัณฑ์ คือ แอมโมเนียแอนไฮดรัส (Ammonia 
Anhydrous) (“แอมโมเนีย”) ซึ"งเป็นแอมโมเนียที"มีความบริสุทธิn ร้อยละ 99.99 และไม่มีการผลิตในประเทศ UGP 
จึงตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื"อนาํมาจาํหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที"มีความตอ้งการใชแ้อมโมเนีย 
เช่น โรงงานยางพารา โรงงานผงชูรส เป็นตน้   โดย UGP จาํหน่ายแอมโมเนียในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่
เพียงลกัษณะเดียว 

 

ขั@นตอนการนาํเขา้และจาํหน่ายแอมโมเนีย 

 

 

UGP นาํเขา้แอมโมเนียมาจากต่างประเทศ โดยการส่งเรือไปรับและนาํเขา้มายงัประเทศไทย ซึ" งดาํเนินการ
โดย UMR UGI และ UGC  

สาํหรับการขนส่งแอมโมเนียไปใหลู้กคา้ UGP จะให ้CGT ดาํเนินการขนส่งทางรถยนตไ์ปใหลู้กคา้  
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ที(สําคญั 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

UGP จะเขา้ร่วมให้ความรู้ในการฝึกอบรมที"หน่วยงานราชการจดัขึ@น รวมทั@งการฝึกอบรมที" UGP จดัขึ@น
เอง ทั@งนี@ เพื"อสร้างชื"อเสียงของ UGP ในการดาํเนินธุรกิจแอมโมเนียให้เป็นที"รู้จกัแก่ลูกคา้เพิ"มมากขึ@น ในดา้นของ
การเป็นผูป้ระกอบการที"มีความรู้ ความชาํนาญและประสบการณ์ในธุรกิจแอมโมเนียที"เป็นที"ยอมรับจากทั@ ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

นอกจากนี@  UGP ยงัไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการทาํแอมโมเนียไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะอื"นเพิ"มเติม 
เพื"อที"จะขยายตลาดแอมโมเนียใหใ้หญ่ขึ@น 

 

ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

UGP จาํหน่ายผลิตภณัฑแ์อมโมเนียภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น โรงงานผลิตยางพารา โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานชุบแขง็ โรงบาํบดันํ@ าเสีย เป็นตน้  

 
นโยบายการกาํหนดราคา 
UGP มีนโยบายในการกาํหนดราคาจาํหน่ายแอมโมเนีย โดยอา้งอิงจากตน้ทุนที" UGP จดัหาแอมโมเนีย 

บวกกบักาํไรที" UGP ตั@งไว ้โดยราคาจาํหน่ายแอมโมเนียดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาที"สามารถแข่งขนัไดด้ว้ย 
 
2.2.2 การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ประเทศผูผ้ลิตแอมโมเนียรายใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอินโดนีเซีย   โดยประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนียภายในประเทศ เนื"องจากการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ประกอบกบัตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยยงัมีขนาดเล็ก 
จึงไม่มีผูป้ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย เนื"องจากไม่คุม้ค่าที"จะลงทุน 

แอมโมเนียที"ใช้ในประเทศไทยทั@ งหมดจึงมาจากการนําเข้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จากประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย (ขอ้มูลจากกรมศุลกากร : www.customs.go.th) 

 
การแข่งขนั 

แอมโมเนียส่วนใหญ่จะถูกนาํเขา้โดยผูป้ระกอบการที"ใชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น 
โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี และบางส่วนจะถูกนาํเขา้โดยผูป้ระกอบการที"นาํเขา้แอมโมเนียเพื"อจาํหน่ายต่อให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานยางพารา โรงงานผงชูรส เป็นต้น   หากพิจารณาเฉพาะผูป้ระกอบการที"นําเข้า
แอมโมเนียเพื"อจาํหน่ายต่อจะพบวา่ UGP เป็นผูจ้าํหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่ที"สุดของประเทศ   โดยในอดีต UGP 
เป็นผูจ้าํหน่ายแอมโมเนียเพียงรายเดียวในประเทศ ต่อมาในปี 2547 ไดมี้ผูจ้าํหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่ 1 รายเขา้
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มาประกอบธุรกิจแข่งขนักบั UGP นอกจากนี@  ยงัมีผูจ้าํหน่ายแอมโมเนียรายยอ่ยที"นาํเขา้แอมโมเนียจากประเทศ
มาเลเซียทางรถยนตเ์พื"อนาํมาจาํหน่ายใหก้บัโรงงานผลิตยางพาราในบริเวณจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

อยา่งไรก็ตาม การที" UGP เป็นผูจ้าํหน่ายแอมโมเนียที"มีประสบการณ์และความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้มา
ยาวนาน ทาํให้ UGP ยงัคงเป็นผูจ้าํหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่รายหนึ" งของประเทศ นอกจากนี@  UGP ยงัมีจุด
ไดเ้ปรียบผูจ้าํหน่ายแอมโมเนียรายอื"นในเรื"องของการที" UGP จดัการฝึกอบรมเกี"ยวกบัการใชแ้อมโมเนียขึ@นอยา่ง
สมํ"าเสมอ ทาํให้ UGP ไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในฐานะที"เป็นผูป้ระกอบการที"มี
ความรู้ในเรื"องแอมโมเนียเป็นอยา่งดี   รวมไปถึงการที" UGP ไดศึ้กษาถึงการนาํแอมโมเนียไปใชป้ระโยชน์เพิ"มเติม
ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ"งจะเป็นการเพิ"มปริมาณความตอ้งการใชแ้อมโมเนียในอนาคต 

 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 
2.3.1 แอมโมเนีย 

ประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนีย เนื"องจากโรงงานผลิตแอมโมเนียตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมาก ประกอบ
กับตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยมีขนาดเล็ก ดังนั@ นจึงไม่มีผูป้ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิต
แอมโมเนียในประเทศไทย เนื"องจากไม่คุม้ที"จะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย การจดัหาแอมโมเนียจึงตอ้ง
นาํเขา้จากต่างประเทศเพียงอยา่งเดียว 
 
 
2.4 ผลกระทบต่อสิ(งแวดล้อม 

การดาํเนินธุรกิจคา้แอมโมเนียของ UGP เป็นการนําเขา้และจาํหน่ายแอมโมเนีย ซึ" งในกระบวนการ
ดงักล่าวไม่มีการปล่อยแอมโมเนียหรือส่วนหนึ" งส่วนใดที"เกิดขึ@นจากกระบวนการจดัหา จัดเก็บและจาํหน่าย
แอมโมเนียออกสู่สิ"งแวดลอ้มภายนอก ดงันั@น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ"งแวดลอ้ม 
 
2.5 งานที(ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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3. ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอื(น 

บริษทัประกอบธุรกิจคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"น ไดแ้ก่ บิวเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ เป็นตน้ ภายใต้
เครื"องหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” ซึ" งดาํเนินการโดย UGP   ซึ" งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นเป็นผลิตภณัฑ์ที"มีคุณสมบติั
ส่วนใหญ่คลา้ยกบัก๊าซ LPG แต่จะมีคุณสมบติับางประการที"แตกต่างจากก๊าซ LPG ทั@งนี@ ขึ@นอยูก่บัวตัถุประสงค์
ของการนําผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นไปใช้ประโยชน์ โดยผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นมีการนําไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ยน็ โดยใชเ้ป็นตวัทาํความเยน็ในตูเ้ยน็แทนสารฟี
นอล (Phenol) อุตสาหกรรมกระป๋องสเปรยทุ์กชนิด โดยใชเ้ป็นก๊าซขบัดนัในกระป๋องสเปรย ์เป็นตน้   โดย UGP 
จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถงับรรจุในลกัษณะของถงั
บรรจุขนาด 48 กิโลกรัม 

UGP จดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG และขนส่งโดยเรือบรรทุกก๊าซ LPG เพื"อนาํมา
จดัเก็บที"คลงัเก็บผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นที"บางปะกงที"มีความจุรวม 700 ตนั และจดัส่งให้ลูกคา้โดยรถบรรทุกก๊าซ 
LPG ซึ" งการขนส่งผลิตภัณฑ์กปิโตรเคมีอื"นจะดาํเนินการโดยบริษัทย่อยของ UGP   ทั@ งนี@ UGP จาํหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นใหแ้ก่ลูกคา้ในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถงับรรจุในลกัษณะของ
ถงับรรจุขนาด 48 กิโลกรัม 
 
3.1 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

3.1.1 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ที(สําคญั 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

UGP จะจัดหาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นให้มีคุณสมบัติตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย   และ
พฒันาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ@ น เพื"อเป็นการขยายตลาด
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นให้กวา้งขึ@ น รวมทั@ งจะพฒันาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอื"นให้มีคุณภาพเป็นที"ยอมรับจาก
ต่างประเทศมากขึ@น เพื"อที"จะขยายตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นไปยงัต่างประเทศ 

 
ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะลูกคา้และช่องทางในการจดัจาํหน่าย 

UGP จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น ภายใตเ้ครื"องหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ยน็ อุตสาหกรรมกระป๋องสเปรย ์เป็นตน้  

 
2550 2551 2552 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอีื(น 348.45 100.00 406.18 100.00 445.18 100.00 
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นโยบายการกาํหนดราคา 

UGP มีนโยบายในการกาํหนดราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น โดยอา้งอิงจากตน้ทุนสินคา้ที"แทจ้ริง
บวกกบักาํไรที" UGP ตั@งไว ้
 
3.1.2 การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

อุตสาหกรรมจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นในประเทศไทยมีขนาดเล็ก จึงทาํให้ผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิ
โตรเคมีดงักล่าวมีจาํนวนนอ้ยราย   ซึ"ง UGP นบัเป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นรายใหญ่รายหนึ"งใน
อุตสาหกรรมนี@  

 
3.2 การจดัหาผลติภณัฑ์ 

3.2.1 ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอีื(น 

UGP จดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นในลกัษณะเดียวกนักบัการจดัหาก๊าซ LPG   และนาํมาจดัเก็บไวที้"คลงั
เก็บผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นที"มีความจุรวม 700 ตนั ที"ท่าเรือบางปะกงของ UGP 

 

3.2.2 ถังบรรจุผลติภณัฑ์ปิโตรเคมอีื(น 

เนื"องจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นมีคุณสมบติัหลกัๆ เหมือนกบัก๊าซ LPG ดงันั@นในการจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์
โตรเคมีอื"นในลกัษณะของถงับรรจุขนาดเล็ก   UGP จึงสามารถนาํถงัก๊าซ LPG ขนาด 48 กิโลกรัม มาบรรจุ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นได ้  ดงันั@น UGP จึงไม่มีการจดัหาถงัสาํหรับบรรจุผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นโดยเฉพาะ 

 
3.3 ผลกระทบต่อสิ(งแวดล้อม 

การดาํเนินธุรกิจคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น เป็นการจดัหา บรรจุ และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น   ซึ" ง
ในกระบวนการดงักล่าวไม่มีการปล่อยผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นหรือส่วนหนึ" งส่วนใดที"เกิดขึ@นจากกระบวนการ
จดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นออกสู่สิ"งแวดลอ้มภายนอก ดงันั@น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ"งแวดลอ้ม 

 

3.4 งานที(ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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ข) ธุรกจิขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว แอมโมเนียและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอื(น 

บริษทัประกอบธุรกิจขนส่งนํ@ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเคมีอื"น 2 
ทาง คือ การขนส่งทางบก และ การขนส่งทางนํ@ า โดยดาํเนินการผ่านบริษทัยอ่ยของบริษทั ซึ" งไดแ้ก่  LCR และ
ดาํเนินการผ่านบริษทัยอ่ยของ UGP และ LCR ซึ" งไดแ้ก่ LMR CGT UMR UTD UGI และ UGC   ซึ" งบริษทัย่อย
ดงักล่าวตอ้งขอขึ@นทะเบียนเป็นผูข้นส่งนํ@ ามนัเชื@อเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ@ ามนัเชื@อเพลิง 
พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็นผูข้นส่งนํ@ ามนัชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบญัญติั
นํ@ ามนัเชื@อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ" งแกไ้ขเพิ"มเติมโดยพระราชบญัญติันํ@ ามนัเชื@อเพลิง (ฉบบัที" 2) พ.ศ. 2522 จากกรม
ทะเบียนการคา้ 

ในส่วนของยานพาหนะที"ใชใ้นการขนส่งก็จะตอ้งมีการขออนุญาต จดทะเบียนและตรวจสอบสภาพ
ของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็นประจาํทุกปี กบัหน่วยงานราชการ
ที"ทาํหนา้ที"ควบคุม ซึ"งไดแ้ก่ กรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางนํ@ าและพาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม 

บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความสาํคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการรักษาสิ"งแวดลอ้ม และได้
ดาํเนินการตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการดว้ยดีตลอดมา โดยบริษทัและ UGP ไดจ้ดัให้มีการ
ตรวจสอบสภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที"หน่วยงาน
ราชการกาํหนด   ซึ"งในรอบระยะเวลา 3 ปีที"ผา่นมา บริษทัและ UGP ดูแลและตรวจสอบใหส้ภาพของถงัก๊าซ LPG 
ขนาดใหญ่ที"ติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยูใ่นเกณฑที์"หน่วยงานราชการกาํหนด 

นอกจากนี@  LCR และ CGT ไดน้าํระบบการติดตามขอ้มูลผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : 
GPS) มาใชก้บัรถบรรทุกนํ@ ามนั รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนียของ LCR และ CGT   ซึ" งระบบ
ดงักล่าวเป็นระบบการแสดงขอ้มูลของรถแต่ละคนัทั@งความเร็วที"ใช ้เส้นทางการขนส่ง อตัราการใชน้ํ@ ามนั การ
หยุดพกัจอดรถ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจับสัญญาณผ่านระบบดาวเทียมและส่งขอ้มูลกลบัมายงั
คอมพิวเตอร์ ซึ"งสามารถแสดงผลไดท้ั@งการแสดงขอ้มูลแบบ Real time และการแสดงขอ้มูลแบบ Off Line 

การนาํระบบ GPS มาใชจ้ะทาํให ้LCR และ CGT สามารถควบคุมและติดตามการขบัรถของพนกังาน
ขบัรถไดว้า่ไดป้ฏิบติัตามนโยบายที" LCR และ CGT กาํหนดไวห้รือไม่ เช่น การขบัรถดว้ยความเร็วตามที"กาํหนด 
การขบัรถตามเส้นทางที"กาํหนด เป็นตน้ และยงัช่วยป้องกนัการทุจริตของพนักงานขบัรถ เช่น การลกัลอบถ่าย
นํ@ ามนัออกจากรถ ไดด้ว้ย 

รายละเอียดการประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น เป็นดงันี@  
 

1. การขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอีื(นทางบก 

บริษทัประกอบธุรกิจขนส่งนํ@ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นทางบกผ่าน
การดาํเนินงานของ LCR และ CGT   โดยแบ่งออกเป็น 

• การดาํเนินการขนส่งนํ@ ามนัทางบก ดาํเนินการโดย LCR   โดย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 LCR มี
รถบรรทุกนํ@ ามนัจาํนวน 29 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 960,000 ลิตร โดยลูกคา้ที"ใช้
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บริการขนส่งนํ@ ามนัทางบกจะเป็นบุคคลภายนอกที"ไม่มีความเกี"ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั ซึ" งไดแ้ก่ 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทย่อยที(ดาํเนินการ จาํนวนพาหนะ (คนั) ความสามารถในการบรรทุก (ลติร) 

LCR 29 960,000 

รวม 29 960,000 

• การดาํเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางบก ดาํเนินการโดย LCR และ CGT   โดย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 
2552 ทั@ง 2 บริษทั มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมกนั 223 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 2,266 
ตนั   โดยลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG ทางบกส่วนใหญ่เป็นบริษทัที"อยู่ในกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทัและ UGP และลูกคา้รายยอ่ยทั"วไป 

บริษัทย่อยที(ดาํเนินการ จาํนวนพาหนะ (คนั) ความสามารถในการบรรทุก (ตนั) 

LCR 133 1,404 
CGT 90 862 

รวม 223 2,266 

• การดาํเนินการขนส่งแอมโมเนียทางบก ดาํเนินการโดย CGT   โดย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 CGT มี
รถบรรทุกแอมโมเนีย 24 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 260 ตนั   โดยลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่ง
แอมโมเนียทางบกมีทั@งบริษทัที"อยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้รายยอ่ยทั"วไป 

บริษัทย่อยที(ดาํเนินการ จาํนวนพาหนะ (คนั) ความสามารถในการบรรทุก (ตนั) 

CGT 24 260 

รวม 24 260 

• การดาํเนินการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น ดาํเนินการโดย CGT  เนื"องจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นมี
คุณสมบติัหลกัๆ เหมือนกบั LPG ดงันั@นจึงสามารถใชร้ถบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
อื"นได ้  โดยลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นทางบกส่วนใหญ่เป็นบริษทัที"อยูใ่นกลุ่ม
บริษทั ไดแ้ก่ UGP  

 
2. การขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอีื(นทางนํ.า 

บริษทัประกอบธุรกิจขนส่งนํ@ ามนั ก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"นทางนํ@ าผ่านการ
ดาํเนินงานของ UGP LMR CGT UMR UTD UGI และ UGC   โดยแบ่งออกเป็น 

• การดาํเนินการขนส่งนํ@ ามนัทางเรือ ซึ" งดาํเนินการโดย LMR   ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 LMR มีเรือ
บรรทุกนํ@ ามนัจาํนวน 3 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุกรวม 5,000,000 ลิตร โดยลูกคา้ที"ใชบ้ริการ
ขนส่งนํ@ ามนัทางนํ@ าจะเป็นบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกที"ไม่มีความเกี"ยวขอ้งกนักบักลุ่มสยามแก๊ส 
ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั   บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 
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บริษัทย่อยที(ดาํเนินการ จาํนวนพาหนะ (ลาํ) ความสามารถในการบรรทุก (ลติร) 

LMR 3 5,000,000 
รวม 3 5,000,000 

• การดาํเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางนํ@ า ซึ" งดาํเนินการโดย UGP LMR UMR และ UTD โดย ณ วนัที" 
31 ธนัวาคม 2552 ทั@ง 4 บริษทั มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG รวมกนั 13 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุก
รวม 14,297 ตนั   โดยลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG ทางนํ@ ามีทั@งบริษทัที"อยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และ
ลูกคา้รายยอ่ยทั"วไป 

บริษัทย่อยที(ดาํเนินการ จาํนวนพาหนะ (ลาํ) ความสามารถในการบรรทุก (ตนั) 

LMR 7 8,387 
UGP 1 1,500 
UMR 4 3,860 
UTD 1 550 

รวม 13 14,297 

• การดาํเนินการขนส่งแอมโมเนียทางนํ@ า ซึ" งดาํเนินการโดย LMR UMR UGI และ UGC โดย ณ วนัที" 
31 ธนัวาคม 2552 ทั@ง 4 บริษทั มีเรือบรรทุกแอมโมเนียรวมกนั 4 ลาํ มีความสามารถในการบรรทุก 
3,180 ตนั   โดยลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งแอมโมเนียทางนํ@ ามีทั@งบริษทัที"อยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้
รายยอ่ยทั"วไป 

บริษัทย่อยที(ดาํเนินการ จาํนวนพาหนะ (ลาํ) ความสามารถในการบรรทุก (ตนั) 

LMR 1 1,050 
UMR 1 700 
UGI 1 680 
UGC 1 750 

รวม 4 3,180 

• การดาํเนินการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยที"ดาํเนินการขนส่งก๊าซ LPG 
ทางนํ@ า   เนื"องจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นมีคุณสมบติัหลกัๆ เหมือนกบัก๊าซ LPG ดงันั@นจึงสามารถใช้
เรือบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นได ้  โดยลูกคา้ที"ใชบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมีอื"นทางบกส่วนใหญ่เป็นบริษทัที"อยูใ่นกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ UGP 
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โครงสร้างรายได้จากการให้บริการขนส่งปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมภีัณฑ์อื(นให้แก่บุคคลภายนอก 

 

 
2550 2551 2552 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง       

การขนส่งทางบก 402.50 75.95 522.53 85.22 498.44 79.12 
การขนส่งทางนํ@ า 127.48 24.05 90.64 14.78 131.54 20.88 

รวมรายได้จากการให้บริการขนส่ง 529.99 100.00 613.17 100.00 629.98 100.00 
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ค) ธุรกจิผลติและจําหน่ายถังก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 

บริษทั สยาม ควอลิตี@  สตีล จาํกดั  (“SQS”) เป็นบริษทัยอ่ยที"บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99   
SQS ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ทั@งในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ที"ใชใ้นครัวเรือน และถงัก๊าซ 
LPG ที"ใชติ้ดตั@งในยานพาหนะ 

SQS มีโรงงานผลิตถงัก๊าซ LPG 1 แห่ง ตั@งอยูบ่นพื@นที"ขนาด 15-2-16 ไร่ ที"เลขที" 99 หมู่ที" 17 ถนน
สามวา แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

SQS จาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ที"ใชใ้นครัวเรือนทั@งหมดให้แก่บริษทัและ UGP และจาํหน่ายถงัก๊าซ 
LPG ที"ใชติ้ดตั@งในรถยนตส่์วนใหญ่ใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

 
โครงสร้างรายได้จากจาํหน่ายถังก๊าซ LPG ให้แก่บุคคลภายนอก 

 

 
2550 2551* 2552 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการจาํหน่ายถังก๊าซ LPG       

ถงัก๊าซ LPG สาํหรับครัวเรือน - - - - - - 
ถงัก๊าซ LPG สาํหรับติดตั@งในยานพาหนะ - - 7.81 100.00 2.16 100.00 

รวมรายได้จากการจาํหน่ายถังก๊าซ LPG - - 7.81 100.00 2.16 100.00 
หมายเหตุ : * บริษทัไดจ้ดัตั@ง SQS เมื"อวนัที" 27 มิถุนายน 2551 และ SQS ไดซื้@อสินทรัพยที์"ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG 

ของบริษทั ถงัเหล็กสากล จาํกดั จากบริษทับริหารสินทรัพย ์สุขมุวิท จาํกดั เมื"อวนัที" 30 มิถุนายน 2551 
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ง) ธุรกจิผลติและจําหน่ายเอทานอล 
 

บริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จาํกดั (“SEEC”) เป็นบริษทัยอ่ยที"บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99   SEEC ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากนํ@ าตาล มนั
สําปะหลงั เป็นตน้   โดย SEEC มีโรงงานผลิตเอทานอลจาํนวน 1 แห่ง ตั@งอยู่ที"เลขที" 88 หมู่ที" 8 ตาํบลหนอง
ละลอก อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

ปัจจุบนั SEEC มีกาํลงัการผลิตเอทานอลบริสุทธิn  95% จาํนวน 3 ลา้นลิตรต่อเดือน ซึ" งเอทานอลที"
ผลิตไดจ้ะส่งออกไปยงัต่างประเทศให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที"ใชเ้อทานอลเป็นวตัถุดิบหรือใชเ้อทานอลใน
กระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุรา เป็นตน้ 

SEEC ไดท้ดลองเดินสายการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2551 และคาดวา่จะสามารถดาํเนินการผลิต
ในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนมีนาคม 2552 

 
โครงสร้างรายได้จากจาํหน่ายเอทานอล 

 

 
2550 2551 2552* 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการจาํหน่ายผลติภัณฑ์เอทานอล       

รวมรายได้จากผลติภณัฑ์เอทานอล - - - - 43.20 100.00 
หมายเหตุ : * บริษทัเริ"มมีรายไดใ้นไตรมาสที" 2 ของปี 2552 
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4. การวจัิยและพฒันา 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที" ทจ.11/2552 เรื"องหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวธีิการรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลเกี"ยวกบัฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษทัที"ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี3” 
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5. สินทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 สินทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2552 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นที"ใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่า
เสื"อมราคาสะสมเท่ากบั  5,251.69 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดดงันี6  

 

 ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1 ที"ดิน เจา้ของ 2,150.42 ที"ดินบางส่วนเป็นหลกัประกนัในการ
กูย้มืเงิน (ดูรายละเอียดในตารางถดัไป) 

2 ส่วนปรับปรุงที"ดิน เจา้ของ 48.46 - 
3 อาคาร เจา้ของ 307.46 อาคารบางส่วนเป็นหลกัประกนัในการ

กูย้มืเงิน (ดูรายละเอียดในตารางถดัไป) 
4 ส่วนปรับปรุงอาคาร เจา้ของ 0.06 - 
5 ยานพาหนะ เจา้ของ 342.64 - 
5. เครื"องจกัร เจา้ของ 275.60 เครื"องจกัรบางส่วนเป็นหลกัประกนัใน

การกูย้มืเงิน (ดูรายละเอียดในตาราง
ถดัไป) 

6. โครงสร้างและระบบโรงงาน เจา้ของ 49.95 เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงิน (ดู
รายละเอียดในตารางถดัไป) 

7. คลงัและอุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG เจา้ของ 389.01 คลงัและอุปกรณ์เก็บก๊าซบางส่วนเป็น
หลกัประกนัในการกูย้มืเงิน (ดู
รายละเอียดในตารางถดัไป) 

8. อุปกรณ์สถานีบริการก๊าซ LPG เจา้ของ 6.65 - 
9. สถานีบรรจุก๊าซและบริการก๊าซ LPG เจา้ของ 86.87 - 
10. เรือบรรทุกก๊าซ เจา้ของ 661.12 เรือบางลาํเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื

เงิน (ดูรายละเอียดในตารางถดัไป) 
11. ถงัก๊าซ LPG เจา้ของ 663.63 - 
12. เครื"องมือเครื"องใช ้ เจา้ของ 7.98 - 
13. เครื"องตกแต่งและอุปกรณ์ เจา้ของ 14.58 - 
14. เครื"องใชส้าํนกังาน เจา้ของ 15.33 - 
15. งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ 231.93 - 

รวม 5,251.69 
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ที�ดนิ  

ทรัพย์สิน ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ' 
วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะการ
ดาํเนินการ 

ภาระ
ผูกพนั 

ที�ดนิ SGP        

1 81 หมู่ 1 ต. แช่ชา้ง อ. สนักาํแพง  จ. 
เชียงใหม่  

6 ไร่ 90 ตรว. 7,600,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง - 

2 133  หมู่ 4 ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 10 ไร่ 2 งาน 42 ตรว. 29,700,000.00 เป็นเจา้ของ คลงัก๊าซและโรงบรรจุ
ก๊าซ 

คลงัดาํเนินการเอง/
โรงบรรจุก๊าซใหเ้ช่า 

- 

3 31/3 หมู่ 7 ต.บา้นสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี 1 ไร่ 1 งาน 94 ตรว. 17,000,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

4 81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง  จ.
นครสวรรค ์

15 ไร่ 9,750,000.00 เป็นเจา้ของ คลงัก๊าซและโรงบรรจุ
ก๊าซ 

ดาํเนินการเอง - 

5 82/1 หมู่ 3 ต.หวัเตย อ.พนูพิน    จ.สุราษฎร์
ธานี 

14 ไร่ 3 งาน 14  ตรว. 35,500,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

6 ต.บา้นเป้า , บา้นแฮด(บา้นเป้า) อ.บา้นไผกิ่"ง 
และอาํเภอบา้นแฮด จ.ขอนแก่น 

53ไร่ 2 งาน 62 ตรว. 17,200,000.00 เป็นเจา้ของ คลงัก๊าซและโรงบรรจุ
ก๊าซ 

ดาํเนินการเอง - 

7 เลขที" 110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

1 ไร่ 1 งาน 95 ตรว. 20,800,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง - 

8 เลขที" 110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 58 ตรว. 82,900,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง ติดจาํนอง 

9 29/43 ม.11 ถ. ปิ" นเกลา้-นครชยัศรี  แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ"งชนั กรุงเทพฯ 

2 ไร่ 1 งาน 32,000,000.00 เป็นเจา้ของ สถานีบริการนํ6 ามนั ใหเ้ช่า - 
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ทรัพย์สิน ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ' 
วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะการ
ดาํเนินการ 

ภาระ
ผูกพนั 

10 118 – 119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

22 ไร่ 3 งาน 96.4 
ตรว. 

92,000,000.00 เป็นเจา้ของ ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ 

คลงัดาํเนินการเอง/
โรงบรรจุก๊าซใหเ้ช่า 

ติดจาํนอง 

11 แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  154 ตรว. 4,620,000.00 เป็นเจา้ของ ไม่ไดใ้ชง้าน - - 

12 38 หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมือง  จ. นครราชสีมา 11 ไร่ 59 ตรว. 6,700,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง - 

13 63 หมู่ 4 ต.ขี6 เหลก็ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 3 ไร่ 2 งาน 7.41 ตรว. 4,200,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง - 

14 1 หมู่ 6 ต. รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี       
จ.ปราจีนบุรี 

1 ไร่ 3 งาน 99 ตรว. 1,400,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง - 

15 88 หมู่ 15 ต.เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม 
จ.อาํนาจเจริญ 

11 ไร่ 1 งาน 49 ตรว. 2,800,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

16 85/8 หมู่ 5 ต. คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 

 4 ไร่ 1.1 ตรว.  12,000,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

17 ต. บางโพงพาง เขตยานาวา จ. กรุงเทพฯ 264.8 ตรว. 61,000,000.00 เป็นเจา้ของ สถานีบริการก๊าซ ดาํเนินการเอง - 

18 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3 งาน 18 ตรว. 47,700,000.00 เป็นเจา้ของ สถานีบริการก๊าซ ดาํเนินการเอง ติดจาํนอง 

19 ตาํบลบางบาํหรุ อาํเภอบางกอกนอ้ย (ตลิ"ง
ชนั) กรุงเทพฯ 

172 ตร.ว 29,200,000.00 เป็นเจา้ของ สถานีบริการก๊าซ ดาํเนินการเอง - 

20 ตาํบลพระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 9 ไร่ 3,600,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง - 

21 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
 

10 ไร่  1 งาน 42 ตรว. 134,600,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง - 
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ทรัพย์สิน ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ' 
วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะการ
ดาํเนินการ 

ภาระ
ผูกพนั 

22 223/291 หมู่ 4 ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี 

3งาน 67 ตร.ว 42,200,000.00 เป็นเจา้ของ สถานีบริการก๊าซ ดาํเนินการเอง ติดจาํนอง 

23 อาํเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 
 

89ไร่ 3งาน 40ตร.ว 944,000,000.00 เป็นเจา้ของ ท่าเทียบเรือ คลงัก๊าซ ดาํเนินการเอง ติดจาํนอง 

24 ตาํบลบางแค อาํเภอภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 3 งาน 54 ตร.วา 15,600,000.00 เป็นเจา้ของ ซื6อมาเดือน มิ.ย.52 เพื"อ
ใชท้าํสถานีบริการก๊าซ 

ดาํเนินการเอง - 

25 ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงจระเขบ้วั เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

1ไร่ 75ตร.ว 52,000,000.00 เป็นเจา้ของ ซื6อมาเดือน พ.ย. 52 เพื"อ
ใชส้ถานีบริการก๊าซ 

ดาํเนินการเอง - 

26 ถ. สายบา้นหนองชุมพล-บา้นอู่ตะเภา ต. 
หนองชุมพล อ. เขายอ้ย จ. เพชรบุรี 

5 ไร่ 2 งาน 86.1 ตรว. 5,100,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

27 ถ. สายศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ต. โพนเขวา 
อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 

4 ไร่ 2 งาน 95 ตรว. 3,000,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

28 ถ. สายสุรินทร์-จอมพระ ต. เขวาสิรินทร์ อ.
เมือง จ. สุรินทร์ 

8 ไร่ 3 งาน 95 ตรว. 3,100,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

29 ถ. กมลโกวโิท  ต.บางแขม อ. เมือง จ. 
นครปฐม 

2 ไร่ 1 งาน 73 ตรว. 4,400,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

30 ถ. สายอู่ทอง-บ่อพลอย ต.จระเขส้ามพนั อ. 
อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 

4 ไร่ 76 ตรว. 830,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

31 ถ.สายบุรีรัมย-์สุรินทร์  ต.สวายจีก อ. เมือง 
จ. บุรีรัมย ์

3 ไร่ 82 ตรว. 1,800,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 
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ทรัพย์สิน ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ' 
วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะการ
ดาํเนินการ 

ภาระ
ผูกพนั 

32 ถ. สายร้อยเอด็-วาปีปทุม ต. ขอนแก่น อ. 
เมือง จ.ร้อยเอด็ 

3 ไร่ 2 งาน 20.2 ตรว. 5,300,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

33 ถ. ธรรมพิพฒัน์  ต.บางแขม อ. เมือง จ. 
นครปฐม 

4 ไร่ 87 ตรว. 3,400,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ใหเ้ช่า - 

  รวมมูลค่า 1,733,000,000.00     

        

ที�ดนิ UGP        

1 30/1 หมู่ 11 ต. บางปะกง อ. บางปะกง จ. 
ฉะเชิงเทรา 

32 ไร่ 15ตรว. 128,000,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง จาํนอง 

2 375 หมู่ 5 ต.สารภี จ.เชียงใหม่ 7 ไร่ 1 งาน 24 ตรว. 32,400,000.00 เป็นเจา้ของ สถานีบริการก๊าซ ใหเ้ช่า จาํนอง 
3 14 หมู่ 9 ต. หวัเรือ อ.เมือง  จ. อุบลราชธานี 4 ไร่ 2 งาน 13.7 ตรว. 6,800,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง จาํนอง 
4 108 หมู่ 3 ต.หวัทะเล อ. เมือง จ. 

นครราชสีมา 
4 ไร่ 2 งาน 24 ตรว , 
23 ตรว. 

16,500,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง จาํนอง 

5 10 หมู่ 10  ต. ตะครํ6 าเอน อ.ท่ามะกา จ. 
กาญจนบุรี 

3 ไร่ 2,100,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง จาํนอง 

6 99 หมู่ 3 ต. บางกุง้  อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 20 ไร่ 99.2 ตรว. 40,500,000.00 เป็นเจา้ของ ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ 

ดาํเนินการเอง จาํนอง 

7 819 หมู่ 1 ต. ควนลงั อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 3 ไร่  1 งาน 75.4 
ตรว. 

12,400,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง จาํนอง 
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ทรัพย์สิน ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ' 
วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะการ
ดาํเนินการ 

ภาระ
ผูกพนั 

8 139  หมู่ 6  ต. โป่ง อ.บางละมุง  จ. ชลบุรี 5 ไร่ 15 ตรว. 7,500,000.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ ดาํเนินการเอง จาํนอง 
9 ต. ในเมือง อ. เมือง จ.ขอนแก่น 15.5 ตรว. 230,000.00 เป็นเจา้ของ ไม่ไดใ้ชง้าน - จาํนอง 
10 72 ซ.จรัลสนิทวงศ ์78 แขวงบางออ้ เขตบาง

พลดั จ.กรุงเทพฯ   
69 ตรว. 483,000.00 เป็นเจา้ของ สถานีบริการก๊าซ  ใหเ้ช่า - 

    รวมมูลค่า 246,913,000.00         

ที�ดนิ SQS        

1. ต.บางชนั อ.มีนบุรี(เมือง) กรุงเทพฯ 
 

5 ไร่ 2งาน 2 ตรว. 
10 ไร่  14 ตรว. 

99,500,000.00 
 

เป็นเจา้ของ โรงงานผลิตถงัแก๊สและ
ภาชนะบรรจุของเหลว 

ดาํเนินการเอง  

  รวมมูลค่า 99,500,000.00     

ที�ดนิ SEEC        

1.  88 หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย 
จ.ระยอง 

394-2-84.8 ไร่ 71,000,000.00 
 

เป็นเจา้ของ โรงงานผลิตเอทานอล ดาํเนินการเอง จาํนอง 

  รวมมูลค่า 71,000,000.00     

  รวมทั2งหมด 2,150,413,000.00     
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ส่วนปรับปรุงที�ดนิ  

ลาํดบัที� ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะกรรมสิทธิ' ภาระผูกพนั 

ส่วนปรับปรุงที�ดนิ  SGP      

1. 99 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ. เขายอ้ย จ. 
เพชรบุรี 

5 ไร่ งาน 82.6 ตรว. 150,802.60 เป็นเจา้ของ - 

2. 81 หมู่ 1 ต. แช่ชา้ง อ. สนักาํแพง จ. 
เชียงใหม่  

6 ไร่ 1 งาน 77 ตรว. 354,871.25 เป็นเจา้ของ - 

3. 8/1 หมู่ 11 ต.เขวาสินรินร์ กิ"งอาํเภอ เข
วาสินรินทร์ จ. สุรินทร์ 

5 ไร่ 3 งาน 95 ตรว. 132,734.27 เป็นเจา้ของ - 

4. 38 หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมือง จ. 
นครราชสีมา 

11 ไร่ 59 ตรว.  130,214.74 เป็นเจา้ของ - 

5. 62/6 หมู่ 2 ต. บางนํ6 าจืด อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 

4 ไร่ 1 งาน 65 ตรว. 478,162.36 เป็นเจา้ของส่วน
ปรับปรุงที"ดิน / 

ที"ดินเช่า 

- 

6. อาํเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 
 

89 ไร่ 3 งาน 40  ตรว. 113,178.77 เป็นเจา้ของ  จาํนอง 

  รวมมูลค่า 1,359,963.98   

ส่วนปรับปรุงที�ดนิ UGP      

1. 30/1 หมู่ 11 ต. บางปะกง อ. บางปะกง  
จ. ฉะเชิงเทรา 

32 ไร่ 15 ตรว. 20,665,041.92 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

2. 375 หมู่ 5 ต.สารภี จ.เชียงใหม่ 7 ไร่ 1 งาน 24 ตรว. 4,588,785.04 เป็นเจา้ของ จาํนอง 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 65 

ลาํดบัที� ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะกรรมสิทธิ' ภาระผูกพนั 
3. 108 หมู่ 3 ต.หวัทะเล อ. เมือง    จ. 

นครราชสีมา 
4 ไร่ 2 งาน 24 ตรว , 23 
ตรว. 

366,520.00 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

4. 99 หมู่ 3 ต. บางกุง้  อ.เมือง จ. สุราษฎร์
ธานี 

20 ไร่ 99.2 ตรว. 6,841,885.71 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

5. 819 หมู่ 1 ต. ควนลงั อ. หาดใหญ่ จ. 
สงขลา 

3 ไร่ 1 งาน 75.4 ตรว. 900,000.00 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

6. 161/162 หมู่ที" 1 ถ. สุขสวสัดิO  ต. ปาก
คลองปลากด อ. พระสมุทรเจดีย ์จ. 
สมุทรปราการ 

3 ไร่ 1 งาน 94 ตรว. 192,001.70 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

7. 9/5 หมู่ 1 ถ. วดัตะเคียน ต.คลองข่อย อ. 
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

4 ไร่ 3 งาน 80 ตรว. 1,005,249.19 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

8. 658 ถ. พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1 
ระหวา่งหลกักิโลเมตรที" 111 – 112) ต. 
ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 

4 ไร่ 3 งาน 14 ตรว. 269,867.14 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

9. ถ. พฒันาการ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 1 ไร่ 25 ตรว. 50,000.50 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
10. 105 หมู่ 4 ถ. เพชรเกษม ต. ทบัคาง อ.เขา

ยอ้ย จ. เพชรบุรี 
3 ไร่ 3 งาน 87 ตรว. 402,720.43 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

11. 819 หมู่ 1 ต. ควนลงั  อ. หาดใหญ่ จ. 
สงขลา 

3 ไร่ 1 งาน 75.4 ตรว. 66,066.07 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

  รวมมูลค่า 35,348,137.70   

      



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 66 

ลาํดบัที� ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะกรรมสิทธิ' ภาระผูกพนั 

ส่วนปรับปรุงที�ดนิ CGT      

1. อ. บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา  338,795.57 - - 

  รวมมูลค่า 338,795.57   

ส่วนปรับปรุงที�ดนิ SEEC      

1. 88 หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย 
จ.ระยอง 

 11,409,184.60 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

  รวมมูลค่า 11,409,184.60   

  รวมทั2งหมด 48,456,081.85   

 
อาคาร  

ลาํดบัที� ที�ตั2ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' วตัถุประสงค์การถอืครอง ภาระผูกพนั 

อาคาร SGP      

1. 1 หมู่ 6 ต. รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
 

777,024.00 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ - 

2. 88 หมู่ 15 ต.เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม จ.
อาํนาจเจริญ 

1,802,342.53 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ - 

3. ต.บา้นเป้า , บา้นแฮด   อ.บา้นไผ ่กิ"งอ.บา้นแฮด จ.
ขอนแก่น 

7,281,198.89 เป็นเจา้ของ คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 

4. สาธุประดิษฐ ์ เขตยานาวา กรุงเทพ 4,242,961.86 เป็นเจา้ของอาคาร/
ที"ดินเช่า 

ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ 

- 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 67 

ลาํดบัที� ที�ตั2ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' วตัถุประสงค์การถอืครอง ภาระผูกพนั 

5. เลขที" 11 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

387,210.81 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 

6. 118 – 119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 474,869.07 เป็นเจา้ของ ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ 

จาํนอง 

7. 82/1 หมู่ 3 ต.หวัเตย อ.พนูพิน    จ.สุราษฎร์ธานี 
 

7,362,324.51 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ - 

8. 133  หมู่ 4 ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา  จ.ลาํปาง 
 

4,927,664.06 เป็นเจา้ของ คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 

9. 81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง   จ.นครสวรรค ์ 4,404,813.55 เป็นเจา้ของ คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 
10. 31/3 หมู่ 7 ต.บา้นสวน อ. เมือง  จ.ชลบุรี 79,592.73 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ - 
11.  612/2 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั 

กรุงเทพฯ 
2,672,702.77 เป็นเจา้ของอาคาร/

ที"ดินเช่า 
สถานีบริการก๊าซ  - 

12. 63 หมู่ 4 ต.ขี6 เหลก็ อ. แม่แตง      จ. เชียงใหม่ 3,427,278.74 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ - 
13. 85/8 หมู่ 5 ต. คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,258,561.68 ใหเ้ช่า โรงบรรจุก๊าซ - 
14. 73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 821,435.34 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ - 

15 429 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

4,274,192.67 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ จาํนอง 

16. 48/17 หมู่ 1 ต.หว้ยกระปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
 

407,741.94 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ - 

17. 29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 

2,089,998.56 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 68 

ลาํดบัที� ที�ตั2ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' วตัถุประสงค์การถอืครอง ภาระผูกพนั 

18. 223/291 หมู่ 4 ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 

4,402,482.19 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ จาํนอง 

19. 133 ม.4 ถ.พหลโยธิน  ต.วงัพร้าว  อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 4,923,616.63 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

20. 140 หมู่ 6 ตาํบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3,629,220.96 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

21. 108/1 หมู่3 ตาํบลหวัทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 

3,702,591.28 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

22. 14/1 หมู่ 9 ตาํบลหวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี 

3,788,994.11 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

23. 658/1 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.
สระบุรี 

5,003,293.05 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

24. 99 หมู่3 ตาํบลบา้นแฮด กิ"งอาํเภอบา้นแฮด จ.ขอนแก่น 5,333,817.50 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

25. 31/34 หมู่6 ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 4,295,466.04 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

26. 663 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 6,052,623.29 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

27. 224/3 หมู่ 1 ตาํบลธรรมศาลา อาํเภอเมืองนครปฐม จ.
นครปฐม 

1,479,517.37 เป็นเจา้ของ สถานีบริการ  

28. 81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง   จ.นครสวรรค ์ 43,489.73 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ  

29. 38 หมู่ 15 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จ.นครราชสีมา 43,489.73 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ  

30. ถ. สายร้อยเอด็-วาปีปทุม ต. ขอนแก่น อ. เมือง จ.
ร้อยเอด็ 

2,613,342.48 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ - 

 รวมมูลค่าอาคาร SGP 92,003,858.05    



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 69 

ลาํดบัที� ที�ตั2ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' วตัถุประสงค์การถอืครอง ภาระผูกพนั 

อาคาร UGP      

1. 30/1 หมู่ 11 ต. บางปะกง อ. บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา 
 

30,542,141.87 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 

2. 161/162 หมู่ที" 1 ถ. สุขสวสัดิO  ต. ปากคลองปลากด อ. 
พระสมุทรเจดีย ์จ. สมุทรปราการ 

1,303,151.63 เป็นเจา้ของอาคาร/
ที"ดินเช่า 

โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 

3. 9/5 หมู่ 1 ต. คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 1,919,927.54 เป็นเจา้ของอาคาร/
ที"ดินเช่า 

โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 

4. 658 ถ. พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1 ระหวา่งหลกั
กิโลเมตรที" 111 – 112) ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 

1,147,651.26 เป็นเจา้ของอาคาร/
ที"ดินเช่า 

โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 

5. พฒันาการ อ. พระโขนง กรุงเทพ 749,294.42 เป็นเจา้ของอาคาร/
ที"ดินเช่า 

โกดงัเก็บถงัก๊าซ จาํนอง 

6. เขตยานาวา กรุงเทพ 105,000.00 เป็นเจา้ของอาคาร/
ที"ดินเช่า 

ใหผู้อื้"นเช่า จาํนอง 

7. 139  หมู่ 6  ต. โป่ง อ.บางละมุง  จ. ชลบุรี 4,593,518.52 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 
8. 375 หมู่ 5 ต.สารภี จ.เชียงใหม่ 1,994,390.94 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 
9. 14 หมู่ 9 ต. หวัเรือ อ.เมือง          จ. อุบลราชธานี 2,394,517.59 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 
10. 108 หมู่ 3 ต.หวัทะเล อ. เมือง     จ. นครราชสีมา 2,161,421.96 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 
11. 10 หมู่ 10  ต. ตะครํ6 าเอน อ.ท่ามะกา  จ. กาญจนบุรี 920,238.10 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 
12. ต. ในเมือง อ. เมือง จ.ขอนแก่น 588,500.00 เป็นเจา้ของ ไม่ไดใ้ชง้าน จาํนอง 
13. 99 หมู่ 3 ต. บางกุง้  อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 7,505,877.18 เป็นเจา้ของ ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง จาํนอง 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
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ลาํดบัที� ที�ตั2ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' วตัถุประสงค์การถอืครอง ภาระผูกพนั 

บรรจุก๊าซ 
14. 819 หมู่ 1 ต. ควนลงั อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2,508,280.96 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 
15. 105 หมู่ 4 ถ. เพชรเกษม ต. ทบัคาง อ.เขายอ้ย จ. 

เพชรบุรี 
1,323,277.59 เป็นเจา้ของ โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 

16. 10/2 หมู่ที" 9 ต. วดัไทรย ์อ. เมือง จ. นครสวรรค ์ 958,272.83 เป็นเจา้ของอาคาร/
ที"ดินเช่า  

โรงบรรจุก๊าซ จาํนอง 

17.  72 ซ.จรัลสนิทวงศ ์78 แขวงบางออ้ เขตบางพลดั จ.
กรุงเทพฯ 

131,069.59 เป็นเจา้ของ   สถานีบริการก๊าซ   

 รวมมูลค่าอาคาร UGP 60,846,531.98    

อาคาร SQS      

1. ต.บางชนั อ.มีนบุรี(เมือง) กรุงเทพฯ 35,810,096.72 เป็นเจา้ของอาคาร โรงงานผลิตถงัแก๊สและ
ภาชนะบรรจุของเหลว 

 

 รวมมูลค่าอาคาร SQS 35,810,096.72    

อาคาร 
SEEC 

      

1. 88 หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย 
จ.ระยอง 

118,804,402.16 เป็นเจา้ของอาคาร  โรงงานผลิตเอทานอล จาํนอง 

 รวมมูลค่าอาคาร SEEC 118,804,402.16    

 รวมทั2งหมด 307,464,888.91    

ส่วนปรับปรุงอาคาร  
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ลาํดบัที� ที�ตั2ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' ภาระผูกพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

SGP 
    

1. 736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 

44,175.99 เป็นเจา้ของอาคาร/ที"ดินเช่า - 

 รวมมูลค่าอาคาร SEEC 44,175.99   

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

SEEC 

    

1. 88 หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 14,697.47 เป็นเจา้ของอาคาร  - 
 รวมมูลค่า 14,697.47     

 รวมทั2งหมด 58,873.46     
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ยานพาหนะ  

ลาํดบัที� รายละเอยีด จาํนวน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

วตัถุประสงค์การถอืครอง 

ยานพาหนะ 
SGP 

     

1. รถยนต ์รถถงัเวยีนและรถมอเตอร์ไซค ์ รถยนต ์36 คนั และรถถงัเวยีน 32 คนั รถ
มอเตอร์ไซค ์3 คนั รถตกัถ่านหิน 1 คนั 

13,858,475.05 เป็นเจา้ของ เป็นรถยนตเ์พื"อใชป้ฏิบติังาน
สาํหรับพนกังานสาํนกังานและ
รถบรรทุกเลก็สาํหรับขนส่งถงัก๊าซ 

 รวมยานพาหนะ SGP  13,858,475.05   

ยานพาหนะ 
UGP 

     

1. รถยนตแ์ละรถขนส่งถงัเวยีน รถยนต ์ 33 คนัและรถถงัเวยีน 80 คนั 

รถปิคอพั 49 คนั รถโฟคลิฟ 49 คนั 
 

22,969,770.42  
 

เป็นเจา้ของ เป็นรถยนตเ์พื"อใชป้ฏิบติังาน
สาํหรับพนกังานสาํนกังานและ
รถบรรทุกเลก็สาํหรับขนส่งถงัก๊าซ 

 รวมยานพาหนะ UGP  22,969,770.42   

ยานพาหนะ 
LCR 

     

1. รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุก
นํ2ามนั 

หวัเทรลเลอร์ 94 คนั รถ 10 ลอ้บรรทุก
ก๊าซ LPG  70 คนั รถ 6 ลอ้บรรทุกก๊าซ 
LPG  19 คนัหางลากเบาทก๊์าซ LPG 44 
คนั  หางลากเบาทน์ํ6 ามนั  27 คนั รถ 10 

177,823,135.74 เป็นเจา้ของ  ใชข้นส่งก๊าซ LPG และนํ6 ามนั 
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ลาํดบัที� รายละเอยีด จาํนวน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

วตัถุประสงค์การถอืครอง 

ลอ้บรรทุกนํ6 ามนั 4 คนั รถดั6ม 2 คนั   

รถกระบะ 6 คนั รถยนต ์5 คนั 
รถจกัรยานยนต ์3 คนั รถยก 1 คนั 

 รวมยานพาหนะ LCR  177,823,135.74   

ยานพาหนะ 
LMR 

     

  รถยนต ์2 คนั 116,166.37 เป็นเจา้ของ เป็นรถยนตเ์พื"อใชป้ฏิบติังาน
สาํหรับพนกังานสาํนกังาน 

 รวมยานพาหนะ LMR  116,166.37   

ยานพาหนะ 

CGT 

     

 รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุก
แอมโมเนีย 

หวัเทรลเลอร์  33 คนั รถ 10 ลอ้ บรรทุก
ก๊าซ LPG 70 คนั รถ 6 ลอ้บรรทุกก๊าซ 
LPG  3 คนั หางลากเบาทก๊์าซ LPG  17 
คนั หางลากเบาทแ์อมโมเนีย 8 คนั หาง
พว่งเปล่า 1 คนั รถ 10 ลอ้แอมโมเนีย 15 
คนั 

127,041,972.91  
 

เป็นเจา้ของ  ใชข้นส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนีย 

 รวมยานพาหนะ CGT  127,041,972.91   
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ลาํดบัที� รายละเอยีด จาํนวน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

วตัถุประสงค์การถอืครอง 

ยานพาหนะ 
UMR 

     

 รถยนต์ รถยนต ์1 คนั 200,000.00 เป็นเจา้ของ เป็นรถยนตเ์พื"อใชป้ฏิบติังาน
สาํหรับพนกังานสาํนกังาน 

 รวมยานพาหนะ UMR  200,000.00   

ยานพาหนะ 
SQS 

     

 รถบรรทุกถังก๊าซ รถบรรทุก 4 ลอ้ 1 คนั 
รถโฟคลิ์ฟ  2 คนั  

 

437,366.67 เป็นเจา้ของ ใชข้นส่งถงัก๊าซ LPG 

ใชข้นยา้ยถงัก๊าซ LPG,ยกแม่พิมพ ์

ในโรงงาน 

 รวมยานพาหนะ SQS  437,366.67   

ยานพาหนะ 
SEEC 

     

 รถยนต์ รถยนต ์1 คนั             197,951.68  
 

เช่าซื6อ เป็นรถยนตเ์พื"อใชป้ฏิบติังาน
สาํหรับพนกังานสาํนกังาน 

 รวมยานพาหนะ SEEC              197,951.68    

 รวมยานพาหนะทั2งหมด       342,644,838.84    
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คลงัและอุปกรณ์ก๊าซ  

ลาํดบัที� สาขา มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

ภาระผูกพนั 

คลงัและอุปกรณ์เกบ็ก๊าซ SGP     

1.  พระราม 9 0.00 เป็นเจา้ของ - 
2.  ดาํรงรักษ ์ 618,888.96 เป็นเจา้ของ - 
3. รามคาํแหง 236,950.40 เป็นเจา้ของ - 
4.  สมุทรสาคร 618,833.98 เป็นเจา้ของ - 
5.  ปิ" นเกลา้ 357,492.64 เป็นเจา้ของ - 
6. สนักาํแพง 1,654,197.27 เป็นเจา้ของ - 
7.  นวลจนัทร์ 111,227.01 เป็นเจา้ของ - 
8.  นครราชสีมา 563,637.02 เป็นเจา้ของ - 
9.  บางพลดั 413,973.56 เป็นเจา้ของ - 
10.  ขอนแก่น 1,281,281.50 เป็นเจา้ของ - 
11.  คลงัลาํปาง 7,368,447.50 เป็นเจา้ของ - 
12.  คลงันครสวรรค ์ 1,324,984.62 เป็นเจา้ของ - 
13.  คลงัชลบุรี 109,754.39 เป็นเจา้ของ - 
14.  คลงัสาธุประดิษฐ ์ 5,201,690.88 เป็นเจา้ของ - 
15.  คลงัสุราษฎร์ธานี 152,669.91 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
16.  บางนา 1,114,776.84 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
17.  คลงัขอนแก่น 1,966,395.56 เป็นเจา้ของ - 
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ลาํดบัที� สาขา มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

ภาระผูกพนั 

18.  กรุงเกษม  17,056.02 เป็นเจา้ของ - 
19. สาํนกังานใหญ่ 470,135.80 เป็นเจา้ของ - 
20. หาดใหญ่ 2,592,639.28 เป็นเจา้ของ - 
21. บางนา กม.3 2,879,128.72 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
22. อาํเภอเมืองชลบุรี 2,809,332.27 เป็นเจา้ของ - 
23. พนุพิน 2,270,392.34 เป็นเจา้ของ - 
24. พทุธมณฑลสาย2 2,897,464.30 เป็นเจา้ของ -  
25. แจง้วฒันะ 3,576,005.32 เป็นเจา้ของ จาํนอง  
26. ลาํปาง 1,921,607.72 เป็นเจา้ของ - 
27. พทัยา 2,298,578.53 เป็นเจา้ของ - 
28. โคราช 2,324,587.90 เป็นเจา้ของ - 
29. อุบลฯ 2,394,296.21 เป็นเจา้ของ - 
30. สระบุรี 2,214,104.42 เป็นเจา้ของ - 
31. ขอนแก่น 1,966,660.59 เป็นเจา้ของ - 
32. บายพาส ชลบุรี 1,828,584.51 เป็นเจา้ของ - 
33. บางแค 4,093,745.89 เป็นเจา้ของ - 
34. ธรรมศาลา 2,373,773.19 เป็นเจา้ของ - 
35. เพชรบุรี 601,249.00 เป็นเจา้ของ - 
36. ศรีสะเกษ 709,401.31 เป็นเจา้ของ - 
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ลาํดบัที� สาขา มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

ภาระผูกพนั 

37. สุรินทร์ 605,584.93 เป็นเจา้ของ - 
38. สุพรรณบุรี 464,374.27 เป็นเจา้ของ - 
39. บุรีรัมย ์ 656,352.75 เป็นเจา้ของ - 
40. ร้อยเอด็ 1,638,818.65 เป็นเจา้ของ - 
 รวมคลงัและอุปกรณ์ SGP 66,699,075.96   

คลงัและอุปกรณ์เกบ็ก๊าซ UGP     

1 สาํนกังานใหญ่ - เป็นเจา้ของ - 
2 บางปะกง 214,904,458.19 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
3 พระประแดง 855,898.24 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
4 นนทบุรี  1,652,795.40 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
5 สารภี เชียงใหม่  3,042,125.40 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
6 นครสวรรค ์ 375,067.95 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
7 สุโขทยั 529,040.27 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
8 อุบลราชธานี 2,291,768.92 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
9 นครราชสีมา 841,705.75 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
10 กาญจนบุรี  654,335.27 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
11 สุราษฎร์ธานี  47,784,693.44 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
12 หาดใหญ่ 4,326,848.41 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
13 เพชรบุรี 1,223,090.09 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
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ลาํดบัที� สาขา มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

ภาระผูกพนั 

14 สระบุรี 599,012.83 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
15 พฒันาการ  43,385.03 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
16 ยานาวา 210,019.78 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
17 บางกะปิ 223,623.94 เป็นเจา้ของ จาํนอง 
18 ต. โป่ง จ. ชลบุรี 3,755,440.94 เป็นเจา้ของ จาํนอง 

 รวมคลงัและอุปกรณ์ UGP 283,313,309.85   

คลงัและอุปกรณ์ เกบ็ก๊าซ LCR     

1 ถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (Bulk) รถบรรทุก LPG 133 
คนั   

38,998,248.74 เป็นเจา้ของ - 

 รวมคลงัและอุปกรณ์ LCR 38,998,248.74     

 รวมคลงัและอุปกรณ์ ทั2งหมด 389,010,634.55     
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เรือบรรทุกก๊าซ 

ทรัพย์สิน ชื�อเรือ จาํนวน มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' ภาระผูกพนั วตัถุประสงค์การถอืครอง 

เรือบรรทุกก๊าซ บุญญาฤทธิO  1 ลาํ 3,718,470.25 LMR จาํนอง บรรทุก LPG 
 พชัราวดี 1 ลาํ 4,500,000.00 LMR จาํนอง บรรทุก LPG 
 วสุทร 1 ลาํ 4,000,000.00 LMR เป็นเจา้ของ บรรทุกนํ6 ามนั 
 เรืองไรวนิท ์ 1 ลาํ 5,956,236.50 LMR เป็นเจา้ของ บรรทุกนํ6 ามนั 
 พชัราวดี 2 1 ลาํ 11,512,151.58 LMR จาํนอง บรรทุก LPG 
 พชัราวดี 3 1 ลาํ 11,138,230.07 LMR เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
 พชัราวดี 4 1 ลาํ 13,270,929.88 LMR เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
 เรืองไรวนิท ์1 1 ลาํ 23,793,397.54 LMR เป็นเจา้ของ บรรทุกนํ6 ามนั 
 เรือ SENNA 1 ลาํ 190,791,257.56 LMR จาํนอง บรรทุก LPG 
 เรือ SENNA 2 1 ลาํ 142,019,226.69 LMR เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
 U 10 1 ลาํ 26,843,379.23 UGP เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
 U6 1 ลาํ 9,929,886.66 UMR เป็นเจา้ของ บรรทุก แอมโมเนีย 
 พชัราวดี 5 1 ลาํ 25,647,728.58 UMR เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
 พชัราวดี 8 1 ลาํ 18,134,349.07 UMR เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
 พชัราวดี 9 1 ลาํ 12,826,677.08 UMR เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
 พชัราวดี 10 1 ลาํ 45,127,186.52 UMR เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
 พชัราวดี 11 1 ลาํ 15,847,899.11 UMR เป็นเจา้ของ บรรทุก แอมโมเนีย 
 U14 1 ลาํ 51,726,853.84 UGC เป็นเจา้ของ บรรทุก แอมโมเนีย 
 U 9 1 ลาํ 12,394,738.48 UTD เป็นเจา้ของ บรรทุก LPG 
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ทรัพย์สิน ชื�อเรือ จาํนวน มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' ภาระผูกพนั วตัถุประสงค์การถอืครอง 

 U 12 1 ลาํ 31,941,396.66 UGI เป็นเจา้ของ บรรทุกแอมโมเนีย 
   รวม 661,119,995.30       

 
ถังบรรจุก๊าซ 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี กรรมสิทธิ' 

ถังบรรจุก๊าซ SGP 252,040,307.19 เป็นเจา้ของ 

รวมมูลค่า 252,040,307.19  

ถังบรรจุก๊าซ UGP 411,593,628.98 เป็นเจา้ของ 

รวมมูลค่า 411,593,628.98  

รวมถังบรรจุก๊าซ 663,633,936.17   
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5.2 ทรัพย์สินที�ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
 

ทรัพย์สิน ที�ตั2ง พื2นที� มูลค่าสุทธิตามบญัชี (บาท) ลกัษณะ
กรรมสิทธิ' 

วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะการ
ดาํเนินการ 

ภาระผูกพนั 

ที�ดนิ UGP        

1. 36/89 – 100 พีเอสทาวเวอร์ ชั6น 26 และชั6น 
30 แขวงคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

1,637.66 ตรม. 3,000,000.00 เป็นเจา้ของ เป็นสาํนกังานเดิม
และอยูร่ะหวา่ง
ประกาศขาย 
(ปัจจุบนัยา้ยที"ทาํการ
แลว้) 

- จาํนอง 

2. ต. คลองนารายน์ อ. เมือง จ. จนัทบุรี 4 ไร่ 2งาน 45 ตรว. 5,500,134.00 เป็นเจา้ของ ที"ดินเปล่ายงัไม่ไดใ้ช้
ประโยชน ์

- จาํนอง 

 
 
 

ลาํดบัที� ที�ตั2ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี (บาท) กรรมสิทธิ' วตัถุประสงค์การถอืครอง ภาระผูกพนั 

อาคาร UGP      

1. 36/89 – 100 พีเอสทาวเวอร์ ชั6น 26 และชั6น 
30 แขวงคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

42,000,000.00 เป็นเจา้ของ เป็นสาํนกังานเดิมและอยูร่ะหวา่งประกาศ
ขาย (ปัจจุบนัยา้ยที"ทาํการแลว้) 

จาํนอง 
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5.3  สัญญาเช่าทรัพย์สินต่างๆ 
นอกเหนือจากทรัพยสิ์นที"ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดมี้การเช่าทรัพยสิ์นหลกัอื"นๆ ที"จาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีสรุปรายละเอียดของสญัญาดงันี6  
 

สัญญาเช่าทรัพย์สินหลกัที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคีลัส์ จาํกดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
สญัญาเช่าอาคารเพื"อเป็นสาํนกังาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่าพื6นที"ของอาคารศูนยก์ารคา้ “โบ๊เบท๊าวเวอร์”  ซึ"งตั6งอยูที่" 498/996-999 ถนนดาํรงรักษ ์ตาํบลคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร จากบริษทั 
พรหมมหาราชพฒันาที"ดิน จาํกดั เพื"อใชเ้ป็นสาํนกังานโดยมีรายละเอียดการเช่าดงันี6  
 

ลาํดบั ผู้เช่า ที�ตั2ง ผู้ให้เช่า 
พื2นที� 

(ตารางเมตร) 

ค่าเช่าต่อ
ตารางเมตร 

(บาท)* 

ค่าเช่าต่อเดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จํานวนปีที�เช่า 
(ปี) 

วนัเริ�มสัญญาเช่า วนัสิ2นสุดสัญญาเช่า 

1. บมจ. สยามแก๊ส แอนด ์
ปิโตรเคมีคลัส์ 

ชั6น 8 – 10 อาคารศูนยก์ารคา้ โบเ๊บท๊าว
เวอร์ 498/997 – 999 ถนนดาํรงรักษ ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรู
พา่ย กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาที"ดิน จาํกดั 1,280.69  467.50 598,722.58 3ปี 
 

1 สิงหาคม 2552 
 

31 กรกฎาคม 2555 
 

2. บมจ. ยนิูคแก็ส แอนด ์
ปิโตรเคมีคลัส์ 

ชั6น 6  อาคารศูนยก์ารคา้ โบเ๊บท๊าวเวอร์ 
488 ถนนดาํรงรักษ ์แขวงคลองมหานาค 
เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาที"ดิน จาํกดั  645.00 572.50** 369,262.50 3 ปี 1 สิงหาคม 2552 
 

31 กรกฎาคม 2555 
 

  ชั6น 7  อาคารศูนยก์ารคา้ โบเ๊บท๊าวเวอร์ 
488 ถนนดาํรงรักษ ์แขวงคลองมหานาค 
เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาที"ดิน จาํกดั 945.00 467.50 441,787.50 3 ปี 1 สิงหาคม 2552 
 

31 กรกฎาคม 2555 
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ลาํดบั ผู้เช่า ที�ตั2ง ผู้ให้เช่า 
พื2นที� 

(ตารางเมตร) 

ค่าเช่าต่อ
ตารางเมตร 

(บาท)* 

ค่าเช่าต่อเดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จํานวนปีที�เช่า 
(ปี) 

วนัเริ�มสัญญาเช่า วนัสิ2นสุดสัญญาเช่า 

3. บจ. ลคักี6แคริเออร์ ชั6น 7 อาคารศูนยก์ารคา้ โบเ๊บท๊าวเวอร์ 
498/996 – 999 ถนนดาํรงรักษ ์แขวง
คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาที"ดิน จาํกดั 261.26 467.50 122,139.05 3 ปี 1 สิงหาคม 2552 
 

31 กรกฎาคม 2555 

4. บจ. ลคักี6มารีน ชั6น 7 อาคารศูนยก์ารคา้ โบเ๊บท๊าวเวอร์ 
498/997 – 999 ถนนดาํรงรักษ ์แขวง
คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาที"ดิน จาํกดั 174.17 467.50     81,424.47 3 ปี 1 สิงหาคม 2552 
 

31 กรกฎาคม 2555 

  อาคารโบเ๊บท๊าวเวอร์ เลขที" 488 ถนน
ดาํรงรักษ ์แขวงคลองมหานาค เขตป้อม
ปราบศรัตรูพา่ย  กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาที"ดิน จาํกดั 53 350 18,550.00 3 ปี 1  มกราคม 2552 
 

31 ธนัวาคม 2554 

หมายเหตุ : * อตัราค่าเช่าดงักล่าวไดร้วมค่าส่วนกลางแลว้ตารางเมตรละ 100 บาท 
                ** UGP เช่าพื6นที"พร้อมเฟอร์นิเจอร์ในชั6น 6 ทาํให้อตัราค่าเช่าสูงกว่าชั6นอื"นตารางเมตรละ 105 บาท 
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 สญัญาเช่าที"ดิน และที"ดินพร้อมสิ"งปลูกสร้าง 
บริษทัมีการเช่าทรัพยสิ์นประเภทที"ดินเปล่า จาํนวน 16 แห่ง จากบุคคลที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั เพื"อก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรือสถานีบริการก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดงันี6  

  

ลาํดบั ผู้เช่า ที�ตั2ง ดาํเนินธุรกจิ 
พื2นที� 
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จาํนวนปีที�เช่า (ปี) วนัเริ�มสัญญาเช่า วนัสิ2นสุดสัญญาเช่า 
1. SGP นวลจนัทร์ กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 2-0-0 50,000 3 1 พ.ย. 51 31 ต.ค 54 

2. SGP กรุงเกษม เขตสาํเพง็ กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 0-2-16 70,000 3 1 ก.ค 50 30 มิ.ย 53 
3. SGP บางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 0-1-167 35,000 3 12  มิ.ย 51 12 ก.ค 54 
4. SGP บางนํ6 าจืด จ.สุมทรสาคร  โรงบรรจุก๊าซ 4-1-65 70,000 3 1 ก.ย 51 31 ส.ค 54 
5. SGP รามคาํแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 1-0-32 116,000 2 1 ส.ค 51 31 ก.ค 53 
6. SGP ดาํรงรักษ ์เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 1-0-69 150,000 5 1 เม.ย 52 31 มี.ค 57 
7. SGP ต. บา้นสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี โรงบรรจุก๊าซ 2-3-37 6,000 13 3 มี.ค 51 3 มี.ค 64 
8. SGP สาธุประดิษฐ ์เขตยานาวา ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง

บรรจุก๊าซ 
9-3-17 416,666.66 3 1 ม.ค 51 31 ธ.ค 53 

9. SGP ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา สถานีบริการก๊าซ  2-0-0 30,000 3  1 ม.ค 52  31 ธ.ค 54 
10. SGP ต. หว้ยกระปิ อ.เมือง  จ. ชลบุรี สถานีบริการก๊าซ 2-2-24 30,000 7 ปี 8 เดือน 26 วนั 31 ต.ค 51 27 ก.ค 59 
11. SGP ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สถานีบริการก๊าซ 0-0-666.27 50,000 3 1 ก.ย 51 31 ส.ค 54 
12. SGP ต.หวัทะเล อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา สถานีบริการก๊าซ 0-0-478.73 50,000 3 1 ก.ย 51 31 ส.ค 54 
13. SGP ต.หวัเรือ อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สถานีบริการก๊าซ 0-0-666.27 50,000 3 1 ก.ย 51 31 ส.ค 54 
14. SGP ต.ปากเพรียม อ.เมือง จ. สระบุรี สถานีบริการก๊าซ 0-0-822.60 50,000 3 1 ก.ย 51 31 ส.ค 54 
15. SGP ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม สถานีบริการก๊าซ 4-1-59 60,000 3 1 ส.ค 52 31 ก.ค 55 
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ลาํดบั ผู้เช่า ที�ตั2ง ดาํเนินธุรกจิ พื2นที� 
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 
16. SGP ต.หวัหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ สถานีบริการก๊าซ 1-2-83 125,000 7 ปี 1 เดือน 14 วนั 1 ต.ค 52 14 พ.ย 59 

  
 
 สัญญาเช่าทรัพย์สินหลกัที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคิลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 สญัญาเช่าที"ดิน 

UGP มีการเช่าทรัพยสิ์นประเภทที"ดินเปล่า จาํนวน 14 แห่ง จากบุคคลที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั เพื"อก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรือสถานีบริการก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดงันี6  

ลาํดบั ผู้เช่า ที�ตั2ง ดาํเนินธุรกจิ 
พื2นที� 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่าต่อเดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จาํนวนปีที�เช่า วนัเริ�มสัญญาเช่า วนัสิ2นสุดสัญญาเช่า 

1. UGP จ. ฉะเชิงเทรา ลานจอดรถบรรทุกก๊าซและมี
แผนจะสร้างโรงบรรจุก๊าซ 

8-1-55 200,000 3 1 ก.พ. 51 31 ม.ค. 54 

2. UGP จ. ฉะเชิงเทรา ยงัไม่ไดด้าํเนินการใดๆ 9-3-22 12,547.50 2 11 ม.ค. 50 10 ธ.ค. 52 
3. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 1-0-42 19,167 15 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
4. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 2-0-75 31,945 15 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
5. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 0-1-72 6,388 15 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
6. UGP จ.เพชรบุรี โรงบรรจุก๊าซ 3-3-87 8,333 20 18 เม.ย. 40  17 เม.ย. 60 
7. UGP จ.นนทบุรี โรงบรรจุก๊าซ 4-3-80 23,026.32 20 1 ม.ค. 37 31 ธ.ค. 56 
8. UGP หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงบรรจุก๊าซ 5-2-15 48,000 10 1 ธ.ค. 52 30 พ.ย.62 
9 UGP จ.สระบุรี โรงบรรจุก๊าซ 4-3-14 37,291.67 20 5 เม.ย. 39 4 เม.ย. 59 

10. UGP จ.นครสวรรค ์ โรงบรรจุก๊าซ 0-2-31 5,000 7 8 ธ.ค. 46 8 ธ.ค. 53 
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ลาํดบั ผู้เช่า ที�ตั2ง ดาํเนินธุรกจิ 
พื2นที� 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่าต่อเดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จาํนวนปีที�เช่า วนัเริ�มสัญญาเช่า วนัสิ2นสุดสัญญาเช่า 

11. UGP จ.นครสวรรค ์ โรงบรรจุก๊าซ 4-0-0 30,000 7 8 ธ.ค. 46 8 ธ.ค. 53 
12. UGP อ.ยานนาวา ใหเ้ช่า 5-0-62 23,197.50 3 1 ม.ค. 51 31 ธ.ค. 53 
13. UGP อ.ยานนาวา ใหเ้ช่า 0-3-50 49,218.17 1 1 ม.ค. 52 31 ธ.ค. 52 
14. UGP พทุธมณฑล สถานีบริการ 10-0-0 35,000 3 1 เม.ย. 52 31 มี.ค. 55 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 87 

5.5 การควบคุมดูแลบริษัทย่อย 

บริษทัไดจ้ดัส่งตวัแทนของบริษทัเพื"อเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยของบริษทั เพื"อทาํหน้าที"กาํหนด
นโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเนื"องจากบริษทั
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ UGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.59 และเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ LMR ในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 จึงทาํให้บริษทัสามารถกาํหนดกรรมการของบริษทัย่อยทั6งสองไดท้ั6 งคณะ  โดยปัจจุบนักรรมการ
อิสระของบริษทัจาํนวน 3 ท่าน ไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระใน UGP เช่นเดียวกนั 

 
5.6 นโยบายการลงทุน 

บริษทัมีนโยบายลงทุนในกิจการที"ดาํเนินธุรกิจที"เกี"ยวขอ้ง และเอื6อประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
เพื"อเป็นการเสริมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนั โดยการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุม
หรือกาํหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้ และเขา้
ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยผูแ้ทนของบริษทัมีหนา้ที"ออกเสียงในที"ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที"
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาไว ้ 
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6. โครงการในอนาคต 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.11/2552 เรื�องหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี4” 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซึ"งอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษทัสูงกวา่ร้อย

ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอื"นใดที"อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 
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โครงสร้างเงินทุน 

1. หลกัทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัที"  31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้เท่ากบั 950,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจาํนวน 950,000,000 หุน้ มูลค่าที"ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 
2. ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที" 8 ตุลาคม 2552 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทัมีดงันี:  

ลาํดบัที# รายชื#อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 514,249,999 54.13 
2. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 50,000,000 5.26 
3. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 50,000,000 5.26 
4. นางสาวพชัราวดี วรีบวรพงศ ์ 20,000,000 2.11 
 รวมจาํนวนหุ้นที#ถือโดยกลุ่มตระกูลวรีบวรพงศ์ 634,249,999 66.76 

5. บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 31,068,500 3.27 
6. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 25,000,000 2.63 
6. นายวทิยา นราธศัจรรย ์ 11,000,000 1.16 
7. นายเจริญ เอกอุดมสิน 10,790,000 1.14 
8. นางสุวรรณี ปริญญาพรสกลุ 9,041,870 0.95 
9. นายไมตรี ยิ:มแยม้ 8,666,100 0.91 
10. นางสุธีรา บุญมาเลิศ 6,800,000 0.72 

 
8.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหักสาํรองตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจกาํหนดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ที"กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ:นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
ความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื"นๆที"เกี"ยวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษทั ตามที"คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

สาํหรับกลุ่มบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยของยอ่ยคือ UGP LCR LMR CGT UTD UGI UMR UGC SQS และ 
SEEC  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของกลุ่ม
บริษทัย่อยหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยและ
บริษทัยอ่ยของยอ่ย ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
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9. การจัดการ 
9.1 โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัที" 31ธนัวาคม 2552 สรุปไดด้งันี/   
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โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ" งคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูท้รงคุณวุฒิที" มี
คุณสมบติัครบถว้นตามที"ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้
 
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการอื"นๆ ของบริษทั เป็นดงัต่อไปนี/  
 
9.2 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที" 31  ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ดงัต่อไปนี/  
1 พล.อ.ชยัสิทธิ>  ชินวตัร ประธานกรรมการ 
2 นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการ 
3 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
4 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
5 นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ กรรมการ 
6 นายวโิรจน ์ คลงับุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นายหาญ เชี"ยวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8 นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางจินตณา กิ"งแกว้ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงลายมอืชื"อแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื"อแทนบริษทั คือ นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์นางพชัรา วรีบวรพงศ ์นายศุภชยั วรี
บวรพงศ ์นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์  สองในสี"ท่านนี/ลงลายมือชื"อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
อาํนาจหน้าที"ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที"กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั มติของที"ประชุมผูถื้อหุน้ โดยสรุปอาํนาจหนา้ที"และความรับผิดชอบที"สาํคญั ดงันี/  

1) จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับตั/ งแต่วนัสิ/นสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทั 

2) จดัใหมี้การประชุมกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อครั/ ง 

3) จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสิ/นสุดรอบระยะเวลาบญัชี ซึ" งผูต้รวจสอบ
บญัชีของบริษทัตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อที"ประชุมผูถื้อหุน้เพื"อพิจารณาอนุมติั 

4) พิจารณาและอนุมติักิจการอื"น ๆ ที"สําคญัเกี"ยวกบับริษทั หรือที"เห็นสมควรจะดาํเนินกิจการนั/น ๆ เพื"อ
เกิดประโยชน์กบับริษทั 
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5) มีอาํนาจมอบหมายแต่งตั/งกรรมการบริหารขึ/นคณะหนึ"งเพื"อดาํเนินการอยา่งหนึ"งอยา่งใดหรือหลายอยา่ง
แทนคณะกรรมการ โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพื"อให้บุคคล
ดงักล่าวมีอาํนาจตามที"คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที"คณะกรรมการเห็นสมควร    ซึ" ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี"ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที"ได้รับมอบอาํนาจนั/น ๆ ได้เมื"อ
เห็นสมควร 

ทั/งนี/  คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอาํนาจให้ คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ที"ในการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตหนา้ที"ของคณะกรรมการบริหาร ซึ"งการมอบอาํนาจ
นั/นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจที"ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาอนุมติัรายการที"
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที"อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื"นใดทาํกบับริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที"เป็นนโยบายและหลกัเกณฑที์"คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

6) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี"ยงของกิจการ และจดัให้
บริษทั มีระบบการควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที"กาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี/ จะกระทาํไดก็้ต่อเมื"อไดรั้บ
อนุมติัจากที"ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนดาํเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื"องที"กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติที"ประชุมผูถื้อ
หุ้น การเพิ"มทุนหรือลดทุนของบริษทั การควบหรือเลิกบริษทั การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั/งหมดหรือบางส่วนที"สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื"น การซื/อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื"นหรือบริษทัเอกชน
มาเป็นของบริษทั การแกไ้ขเพิ"มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

นอกจากนี/  คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที"ในการกาํกบัดูแลให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํรายการเกี"ยวโยงกนั
และการซื/อหรือขายทรัพยสิ์นที"สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมาย
ที"เกี"ยวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั 

7) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั/งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ
อื"น ๆ ตามความเหมาะสม 

8) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื"อง 

9) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
หรือเขา้ไปเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในหา้งหุ้นส่วนจาํกดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอื"นที"ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การ  แข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื"อประโยชน์ตนหรือเพื"อประโยชน์ผูอื้"น เวน้แต่ จะไดแ้จง้
ใหที้"ประชุม  ผูถื้อหุน้ทราบก่อนที"จะมีมติแต่งตั/ง 

10) เรื"องอื"นใดตามที"กฎหมายกาํหนด 
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9.3 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบไปดว้ยกรรมการบริหารจาํนวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี/  
 

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

 
อาํนาจหน้าที"ของคณะกรรมการบริหาร 

1) มีอาํนาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติที"ประชุมผูถื้อหุ้น 
และมติที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกประการ  

2) กาํหนดโครงสร้างองคก์ร การบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
ว่าจา้ง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษทั รวมทั/งกาํหนดสวสัดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ประเพณีปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมายที"ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

3) มีอาํนาจจดัทาํเสนอแนะและกาํหนดเป้าหมาย นโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั
รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจและหน้าที"ของกรรมการผูจ้ดัการเพื"อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื"อพิจารณาอนุมติัเห็นชอบ 

4) กาํหนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน อนุมติังบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามที"ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และดาํเนินการตามแผนทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการดาํเนินการทั/งหมดของคณะกรรมการบริหารจะสอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวทางธุรกิจที"คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

5) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานเพื"อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซื/อสินคา้ 
ยานพาหนะ วสัดุ เครื"องมืออุปกรณ์ เครื"องใช ้การอนุมติัค่าใชจ่้าย  เป็นตน้ ภายในวงเงินสาํหรับแต่ละ
รายการไม่เกิน 100 ลา้นบาท  

6) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษทั
และบริษทัย่อย ในวงเงิน 200 ลา้นบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาทต่อปี ในกรณีที"เกินวงเงินที"
กาํหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบริหารนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื"อพิจารณาและอนุมติั 

7) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการขอกูย้ืมหรือการขอสินเชื"อใด ๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงเป็นผูค้ ํ/ า
ประกนัให้แก่บริษทัยอ่ย ในวงเงิน 200 ลา้นบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาทต่อปี  ในกรณีที"ขอ
กูย้ืม หรือเป็นผูค้ ํ/ าประกนัเกินกวา่วงเงินที"กาํหนดไว ้ให้คณะกรรมการบริหารนาํเสนอคณะกรรมการ
บริษทัเพื"อพิจารณาและอนุมติั 

8) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย โดยวงเงินการกูย้มืสะสมทั/งหมดไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี  
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9) มีอาํนาจในการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในเรื"องการเปิดบญัชีกบัธนาคาร สถาบนัการเงิน
และการขอหนงัสือคํ/าประกนัจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในวงเงิน 500 ลา้น
บาทและสะสมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาทต่อปี     

10) ปฏิบติัหนา้ที"อื"น ๆ ตามที"ไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั/งนี/  การอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเขา้ทาํรายการที"ทาํให้
คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัการเขา้ทาํรายการที"ตน
หรือบุคคลที"อาจมีความขดัแยง้ ที"มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื"นใด (ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัและตามที"สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนด) กบับริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

 

9.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายหาญ  เชี"ยวชาญ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุดจิต ทิวารี กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาวอรนุช วรพนัธ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อาํนาจหน้าที"ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้มีหน้าที"รับผิดชอบตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทัและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพื"อให้การดาํเนินงานมีมาตรฐานที"จะก่อให ้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ โดยมีขอบเขตการดูแล ดงันี/  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที"และรับผิดชอบตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.)และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพื"อให้การดาํเนินงานมีมาตรฐานที"จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ โดยมีขอบเขตการกาํกบัดูแล ดงันี/  

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

(internal audit) ที"เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั/ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื"นใดที"รับผดิชอบเกี"ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

          3.      พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั/งบุคคล ซึ"งมีความเป็นอิสระเพื"อทาํหนา้ที"เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั/งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั/ ง 
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          4.      สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

          5.      พิจารณารายการที"เกี"ยวโยงกนัหรือรายการที"อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั/งนี/  เพื"อใหม้ั"นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

          6.      จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ"งรายงาน 
               ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปนี/  
                       (ก)    ความเห็นเกี"ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที"เชื"อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข)   ความเห็นเกี"ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
  (ค)   ความเห็นเกี"ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (ง)   ความเห็นเกี"ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ)   ความเห็นเกี"ยวกบัรายการที"อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
            (ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมที"คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที"ตาม

กฎบตัร(charter) 
                       (ซ) รายการอื"นที"เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั"วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที"และความ

รับผิดชอบที"ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7.   รายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั/ ง 
8.   ปฏิบติัการอื"นใดตามที"คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

  ตรวจสอบ 
 

9.5 ผู้บริหาร 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 ผูบ้ริหารของบริษทัมีทั/งสิ/น 5 ท่าน ดงันี/  
1. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื/อ 
3. นายอนุวฒัน์ ภู่สนัติพงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย-การตลาด 
4. นางจินตณา กิ"งแกว้ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน/จดัหา/บุคคล 
5. นายสมชาย กอประสพสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้-โรงบรรจุก๊าซและจดัส่ง 

 
อาํนาจหน้าที"ของกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดาํเนินการตามที"คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร ไดม้อบหมาย ซึ" ง
อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั ทั/งนี/  การมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ
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ที"ทาํให้สามารถอนุมติัรายการที"ตนหรือบุคคลที"อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื"นใด กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย    กรรมการผูจ้ดัการมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที" ดงันี/  

1) ดาํเนินการและบริหารจดัการ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล
ยทุธ์ทางธุรกิจที"คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

2) มอบอาํนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื"นใดที"กรรมการผูจ้ ัดการเห็นสมควรทาํหน้าที"แทนกรรมการ
ผูจ้ ัดการในเรื" องที"จ ําเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู ้จัดการซึ" งอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

3) ปฏิบติัหนา้ที"อื"น ๆ ตามที"ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารใน
แต่ละคราว 

4) ดาํเนินการและบริหารจดัการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัและสามารถอนุมติัรายการที"เป็นธุรกรรม
ตามปกติของบริษทั เช่น การจัดซื/อสินคา้ ยานพาหนะ วสัดุ เครื" องมืออุปกรณ์ เครื"องใช ้การอนุมติั
ค่าใชจ่้าย การอนุมติัการขายเช่าซื/อ การอนุมติัการตดัหนี/ สูญ (โดยให้เป็นไปตามนโยบายและขั/นตอน
ของบริษทั) และการวา่จา้งที"ปรึกษาดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ ที"มีมูลค่าสาํหรับแต่ละรายการที"ไม่เกิน 50 ลา้น
บาทได ้

5) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษทั
และบริษทัย่อยในวงเงิน 100 ลา้นบาท และสะสมไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี ในกรณีที"เกินวงเงินที"
กาํหนดไวใ้หน้าํเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื"อพิจารณาและอนุมติั 

6) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ยแต่ละครั/ งไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเท่า 
โดยทั/งนี/  วงเงินการกูย้มืสะสมทั/งหมดไม่เกิน  100 ลา้นบาท ต่อปีหรือจาํนวนเทียบเท่า 

 
9.6 การสรรหากรรมการบริษัท 

บริษทัไม่มีการจดัตั/งคณะกรรมการสรรหา ในการคดัเลือกบุคคลที"จะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

อยา่งไรก็ตามบริษทัมีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  โดยให้ผูหุ้้นรายใหญ่ และ/หรือ
ตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ผูท้รงคุณวฒิุตามสายงานที"เกี"ยวขอ้ง และกรรมการอิสระ พร้อมทั/ง
ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัร่วมกนัเสนอรายชื"อบุคคลที"มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศกัยภาพในการ
สนบัสนุนงานของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535  เพื"อร่วมกันกลั"นกรองรายชื"อเบื/องตน้และนําเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา  แลว้ทาํการคดัเลือกตาม
ขอ้บงัคบับริษทั ดงันี/  

 
- คณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ"งหนึ" ง
ของจาํนวนกรรมการทั/งหมดนั/นตอ้งมีถิ"นที"อยูใ่นราชอาณาจกัร  

2) ที"ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั/งกรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี/  
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(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ"งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ"งหุน้ต่อเสียงหนึ"ง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที"มีอยูท่ั/งหมดตาม (1) เลือกตั/งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ"งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั/งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการที"จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั/งในครั/ งนั/น ในกรณีที"บุคคลซึ"งไดรั้บการเลือกตั/งใน
ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนที"จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั/งในครั/ งนั/นให้ผูเ้ป็น
ประธานในที"ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี/ขาด 

3) ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั/ ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที"
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้"สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ที"จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที"สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั/นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที"อยู่ในตาํแหน่งนานที"สุดนั/นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
กรรมการซึ"งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี/อาจไดรั้บเลือกตั/งใหม่ได ้

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื"นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที"ใบลา
ออกไปถึงบริษทั 

5) ที"ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ"งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ"งหนึ"งของจาํนวนหุน้ที"ถือโดยผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
- คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที" กจ. 12/2543 เรื"องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที"ออกใหม่  ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจดัตั/งคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) และกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงันี/  

1)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ"งของจาํนวนหุน้ที"มีสิทธิออกเสียงทั/งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที"อาจมีความขดัแยง้ ทั/งนี/  ไดน้บัรวมการถือหุ้นของผูเ้กี"ยวขอ้งกบั
กรรมการอิสระรายนั/นๆดว้ย 

2)  ไม่เป็นกรรมการที"มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที"ปรึกษาที"ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลที"อาจมีความขดัแยง้ 

3)  ไม่เป็นบุคคลที"มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที"
เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี"นอ้ง และบุตร รวมทั/งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที"จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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4)   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที"อาจมี
ความขดัแยง้  ในลกัษณะที"อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั/งไม่
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ" งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้"มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที"อาจมีความขดัแยง้ 

5)  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที"อาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ" งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ" งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลที"อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่

6)  ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ" งรวมถึงการให้บริการเป็นที"ปรึกษากฎหมายหรือที"ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ" งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที"อาจมีความขดัแยง้ ทั/งนี/ ในกรณีที"ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล 
ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ" งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั/นดว้ย 

7)   ไม่เป็นกรรมการที"ไดรั้บแต่งตั/งขึ/นเพื"อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ"งเป็นผูที้"เกี"ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8)    ไม่มีลกัษณะอื"นใดที"ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเกี"ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
9)    ไม่เป็นกรรมการที"ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที"อาจมีความ
ขดัแยง้และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที" เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

นอกจากนี/ กรรมการอิสระที"ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านตอ้งมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที"จะสามารถสอบทานความน่าเชื"อถือของงบการเงินได ้   

 
9.7  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที"เป็นตวัเงนิ 
(ก) กรรมการ 
  

 ค่าเบี5ยประชุม  (บาท)  ปี 2552 

  (ม.ค. – ธ.ค.) 

1. พลเอกชยัสิทธิ>  ชินวตัร1/ 80,000 
2. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 90,000 
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 90,000 
4. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 90,000 
5. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ 90,000 
6. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง2/ 160,000 
7. นายหาญ เชี"ยวชาญ2/ 160,000 
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 ค่าเบี5ยประชุม  (บาท)  ปี 2552 

  (ม.ค. – ธ.ค.) 

8. นางสุดจิต ทิวารี 2/ 140,000 
 รวม 900,000 

หมายเหตุ : 1/บริษทักาํหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบี/ยประชุม ให้แก่ พลเอกชยัสิทธิ ชินวตัร จาํนวน  
2,778,300 บาท ในปี 2552 

     3/ บริษทักาํหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบี/ยประชุม ใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบท่านละ  
694,575 บาท ในปี 2552 

 
(ข) ผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทน(บาท)  ปี 2552 

(ม.ค. – ธ.ค.) 

จาํนวน (คน) 5 
- เงินเดือน 14,800,200 
- โบนสั 4,428,273 
-     เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ 592,776.60 
-     อื"นๆ 63,600 

รวม 19,884,849.60 

 

(2) ค่าตอบแทนอื"นๆ  
ไม่มี 
 

9.8 การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการ ซึ" งเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบั
ดูแลกิจการที"ดีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั
ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี/  

 

หมวดที" 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพื/นฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทั/งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์
และในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซื/อ ขายหรือ โอน หลกัทรัพยที์"ตนถืออยู ่ สิทธิในการที"จะไดรั้บส่วน
แบ่งผลกาํไรจากบริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื" องสําคญัของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
แต่งตั/ งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั/ งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมที"สําคญัและมีผลต่อทิศทางในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  
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นอกเหนือจากสิทธิพื/นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเรื"องต่างๆ ที"เป็นการส่งเสริม และ
อาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี/  

1. บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีทุกปีโดยจะจดัภายใน 4 เดือนนับจากวนัสิ/นสุดรอบ
บัญชีในแต่ละปี ในการจัดประชุมดังกล่าวบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั/ งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนัก่อนการประชุม 
และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหนา้เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนที"จะถึงวนัประชุม 
โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย  

2. ในกรณีที"ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหนึ"งแบบ
ใดที"บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

3. ก่อนการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถามได้
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

4. ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อที"ประชุมใน
ประเด็นต่างๆอย่างเท่าเทียมกนั ทั/งนี/  ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารที"เกี"ยวขอ้งเขา้
ร่วมประชุมเพื"อตอบคาํถามในที"ประชุม รวมทั/งจะมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที"สาํคญัไว้
ในรายงานการประชุม เพื"อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น เพื"อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

หมวดที" 2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายที"จะการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึ/นกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยในการดาํเนินการ
ประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละครั/ ง บริษทัจะให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ"มการประชุม 
ประธานจะแจ้งข้อมูลสําคัญให้ผูถื้อหุ้นทราบ ก่อนที"จะเริ"มดําเนินการประชุม ได้แก่ การแนะนํากรรมการ 
ผูบ้ริหารและผูเ้กี"ยวขอ้งที"เขา้ร่วมประชุม ประธานในที"ประชุมกล่าวเปิดประชุมโดยแจง้จาํนวน / สัดส่วนผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉันทะที"เขา้ร่วมประชุม ประธานที"ประชุมจะแจง้วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนน
เสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนลงคะแนนผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถลงคะแนนไดไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  

การดาํเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัตามลาํดบัวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่
ละวาระครบถว้น มีการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน รวมทั/งจะไม่เพิ"มวาระการประชุมที"ไม่แจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระที"มีความสาํคญัที"ผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูล
ก่อนการตดัสินใจ ทั/ งนี/  ในกรณีที"ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ
หนึ"งแบบใดที"บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

บริษทัจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบัของบริษทัสาํหรับพนกังาน ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้ ผูใ้ห้บริการ 
รวมทั/งผูที้"เขา้เยี"ยมชมกิจการของบริษทั เพื"อป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัและ
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บริษทัยอ่ย และมีบทลงโทษสาํหรับผูที้"นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื"อประโยชน์ส่วนตน หรือใชใ้นทางที"ทาํให้บริษทั
ไดรั้บความเสื"อมเสียหรือเสียหาย รวมทั/งตอ้งไม่ทาํการซื/อขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใช้
ความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอื"นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั 
อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที"เกี"ยวขอ้ง ซึ"ง
หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั/งคู่สมรสและบุตรที"ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลที"เกี"ยวขอ้งทาํการซื/อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 
เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี  

บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเกี"ยวกบัหน้าที"ที"ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์น
บริษทั และบทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีที"กรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซื/อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงาน
การถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที"ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ภายใน 3 วนัทาํการให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื"อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป 

ทั/งนี/  บริษทัไดก้าํหนดโทษทางวนิยัสาํหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ 
หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

หมวดที" 3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีวา่
การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจ
ของบริษทั ดงันั/นบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที"เกี"ยวขอ้งเพื"อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว
ไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากนี/  บริษทัยงัส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือระหวา่งบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่ม เพื"อสร้างความมั"นคงใหแ้ก่บริษทัตามแนวทาง ดงัต่อไปนี/  

 

ผูถื้อหุน้ : บริษทัมุ่งมั"นเป็นตวัแทนที"ดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจ เพื"อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว  
รวมทั/งการดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส และเชื"อถือได ้

พนกังาน : บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานบริษทั ซึ" งเป็นทรัพยากรที"มีค่ายิ"งของ
บริษทั บริษทัจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคล
เพื"อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  อีกทั/งยงัส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
การสร้างวฒันธรรมองค์กรที"ดี  มีการทาํงานเป็นทีม  และเสริมสร้างบรรยากาศ
และความรู้สึกปลอดภยัในการทาํงาน 
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คู่แข่ง  บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัตามกรอบกติกาการแข่งขนัที"เป็นธรรมโดยรักษาบรรทดั
ฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  

ลูกคา้ : บริษทัมีความมุ่งมั"นที"จะตอบสนองและให้บริการที"ดี เพื"อสร้างความพึงพอใจและ
ความเชื"อมั"นใหก้บัลูกคา้ 

ทั/งนี/  บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง เพื"อให้สิทธิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียเหล่านี/ไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

หมวดที" 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที"มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั/งรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทั"วไป ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนขอ้มูลอื"นที"สาํคญัที"มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซึ"งลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู ้
ลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ
สาธารณชนผา่นช่องทางและสื"อการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ website ของ
บริษทั คือ www.siamgas.com  

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั/น  บริษทัยงัไม่ไดมี้การจดัตั/งหน่วยงานเฉพาะแต่ไดม้อบหมายใหน้าย
ศุภชยั วรีบวรพงศ ์และนางจินตณา กิ"งแกว้ ทาํหนา้ที"ติดต่อสื"อสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั/งนกัวเิคราะห์
และภาครัฐที"เกี"ยวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการ
เงินที"ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ/นตามมาตรฐานการบญัชีที"รับรองทั"วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที"เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ"าเสมอ รวมทั/งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
ในงบการเงิน ซึ" งในการนี/คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

หมวดที" 5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ"งมีความรู้ความสามารถ  โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนด

นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกาํกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามแผนที"วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการที"ไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่านและมีคุณสมบติั
เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน  ซึ" งจะทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื"องต่างๆ และมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึ"งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาํหนา้ที"สอบทานการบริหารงานบริษทัดว้ย 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัที"ไม่เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่านและมี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน และกรรมการบริษทัที"มาจากฝ่ายบริหารจาํนวน 4 ท่าน   
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปี กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ"งใน
สาม ถา้จาํนวนกรรมการที"จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้"สุดกบัส่วนหนึ" งใน
สาม กรรมการที"จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที"สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั/นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนั
วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที"อยูใ่นตาํแหน่งนานที"สุดนั/นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อยา่งไรก็
ตาม กรรมการที"ออกตามวาระนั/นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้  

นอกจากนี/  คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั/งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร เพื"อปฏิบติัหน้าที" เฉพาะเรื" องและเสนอเรื" องให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือ
รับทราบ ซึ"งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ที"ตามที"ไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหนา้ที"ของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด 

บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าที"ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กบัผูบ้ริหาร อย่างชดัเจน 
โดยคณะกรรมการบริษทัทาํหน้าที"ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในระดบั
นโยบาย ขณะที"ผูบ้ริหารทาํหนา้ที"บริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที"กาํหนด  ดงันั/น
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั/ งสองตาํแหน่งตอ้งผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัเพื"อใหไ้ดบุ้คคลที"มีความเหมาะสมที"สุด  

ทั/งนี/  บริษทัมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัซึ" งทาํหนา้ที"ให้คาํแนะนาํดา้นกฎเกณฑต่์างๆ ที"คณะกรรมการ
จะตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ที"ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั/งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการ 

2.  บทบาท หน้าที" และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลที"มีความรู้ ทกัษะและความเชี"ยวชาญที"หลากหลาย และมีภาวะผูน้าํ
ซึ" งเป็นที"ยอมรับ  โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์  นโยบาย 
แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัและมติของที"ประชุมผูถื้อหุน้ เพื"อประโยชน์ในการติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่ง
ใกลชิ้ด   คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัตั/งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื"อติดตามและดูแลการดาํเนินงานของบริษทั 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ" งที"ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเมื"อวนัที" 20 กุมภาพนัธ์ 2552 ไดใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว  ทั/งนี/  คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ  

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทัได้กาํหนดหลกัปฏิบัติเกี"ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื"อให้
ผูเ้กี"ยวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ที"ตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซื"อสัตย ์สุจริต และเที"ยงธรรม 
ทั/งการปฏิบติัต่อบริษทั  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทั/งการกาํหนดระบบติดตามการปฏิบติั
ตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ  
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ทั/งนี/  บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงให้มี
การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว โดยบริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและยดึปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึง
ใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดนโยบายเกี"ยวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการที"ว่า การ
ตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพื"อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั/น  และควร
หลีกเลี"ยงการกระทาํที"ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกาํหนดใหผู้ที้"มีส่วนเกี"ยวขอ้งหรือเกี"ยวโยงกบั
รายการที"พิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเกี"ยวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้ง
ไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั/นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเกี"ยวกบัรายการที"เกี"ยวโยงกัน และรายการที"มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ" งไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์"
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั/งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทั/ งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื"อให้มี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ที" อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
อยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ที"ผูป้ฏิบติังาน 
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษทัไดมี้การแต่งตั/งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื"อทาํหนา้ที"ใน
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที"เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

การบริหารความเสี&ยง 

ในปี 2552 บริษทัไดมี้การทาํการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที"มีอยู่ เพื"อพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน ใหผ้ลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ"งขึ/น  

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ที"สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมาประชุม
ร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั/งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที"ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ/นตามมาตรฐาน
การบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที"สาํคญั  ทั/งขอ้มูลทาง
การเงิน  และไม่ใช่การเงิน  ดาํเนินการบนพื/นฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น  และสมํ"าเสมอดว้ย 
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3.  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ"มเติม
ตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระที"ชดัเจน นาํส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพื"อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการ
ประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที"รับรองแลว้เพื"อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื"องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื"อง
ต่างๆ เพื"อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเรื" องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ" งทาํหน้าที"ประธานในที"ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื"อให้
สารสนเทศรายละเอียดขอ้มูลที"เป็นประโยชน์เพิ"มเติมในฐานะผูที้"เกี"ยวขอ้ง รวมทั/งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง 
เพื"อใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั/งนี/  ในการลงมติในที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของ
เสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหนึ"งมีเสียงหนึ"งเสียง โดยกรรมการที"มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ / 
หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื"องนั/น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในที"ประชุมจะออกเสียงเพิ"มขึ/นอีก
หนึ"งเสียงเป็นเสียงชี/ขาด 

ในปี 2552 บริษทัไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการทั/งสิ/น 9 ครั/ ง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน ดงันี/  

 

รายชื"อ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 

ปี 2552 

1. พลเอกชยัสิทธิ>  ชินวตัร ประธานกรรมการ 8/9 
2. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 9/9 
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 9/9 
4. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 9/9 
5. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 9/9 
6. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
7. นายหาญ เชี"ยวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9/9 
8. นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 8/9 

ทั/งนี/  ในการประชุมแต่ละครั/ งบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื"อให้กรรมการ
บริษทัมีเวลาที"จะศึกษาขอ้มูลในเรื"องต่างๆ อยา่งเพียงพอ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละครั/ งเลขานุการคณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผู ้
บนัทึกรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือชื"อรับรองความถูกตอ้ง โดย
เสนอให้ที"ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั/ งถดัไป รวมทั/งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเกี"ยวกบั
การประชุมต่างๆ เพื"อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง  
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4.  ค่าตอบแทน 

บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารที"จูงใจในระดบัที"เหมาะสม  โดยคาํนึงถึงผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั  และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั  รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ที"และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี/ยประชุม และ/
หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

ค่าตอบแทนกรรมการ 

  

 ค่าเบี5ยประชุม  (บาท)  ปี 2552 

  (ม.ค. – ธ.ค.) 

1. พลเอกชยัสิทธิ>  ชินวตัร1/ 80,000 
2. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 90,000 
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 90,000 
4. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 90,000 
5. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ 90,000 
6. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง2/ 160,000 
7. นายหาญ เชี"ยวชาญ2/ 160,000 
8. นางสุดจิต ทิวารี 2/ 140,000 

 รวม 900,000 
หมายเหตุ : 1/บริษทักาํหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบี/ยประชุม ให้แก่ พลเอกชยัสิทธิ ชินวตัร จาํนวน  

2,778,300 บาท ในปี 2552 
     3/ บริษทักาํหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบี/ยประชุม ใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบท่านละ  

694,575 บาท ในปี 2552 

 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหาร 

บริษทัใช้ความระมัดระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัและบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที"
เหมาะสม โดยเป็นอตัราที"แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื"อที"จะดูแลและรักษาผูบ้ริหารที"มีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหาร
ที"ไดรั้บมอบหมายหน้าที"และความรับผิดชอบเพิ"มขึ/นจะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ"มที"เหมาะสมกบัหน้าที"และความ
รับผิดชอบที"ไดรั้บมอบหมายเพิ"มมากขึ/น 

  

5.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
ผูเ้กี"ยวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื"อใหมี้
การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื"อง และในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการ



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนที" 2 หนา้ 108 

จะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลที"เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที"ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํ
ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

 

9.9  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมการ และผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งตอ้งรักษาความลบัและ/หรือ
ขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่นาํความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรือเพื"อประโยชน์แก่ผูอื้"น ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม รวมทั/งตอ้งไม่ทาํการซื/อขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน 
และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอื"นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากนี/ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งซึ" งอยูใ่นหน่วยงานที"
ไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที"
เกี"ยวขอ้งทาํการซื/อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาํปี ทั/งนี/ขอ้บงัคบัดงักล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที"ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร
และลูกจา้งของบริษทัดว้ย 

นอกจากนี/ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู ้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที"ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรที"ยงัไม่บรรลุนิติภาวะในบริษทั  ตลอดจนการเปลี"ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพยด์ังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ทั/งนี/บริษทัไดก้าํหนดโทษทางวนิยัสาํหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ 
หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทาํให้บริษัทได้รับความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 

9.10 บุคลากร 

 จาํนวนพนักงาน 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั     UGP    และบริษทัในกลุ่มมีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จาํนวนทั/งสิ/น 
1,916 คน แบ่งเป็นพนกังานฝ่ายต่างๆ ของบริษทั UGP และบริษทัในเครือ ดงันี/         

 
จาํนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามฝ่ายต่างๆ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2552 

 
ฝ่าย จาํนวน (คน) 

1. สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 4 

2. ฝ่ายขาย LPG 8 

3. ฝ่ายขายถ่านหิน 2 
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ฝ่าย จาํนวน (คน) 

4. ฝ่ายคลงัสินคา้ – โรงบรรจุก๊าซ 432 

5. ฝ่ายต่างประเทศ 5 

6. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 

7. ฝ่ายจดัหา LPG 1 

8. ฝ่ายเทคนิค 18 

9. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 
10. ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม 3 

11. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 34 
12. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7 
13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 7 
14. ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 1 

 รวม 528 

 
พนักงานของ UGP แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2552 

ฝ่าย จาํนวน (คน) 

1. ฝ่ายคลงัสินคา้ 144 

2. ฝ่ายขาย LPG 288 

3. ฝ่ายขาย NH3 4 

4. ฝ่ายขายอุตสาหกรรม 4 

5. ฝ่ายงานปฏิบติัการคลงั/สาขา 1 

6. ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง 5 

7. ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 

8. ฝ่ายจดัหา / จดัซื/อ 10 

9. ฝ่ายบญัชีและการเงิน / สตอ๊กถงั 35 
10. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 

11. ฝ่ายวศิวกรรม 11 

12. ฝ่ายกฏหมายและนิติกรรม 3 

13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 5 

14. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5 

15. ฝ่ายพฒันาบุคลากร 2 

16. ฝ่ายขนส่งทางเรือ 17 

 รวม 540 
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พนักงานของกลุ่มบริษัทย่อยอื"นๆ คอื LCR CGT LMR UMR UGT UGI UGC SQS และ SEEC  

ณ วนัที"  31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีพนกังานของกลุ่มบริษทัยอ่ยรวมกนัทั/งสิ/น 848 คน 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) 

ในปี  2552 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานทั/งกลุ่มบริษทั 1,916 คน รวมเป็นเงิน 464.21 ลา้นบาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี/ยเลี/ยง เงินกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ โบนสั และอื"นๆ 

 
กองทุนสํารองเลี5ยงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั/งกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพเมื"อวนัที"  20 เมษายน 2549   ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่พนักงาน และเพื"อจูงใจให้
พนกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว ทั/งนี/บริษทัไดเ้ริ"มสมทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเลี/ยงชีพให้แก่พนกังาน
ตั/งแต่เดือนเมษายน 2549 
 

นโยบายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานเนื"องจากพนกังานที"มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง
งานเป็นกลไกสาํคญัในการนาํความสาํเร็จมาสู่องคก์รโดยรวม ดงันั/นบริษทัจึงมีการดาํเนินการที"จะส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื"อนําไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัมีการฝึกอบรมพนกังานในทุกระดบัชั/นตามโครงการการฝึกอบรมประจาํปีหลายๆ 
โครงการ ซึ"งจดัอยา่งเป็นระบบตามระเบียบปฏิบติัการฝึกอบรมพนกังานของบริษทั 

 



บริษทั สยามแก๊สแอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                

ส่วนที" 2 หนา้ 111 

10. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื"อง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ"งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ประเมินระบบการควบคุมภายใน  โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาวา่บริษทัได้
มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที"วางไวอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ รวมทั4งสอบทานการปฏิบติังาน
ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ที"ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั4งผูส้อบบญัชี รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที"เกิดรายการเกี"ยวโยงหรือรายการที"อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 8 ครั4 ง  โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยทุกครั4 ง คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ดา้นต่าง ๆ คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี"ยง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื"อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในใน
เรื" องการทาํธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้"เกี"ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวขา้งตน้อย่าง
เพียงพอแลว้ สาํหรับการควบคุมภายในหวัขอ้อื"นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวา่ปัจจุบนับริษทัมี
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทั
ร่วมว่าสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัร่วมจากการที"ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อาํนาจได ้

 รายงานทางการเงินของบริษทัจดัทาํขึ4นตามหลกัการบัญชีที"รับรองโดยทั"วไป การเปิดเผยขอ้มูลใน
รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เชื"อถือได ้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวขอ้ง  
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11.    รายการระหวางกัน 

11.1   สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษทัและบริษทัยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ป 2551 และ 2552 

ลักษณะของรายการระหวางกัน 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกัน โดยเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการคาท่ีเปนธรรม ดังน้ี 

มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

1.1 บริษัท ถังเหล็ก
สากล จํากัด 

(UMD) 

ประกอบธุรกิจผลิตและ
ซอมถังกาซ 

 

 บริษทัและ UMD มีผู
ถือหุนและกรรมการ
รวมกันโดยครอบครัว
วีรบวรพงศซึง่เปนผู
ถือหุนใหญในบริษัท
ไดถือหุนใน UMD 

จํานวน 193,749 หุน
คดิเปนรอยละ77.49 

ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 
และมีกรรมการ 2 ทาน
ทีเ่ปนกรรมการของ
บริษทัและเปน
กรรมการใน UMD คือ 

คุณวรวทิย วรีบวรพงศ 
และ คณุพัชรา วีรบวร
พงศ    

(สิน้สุดความสัมพันธเม่ือ

คาซื้อถังกาซและยอดเจาหนี้การคา 
เปนยอดเจาหนี้การคาที่เกิดจากการที่บริษัทและ 
UGP สั่งซื้อถังกาซ LPG จาก UMD โดยที่ผาน
มาบริษทัและ UGP จะใหผูผลิตถังกาซ LPG แต
ละรายเสนอราคาขายมายังบริษัท เพื่ อให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาราคาเสนอ
ขายดังกลาว อยางไรก็ตามหากไมมีผูผลิตถัง
กาซ LPG รายใดเสนอราคาบริษัทจะคิดราคา
ตามตนทุนที่ใชในการผลิตและซอมถังที่เกิดขึ้น
จริง บวกดวยกําไรซึ่งฝายบริหารของบริษัทและ 
UGP พิจารณาแลวเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม 

 

 

คาซอมถังและยอดเจาหนี้การคา 
บริษัทและ UGP จาง UMD ซอมถังบรรจุกาซ 

LPG ของบริษัทและ UGP โดยคาซอมถังกาซ 

LPG ที ่UMD คดิกับบริษทัเปนราคาที่ บริษัทได
นําเสนอตนทุนการซอมถังในขนาดตางๆ ใหแก

5,092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,821 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวายอดเจาหนี้คงคาง
ดังกลาวเกิดจากการสั่งซื้อถังกาซ LPG ที่บริษัทและ 
UGP ซื้อจาก UMD  ซึ่งราคาที่ UMD คิดกับบริษัทและ 
UGP เปนราคาที่บริษัท และ UGP ไดพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบราคากับผูผลิตถังกาซ LPG รายอื่นๆและ/
หรือพิจารณาจากตนทุนที่ใชในการผลิตและซอมถัง
เปรียบเทียบกับราคาที่ UMD เสนอมาแลว  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนราคาตามตนทุนในการผลิตถังกาซขนาด 4 

กิโลกรัม – 48 กิโลกรัม ที่เกิดขึ้นจริงและกําไรที่ UMD 

บวกเพิ่มซึ่งอยูในอัตราระหวางรอยละ 6.00 – 14.00เปน
อัตราที่เหมาะสม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาราคาคาซอมถังเปนราคา
ทีเ่หมาะสม เปรียบเทียบกับตนทุนที่ฝายบริหารไดนํามา
แสดงเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดย
อัตรากําไรที่บวกเพิ่มสําหรับการซอมหูซอมขา พรอม
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มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

วันที่ 8 สงิหาคม 2551 

เปนตนไป) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

รายไดขายกาซและยอดลูกหนี้การคา  
บริษัทขายกาซ LPG ให UMD เพื่อใชใน
ขั้นตอนการเชื่อมสวนประกอบถังกาซ LPG 

โดยราคาที่บริษัทขายใหกับ UMD เปนราคาที่
บริษทัขายใหกับลูกคาทั่วไป 

 

  

เงินมัดจําคาผลิตถังกาซ LPG 

บริษัทและ UGP ไดวางเงินมัดจําลวงหนาใหแก 
UMD เพื่อเปนการจางให UMD ผลิตถังกาซ 

LPG ใหแกบริษัทและ UGP   ทั้งนี้เนื่องจาก 

UMD เปนบริษทัที่อยูภายใตการปรับโครงสราง
หนี้จึงไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะใชใน
การดําเนินงานและมีความจําเปนที่จะตองมี
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการซื้อเหล็กมาผลิต
ถังกาซ LPG อยางไรก็ตามบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาบริษัทซื้อถังกาซกับ UMD มานาน
แลวและถังกาซ LPG ที่ UMD ผลิตใหกับบริษัท
และ UGP เปนถังกาซ LPG ที่มีคุณภาพและ 
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ซอมสีถังกาซ  LPG สาํหรับถังกาซขนาด 4 กิโลกรัม – 

48 กิโลกรัม อยูระหวางรอยละ 8    – รอยละ 15    

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวารายการดังกลาวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการลูกหนี้การคา
ดังกลาวเกิดจากการขายกาซ LPGใหแก UMD เพื่อ
นําไปใชในกระบวนการผลิตและซอมถังของ UMD 

โดยราคาที่บริษทัคิดกับ UMD เปนราคาขายกาซ LPG 

ปกติทีบ่ริษทัคิดกับลูกคาทั่วไปรายการดังกลาวจึงมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการเงินมัดจํา
ลวงหนาดังกลาว เปนการจายใหแก UMD เพื่อนําไปใช
เปนเงินหมุนเวียนในการผลิตถังกาซ LPG ใหแกบริษัท
และ UGP  อีกทั้งยังเปนการชวยใหบริษัทและ UGP มี
ความมั่นใจในเรื่องการไดรับถังกาซ LPG ตามจํานวน
และในเวลาที่บริษัทและ UGP ตองการใช  โดยที่ผานมา
บริษัทและ UGP มีการจายเงินมัดจําใหแก UMD 

ประมาณรอยละ 50 ของยอดสั่งซื้อแตละงวด  ดังนั้นจึง
เ ห็ น ว า ร า ยก า ร ดั ง กล า ว มี ค ว าม เหม า ะสมและ
สมเหตุสมผล 

ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทและ UGP ไมมีนโยบายที่จะจายเงิน
มัดจําในการผลิตถังกาซ LPG อีกตอไป  
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สวนที่ 2 หนา114 

มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

UMD ยังสามารถจัดสงสินคาใหกับบริษัทและ 
UGP ไดตามจํานวนและทันเวลาที่บริษัทและ 
UGP ตองการใช 
 

รายไดจากการบริการขนสง  
UMD วาจางใหบริษัทยอยของบริษัทคือ LCR 

เพื่อขนสงถังกาซ LPG เปลาของ UMD ที่ผลิต
หรือซอมแลวเสร็จ ไปสงใหแกลูกคาของ UMD 

โดยราคาคาขนสงที่ LCR คิดกับ UMD เปน
ราคาที่ LCR คดิกับลูกคาทั่วไป 

 

คาขนสงถังกาซ LPG 

บริษัทและUGPจางให UMD นําถังกาซใหม
และ/หรือถังกาซ LPG ที่ผานการซอมแซมของ
บริษัทไปสงใหแกโรงบรรจุกาซ LPG ของ
บริษัท โดยราคาที่ UMD คิดกับบริษัทเปนราคา
ตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได 
 

คาใชจายอื่น 

เปนรายการที่บริษทัและบริษทัยอยซื้อตาขายกัน
กระแทกจาก UMD เพื่อพันรอบถังกาซ LPG 

กันการกระแทกโดยคาตาขายที่ UMD คิดกับ
บริษัทและ UGP เปนราคาที่ UMD คิดกับลูกคา
ทัว่ไป 
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333 
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การที่ LCR รับจาง
ขนสงถังกาซ LPG เปลาใหแก UMD เปนการดําเนิน
ธรุกิจปกติของ LCR อีกทั้งราคาคาขนสงที่ LCR คดิกับ 

UMD ก็เปนราคาปกติที ่LCR คดิกับลูกคาทั่วไปจึงเห็น
วารายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผลและราคามี
ความเหมาะสม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาราคาคาขนสงถังกาซ 

LPG ที ่UMD เรียกเก็บจากบริษทัและUGPเปนราคา
ตลาดและสามารถเปรียบเทียบไดจึงเห็นวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและราคามีความเหมาะสม 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาราคาที่บริษทัซื้อตาขาย
จาก UMD เปนราคาที่ UMD คดิกับลูกคาทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวารายการดังกลาวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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สวนที่ 2 หนา115 

มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

1.2 บริษัท พรหม
มหาราชพัฒนา
ที่ดิน จํากัด  

(“พรหม”) 

 

  ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและ
ธรุกิจโรงแรม 

 

 บริษทัและพรหมเปน
กิจการที่มีผูถือหุน
ใหญ รวมกันคือ
ครอบครัววีรบวรพงศ 
ถือหุนในบริษัท
รวมกัน  634.25 ลาน
หุนหรือคิดเปนรอยละ 
94.66 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียก
ชําระแลว และถือหุน
ในพรหม รวมกัน  

1,146,000 หุนคิดเปน
รอยละ 81.86 ของทุน
จดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว 

 บริษทัและพรหมมี
กรรมการรวมกัน
จํานวน 4 ทาน โดย มี
กรรมการของ พรหม  

2 ทานคือ  คุณวรวิทย 
วีรบวรพงศ และ  คุณ
พัชรา วีรบวรพงศ   
ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท 

รายไดขายกาซ LPG และยอดลูกหนี้การคา  
บริษัท  พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิน  จํ า กัด 

(“พรหม”) ไดซื้อกาซ LPG จากบริษัทเพื่อใชใน
สวนของศูนยอาหารของอาคารศูนยการคาและ
ครัวของโรงแรมซึ่งพรหมดําเนินกิจการอยู โดย
บริษัทกําหนดราคาคากาซ LPG ที่ขายใหแก
พรหมในราคาเดียวกันกับที่ขายใหแกลูกคา
ทัว่ไป  

 

ดอกเบี้ยรับ (จากเงินใหกูยืม) 

บริษัท UGP ใหเงินกู ยืมระยะส้ันแกพรหม
เนื่องจากขาดสภาพคลองทางการเงินใน
ไตรมาสสองและสาม เปนจํานวนเงิน 30 และ 
10 ลาน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออม
ทรัพยบวกดวยรอยละ 0.25 ตอป  ซ่ึงเงินกูยืม
ดงักลาวไดชําระคืนภายในไตรมาสที่ไดกูยืม 

 

 

รายไดอื่นและลูกหนี้อื่น 

รายไดคาอบรม เปนรายไดอื่นและลูกหนี้อื่นที่
เกิดจากการที่บริษทัฯและบริษัทยอยไดเรียกเก็บ
คาบริการอื่นเชน รายไดคาบริการจัดอบรมและ
สัมนา ที่ทางพรหมมหาราชไดมาใชบริการกับ
ทางบริษทัฯและบริษทัยอย 

7,332 
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6,180 
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1,441 
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1,167 
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4 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปน
รายการคาปกติของบริษทัและมีการกําหนดราคา
เชนเดียวกับที่บริษัทขายใหแกลูกคาทั่วไป จึงเห็นวา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

และกรรมการของ
พรหมอีก 2 ทาน คือ  

คณุศุภชัย วีรบวรพงศ 
และ  คณุสุทธิพงศ วสุ
วณิชพันธ ดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการ 
กรรมการบริหาร และ 
ผูบริหาร ของบริษัท  

เงินประกันอาคาร/เงินประกันพื้นที่ 
บริษัทและบริษัทยอยของบริษัท คือ UGP LCR 

และ LMR ไดเชาพื้นที่อาคารสํานักงานของ
พรหมเพื่อใชเปนสํานักงานในการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทและบริษัทยอยจึงตองชําระเงินประกัน
อาคาร ไวเปนประกันในการเชาพื้นที่สํานักงาน
ดังกลาว โดยพรหม กําหนดอัตราการวางเงิน
ประกันอาคารที่บริษัท UGP LCR และ LMR 

จะจายชําระเทากับ 1 เดือน ซึ่งตามปกติพรหม
มหาราชกําหนดอัตราเงินประกันอาคารเทากับ
คาเชา 2 เดือน ทั้งนี้เงินประกันการเชาที่พรหม
คิดเปนการคิดตามปกติในการทําสัญญาเชา
เชนเดียวกับอาคารทั่วไป นอกจากนี้อัตราการ
วางเงินประกันการเชาก็เปนอัตราตํ่ากวาที่
พรหมคิดกับผูเชารายอื่นภายในอาคารเดยีวกัน 

 

ซ้ือสินทรัพยถาวร 

บริษัทฯไดวาจางพรหมใหติดตั้งระบบวงจร
ปดในสวนของสํานักงาน 
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3,311 
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการวางเงินประกัน
อาคารของบริษทัและบริษทัยอยในการเชาพื้นที่
สาํนักงานเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัยอย เปนการวางเงินมัดจําในการเชาพื้นที่อาคาร
สาํนักงานซึ่งเปนเรื่องปกติในการทําสัญญาเชาพื้นที่ อีก
ทัง้อัตราเงินมัดจําอาคารที่พรหมคิดแกบริษทัและบริษัท
ยอยก็เปนอัตราตํ่ากวาที่พรหมคิดกับผูเชารายอื่นภายใน
อาคารเดียวกัน  จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

จายคาเชาและยอดเจาหนี้การคา 
เปนคาเชาและยอดเจาหนี้การคาที่เกิดจากการที่
บริษัทและบริษัทยอยของบริษัท คือ UGP LCR 

และ LMR ไดเชาพื้นที่อาคารสํานักงานของ
พรหมรวม  รวมพื้นที่  3,105.12 ตารางเมตร  คา
เชาตารางเมตรละ 450 – 550 ซึง่สัญญาสิ้นสุด ณ 

เดือน กรกฎาคม 2552 และทําการตอสัญญา
ใหมเริ่ม 1 สิงหาคม 2552 รวมพื้นที่ 3,547.12 

ตารางเมตร  คาเชาตารางเมตรละ  467.50 – 

572.50  เพื่อใชเปนสํานักงานในการดําเนิน
ธุรกิจ (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 5.4 

สญัญาเชาทรัพยสินตางๆ หนา [·]) โดยอัตราคา
เชาอาคารเปนอัตราที่สูงกวาอาคารที่อยูใน
บริ เวณใกล เคียงกัน   อยางไรก็ตามอาคาร
ใกลเคียงดังกลาวไมสามารถจัดหาพื้นที่ที่ มี
ขนาดเพียงพอกับที่บริษัทและบริษัทยอย
ตองการใชพื้นที่ได อีกทั้งพรหมไดใหขอเสนอ
ที่ดีกวาอาคารอื่นๆดานใหบริการสวนกลาง เชน 

ใหสทิธิการจอดรถในจํานวนที่มากกวาและหาก
บริษัทมีความตองการที่จอดรถเกินสิทธิที่ได
พรหมก็คิดคาจอดรถในอัตราที่ถูกวาอาคารอื่น
มาก และคิดคาบริการระบบปรับอากาศนอก
เวลาทําการในอัตราเดียวกับในเวลาทําการ  
ทั้งนี้บริษัทไดนําเสนอราคาคาเชาสํานักงานใน

13,816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการเชาพื้นที่สํานักงาน
เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษทัและบริษัทยอย เปน
การเชาพื้นที่เพื่อใชดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและ
บริษัทยอย  แมวาอัตราคาเชาที่พรหมคิดแกบริษัทและ
บริษัทยอยก็เปนอัตราคาเชาที่สูงกวาอาคารที่อยูใน
บริเวณใกลเคียงกัน แตเม่ือพิจารณาถึงขนาดพื้นที่ที่มี
ขนาดเพียงพอกับพื้นที่ที่บริษัทและบริษัทยอยตองการ
ใชแลว ขนาดพื้นที่อาคารอื่นๆบริเวณใกลเคียงกันนั้นมี
ขนาดเล็กกวาไมเหมาะสมที่จะใชเปนพื้นที่สําหรับ
สํานักงานของบริษัทและบริษัทยอยประกอบกับพรหม
ไดเสนอที่ดีกวาอาคารอื่นๆในบริเวณใกลเคียง ดาน
บริการสวนกลาง เชน ใหสิทธิการจอดรถในจํานวนที่
มากกวาและหากบริษัทมีความตองการที่จอดรถเกิน
สิทธิที่ไดพรหมก็คิดในอัตราที่ถูกวาอาคารอื่นมาก และ
คิดคาบริการระบบปรับอากาศนอกเวลาทําการในอัตรา
เดี ยว กับในเวลาทํ าการ  เปนตน   คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล และมีราคาที่เหมาะสม 
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มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

พื้นที่ใกลเคียงกับอาคารสํานักงานของพรหม
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณา 
 

จายคาบริการสวนกลางและยอดเจาหนี้การคา 
บริษัทและบริษัทยอยของบริษัท คือ UGP LCR 

และ LMR ไดเชาพื้นที่อาคารสํานักงานของ
พรหมเพื่อใชเปนสํานักงานในการดําเนินธุรกิจ 
โดยบริษัทและบริษัทยอยตองชําระคาบริการ
สวนกลางใหแกพรหมตามสัญญาเชา  ทั้งนี้
คาบริการสวนกลางที่พรหมคิดเปนการคิด
ตามปกติในการทําสัญญาเชาเชนเดียวกับอาคาร
ทั่วไป อีกทั้งคาบริการสวนกลางที่พรหมคิดแก
บริษัทและบริษัทยอยเปนราคาเดียวกับที่พรหม
คดิกับลูกคารายอื่นๆ 

 

คาใชจายอื่นและยอดเจาหนี้อื่น 

เปนคาใชจายอื่นและยอดเจาหนี้อื่นที่เกิดจาก
การที่บริษทัและบริษทัยอยไดใชบริการโรงแรม
ของพรหม  ในหลายบริการ  เชน  บริษัทให
พรหมจัดเตรียมอาหารกลางวันใหแกพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยในวันทํางาน  การ
เลี้ยงรับรองลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยที่
หองอาหารโรงแรมของพรหม การจองหองพัก
โรงแรมของพรหมใหกับลูกคาของบริษัทและ

 

 

 

3,748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,059 
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6,083 
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1,868 
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781 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการจายคาบริการ
สวนกลางของบริษัทและบริษัทยอย  เปนการจาย
คาบริการสวนกลาง เม่ือบริษัทและบริษัทยอยเชาพื้นที่
อาคารสํานักงานซึ่งเปนเรื่องปกติในการทําสัญญาเชา
พื้นที่ อีกทั้งคาบริการสวนกลางที่พรหมคิดแกบริษัท
และบริษทัยอยก็เปนราคาเดียวกับที่พรหมคิดแกผูเชาราย
อื่นๆภายในอาคารเดียวกัน  จึงเห็นวารายการดังกลาวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมและราคามีความ
เหมาะสม 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการที่บริษัทและบริษัท
ยอยใชบริการโรงแรมของพรหม ในเรื่องการจัดเตรียม
อาหารใหแกพนักงาน  การเลี้ยงรับรองลูกคา   การ
ใหบริการหองพักใหแกลูกคา และบริการอื่นๆนั้น เปน
การใชบริการในธุรกิจปกติของพรหม ซึ่งประกอบธุรกิจ
ศูนยการคาและโรงแรม และคาบริการที่พรหมคิดแก
บริษัทก็เปนคาบริการที่พรหมคิดกับลูกคาทั่วไปจึงมี
ความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและ
ราคามีความเหมาะสม 
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มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

บริษทัยอย เปนตน ทัง้นี้คาบริการที่พรหมคิดแก
บริษัทและบริษัทยอย  เปนค าบริการที่คิด
เชนเดียวกันกับที่พรหมคิดกับลูกคาทั่วไป  

คาดอกเบี้ยเงินกูยืมและยอดเจาหนี้เงินกูยืม 

ในปลายป 2547 บริษทัไดลงทุนซื้อกิจการ UGP 

ซึง่ประกอบธุรกิจคากาซ LPG แตบริษัทมีแหลง
เงินทุนไมเพียงพอจึงกูยืมเงินจากพรหมซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญของบริษัทจํานวน 600 ลานบาท ซึ่ง
เงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูที่พรหมกูยืมมาจาก
ธนาคารผูใหสินเชื่อแลวนํามาปลอยกูใหบริษัท
อีกทอดหนึ่งเพื่อมาซื้อกิจการ UGP โดยบริษัท
ทําสัญญาเงินกู กับพรหมใน  อัตราดอกเบี้ย  
MLR + 0.25%   และมีเงื่อนไขวาบริษัทสามารถ
ชําระหนี้เงินตนใหแกพรหมไดตอเม่ือบริษัท
ชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยใหแกธนาคารผูให
สินเชื่อครบตามจํานวนแลวเทานั้น  อยางไรก็
ตาม  บริษัทไดแจงไปยังธนาคารผูใหสินเชื่อ
ตามจดหมายที่  SGP 01-09/07  ลงวันที่ 20 

กันยายน 2550 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงผูกูที่กูยืมเงิน
จํานวน 600 ลานบาท จากเดิมที่กูโดยพรหมมา
เปนบริษัท ซึ่งจะทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ดังกลาวตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกูจาก
พรหม  ตอมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทได
ทําสัญญากู ยืมเงินจํานวน  600 ลานบาท  กับ
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการกูยืมเงินจากพรหม
เกิดขึ้นจากความจําเปนในการซื้อกิจการของ  UGP 

เนื่องจากบริษัทไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอจึงขอกูยืมจาก
พรหมและพรหมไดขอกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่งเพื่อนํามาปลอยกูใหแกบริษัทอีกทอดหนึ่ง การให
กูยืมดังกลาวพรหมคิดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ย 
MLR บวกรอยละ 0.25 เนื่องจากพรหมมีภาระ
คาธรรมเนียมและภาษีที่เกิดจากการกูยืมเงินดังกลาว 
โดยพรหมมีภาระที่ตองจายอัตราดอกเบี้ยเงินกูดังกลาวที่
กูจากสถาบันการเงินเทากับอัตราดอกเบี้ย MLR  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและอัตราดอกเบี้ ย ดังกล าว มีความ
เหมาะสม 
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มูลคารายการระหวางกัน  

(พนับาท) 

ยอดคงคาง 
(พนับาท) 

บคุคล/นิติบคุคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการระหวางกัน 

2551 2552 2551 2552 

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

ธนาคารผูใหสินเชื่อ ในอัตราดอกเบี้ย MLR  

ดังนั้นบริษัทจึงไมมีรายการระหวางกันกับ
พรหมในเรื่องรายการเงินกูยืมอีกตอไป 

จายคาไฟฟาและคาน้ํา 
บริษทัและบริษทัยอยชําระคาไฟฟาและคาน้ําซึ่ง
เกิดจากการใชไฟฟาและน้ําในสํานักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้คาไฟฟาและคาน้ําที่
พรหมคิดแกบริษัทเปนคาไฟฟาที่พรหมคิด
ตามที่บริษัทและบริษัทยอยใชจริง และเปน
อัตราเดียวกับที่พรหมคิดกับผูเชาพื้นที่รายอ่ืนๆ
ภายในอาคาร 
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261 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทและบริษัทยอย
จายชําระคาไฟฟาใหแกพรหมตามที่บริษัทและบริษัท
ยอยใชจริงและคาไฟฟาที่พรหมคิดกับบริษัทก็เปนอัตรา
เดียวกันกับที่พรหมคิดกับผูเชาพื้นที่รายอื่นๆภายใน
อาคารจึงเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงนิ 
12.1.1  ผูส้อบบญัชี 

  
ปี ชื�อผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชี 

อนุญาตเลขที� 
บริษัทผู้สอบบัญชี 

2550 นายมนตรี พาณิชกลุ 3461 บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั  
2551 นายมนตรี พาณิชกลุ 3461 บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั  
2552 นายมนตรี พาณิชกลุ 3461 บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีปี 2550 ถึงปี 2552 

ปี 2550 

ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที"รับรองทั"วไป โดยให้ความเห็นวา่ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และของบริษทั ณ 
วนัที" 31 ธนัวาคม 2549 และ 2550 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนัของ
แต่ละปี โดยถูกตอ้งตามที"ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบัญชีที"รับรองทั"วไป นอกจากนี@ งบการเงิน
สําหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2550 บริษทัได้เปลี"ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย จากวธีิส่วนไดเ้สียมาเป็นวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษทั เพื"อใหเ้ป็นไปตามประกาศสภา
วิชาชีพบญัชีและ  เปลี"ยนแปลงการบนัทึกบญัชีเกี"ยวกบัการรวมธุรกิจของ SGI ในงบการเงินที"นาํเสนอ
จากวธีิซื@อกิจการมาเป็นวิธีการบญัชีที"คลา้ยคลึงกบัวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย และเปลี"ยนแปลงวิธีการบนัทึก
บญัชีเกี"ยวกบัการวดัมูลค่าที"ดินจากราคาทุนเป็นราคาที"ตีใหม่ และไดมี้การปรับยอ้นหลงังบกาํไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2549 และงบดุลณ วนัที" 31 ธันวาคม 2549 
สาํหรับการเปลี"ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการบญัทึกบญัชีดงักล่าว   

 

ปี 2551 

ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที"รับรองทั"วไป โดยให้ความเห็นวา่ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และของบริษทั ณ 
วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 และ 2551 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนัของ
แต่ละปี โดยถูกตอ้งตามที"ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที"รับรองทั"วไป นอกจากนี@ งบการเงิน
สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดเ้ปลี"ยนแปลงนโยบายการบญัชีสาํหรับค่าความนิยมและ
เครื"องหมายการคา้ จากเดิมตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 20 ปี เป็นการทดสอบ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม และเครื"องหมายการคา้แทนโดยใชว้ธีิการเปลี"ยนทนัทีเป็นตน้ไป  
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ปี 2552 

ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที"รับรองทั"วไป โดยให้ความเห็นวา่ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และของบริษทั ณ 
วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 และ 2552 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนัของ
แต่ละปี โดยถูกตอ้งตามที"ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที"รับรองทั"วไป 
 

12.1.2  การเปลี"ยนแปลงทางบญัชีที"สาํคญัปี 2551 
 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี�ยวกบัสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 43 (ปรับปรุง 2550) เรื"องการรวมธุรกิจและมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 51 
(ปรับปรุง 2550) เรื"องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กาํหนดให้ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที"อายกุารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปีและไม่อนุญาตใหต้ดัจาํหน่ายอีก
ต่อไป การเปลี"ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ไม่มีผลใหต้อ้งปรับยอ้นหลงักบังบการเงินปีก่อน ดงันั@น
บริษทัจึงไดห้ยดุการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมและเครื"องหมายการคา้จากเดิมที"ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย
โดยวธีิเสน้ตรงในระยะเวลา 20 ปี เป็นการทดสอบการดอ้ยค่า โดยใชว้ธีิการเปลี"ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
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12.1.4 ตารางสรุปงบการเงิน 
 

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
        หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 208,876 5.6 174,844 3.3 311,217 5.0 
เงินลงทุนชั"วคราว - - 10,000 0.2 - - 
ลูกหนี@การคา้และตัNวเงินรับสุทธิ 354,478 9.5 298,898 5.7 355,465 5.7 
ลูกหนี@การคา้บริษทัยอ่ยและกิจการที"เกี"ยวขอ้ง
กนั 

7,301 0.2 9,199 0.2 10,645 0.2 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 57,764 1.6 88,008 1.7 96,490 1.5 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั@นบริษทัยอ่ยและบริษทัที"
เกี"ยวขอ้งกนั 

- - 10,000 0.2 100,000 1.6 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 
      

- ดอกเบี@ยคา้งรับบริษทัยอ่ยและบริษทัที"
เกี"ยวขอ้ง 

- - 1,074 0.0 1,892 0.0 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน - - - - 25,613 0.4 
- รายไดค้า้งรับ 2,775 0.1 2,095 0.0 954 0.0 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าผลิตถงัแก๊ส 1,913 0.1 - - - - 
- ลูกหนี@ อื"นบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 152 0.0 49 0.0 165 0.0 
- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,348 0.2 7,754 0.1 9,745 0.2 
- อื"นๆ 3,344 0.1 6,443 0.1 74,191 1.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 642,951 17.3 608,364 11.5 986,377 15.7 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,230,990 60.1 2,524,624 47.9 2,726,164 43.5 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 100,000 1.9 115,000 1.8 
สินทรัพยเ์พื"อใหเ้ช่า-สุทธิ 47,908 1.3 44,631 0.8 - - 
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 766,985 20.6 1,972,000 37.4 2,402,995 38.3 
สินทรัพยที์"ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 2,900 0.1 2,900 0.1 - - 
ค่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 4,109 0.1 10,166 0.2 9,025 0.1 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 154 0.0 85 0.0 76 0.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น 19,165 0.5 8,664 0.2 27,849 0.4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,072,211 82.7 4,663,070 88.5 5,281,109 84.3 

รวมสินทรัพย์ 3,715,162 100.0 5,271,434 100.0 6,267,486 100.0 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
        หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

หนี6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

หนี6สินหมุนเวียน 
      

เจา้หนี@การคา้ 510,208 13.7 503,181 9.6 516,345 8.2 
เจา้หนี@การคา้บริษทัยอ่ยและบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 33,126 0.9 36,570 0.7 28,911 0.5 
ส่วนของหนี@ระยะยาวที"ถึงกาํหนดใน1ปี 228,000 6.1 - - 120,000 1.9 
เงินกูย้มืระยะสั@นจากบริษทัยอ่ย - - 20,000 0.4 - - 
เจา้หนี@ อื"น 13,602 0.4 19,585 0.4 19,942 0.3 
หนี@ สินหมุนเวียนอื"น 

 
- 

   
- 

- เจา้หนี@ อื"นบริษทัยอ่ยและบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 776 0.0 1,722 0.0 1,297 0.0 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 66,210 1.8 123,659 2.4 127,182 2.0 
- เจา้หนี@กรมสรรพากร - - - - 8,939 0.1 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,134 0.2 17,695 0.3 12,069 0.2 
- อื"นๆ 28,695 0.8 44,875 0.9 9,349 0.1 

รวมหนี6สินหมุนเวียน 887,751 23.9 767,287 14.6 844,034 13.5 
หนี@ สินไม่หมุนเวยีน 

      
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยและบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 1,621,500 43.6 1,218,000 23.1 825,000 13.2 
เงินกูย้มืระยะยาว 604,500 16.3 - - 390,000 6.2 
เงินมดัจาํค่าถงัแก๊ส 171,881 4.6 213,864 4.1 258,155 4.1 
หนี@ สินไม่หมุนเวยีนอื"น 1,350 0.0 2,001 0.0 2,038 0.0 

รวมหนี6สินไม่หมุนเวียน 2,399,231 64.6 1,433,865 27.2 1,475,193 23.5 

รวมหนี6สิน 3,286,982 88.5 2,201,152 41.8 2,319,227 37.0 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
        หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

ทุนจดทะเบียน-หุน้สามญั 950 ลา้นหุน้@ 1 บาท 950,000 25.6 950,000 18.0 950,000 15.2 
ทุนชาํระแลว้-หุน้สามญั   950 ลา้นหุน้ @ 1 บาท 670,000 18.0 950,000 18.0 950,000 15.2 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั - - 1,874,482 35.6 1,874,482 29.9 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที"ดิน 270,080 7.3 270,081 5.1 281,220 4.5 
ผลต่างจากการซื@อสินทรัพยจ์ากการรวมกิจการ
ภายใตก้ลุ่มกิจการเดียวกนั 

( 660,734) ( 7.8) ( 660,734) ( 2.5) ( 660,734) ( 0.5) 

กาํไรสะสม - จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 7,345 0.2 38,851 0.7 116,864 1.9 
กาํไรสะสม  -  จดัสรรสาํรองหุน้ทุนซื@อคืน - - - - 272,143 4.3 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 141,485 3.8 597,602 11.3 1,386,427 22.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 428,176 11.5 3,070,282 58.2 4,220,402 67.3 
หุน้ทุนซื@อคืน 

 
- 

 
- ( 272,143) ( 4.3) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ 428,176 11.5 3,070,282 58.2 3,948,259 63.0 

รวมหนี6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,715,158 100.0 5,271,434 100.0 6,267,486 100.0 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบดุล 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 542,915 9.4 738,026 9.2 1,331,089 14.0 
เงินลงทุนชั"วคราว - - 15,145 0.2 10,111 0.1 
ลูกหนี@การคา้และตัNวเงินรับสุทธิ 968,537 16.7 925,851 11.6 1,021,005 10.7 
ลูกหนี@การคา้กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 1,287 0.0 1,441 0.0 1,167 0.0 
สินคา้คงเหลือสุทธิ 244,961 4.2 414,906 5.2 392,304 4.1 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 

 
- 

 
- 

 
- 

- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - 44,975 0.6 - - 
- รายไดค้า้งรับ 3,664 0.1 2,953 0.0 1,145 0.0 
- ลูกหนี@กรมสรรพากร 984 0.0 4,019 0.1 - - 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน 

 
- 

 
- 25,613 0.3 

- ลูกหนี@ อื"นบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 38 0.0 - - 4 0.0 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าผลิตถงัแก๊ส 1,913 0.0 - - - - 
- ลูกหนี@ ค่าสินไหมทดแทนประกนัภยั - - 18,567 0.2 24,159 0.3 
- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,559 0.3 17,679 0.2 21,039 0.2 
- อื"นๆ 24,391 0.4 23,230 0.3 97,891 1.0 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,807,249 31.2 2,206,792 27.6 2,925,527 30.8 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

      
เงินลงทุนระยะยาว 200 0.0 200 0.0 200 0.0 
สินทรัพยเ์พื"อใหเ้ช่า-สุทธิ 47,908 0.8 44,631 0.6 - - 
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,751,753 47.5 4,609,632 57.6 5,251,690 55.2 
สินทรัพยที์"ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 53,400 0.9 53,400 0.7 50,500 0.5 
เครื"องหมายการคา้ 532,950 9.2 532,950 6.7 532,950 5.6 
ค่าความนิยมรอตดับญัชี 547,871 9.5 513,196 6.4 513,196 5.4 
ค่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 17,548 0.3 20,794 0.3 18,290 0.2 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,698 0.1 6,643 0.1 6,730 0.1 
เงินมดัจาํค่าซื@อเงินลงทุน - - - - 165,521 1.7 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น 25,378 0.4 15,251 0.2 41,157 0.4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,983,706 68.8 5,796,697 72.4 6,580,234 69.2 

รวมสินทรัพย์ 5,790,955 100.0 8,003,489 100.0 9,505,761 100.0 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบดุล 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

หนี6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

หนี@ สินหมุนเวียน 
      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั@นจาก
สถาบนัการเงิน 

- - 22,784 0.3 20,000 0.3 

เจา้หนี@การคา้บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 2,183 0.0 - - 1,047,862 15.8 
เจา้หนี@การคา้ 925,774 16.0 970,113 12.1 - - 
ส่วนของหนี@ระยะยาวที"ถึงกาํหนดใน1ปี 276,100 4.8 13,667 0.2 186,059 2.8 
ส่วนของหนี@ สินภายใตสั้ญญาเช่าซื@อที"ถึงกาํหนด
ภายใน 1 ปี 

3,757 0.1 158 0.0 66 0.0 

เจา้หนี@ อื"น 38,341 0.7 86,530 1.1 54,021 0.8 
หนี@ สินหมุนเวียนอื"น 

      
- เจา้หนี@ อื"นบริษทัยอ่ยและบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 2,341 0.0 3,568 0.0 2,720 0.0 
- ส่วนของดอกเบี@ยคา้งจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจาก
ธนาคารที"ถึงกาํหนดชาํระในหนึ"งปี 

2,600 0.0 8,400 0.1 101 0.0 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 168,712 2.9 259,229 3.2 327,875 5.0 
- เจา้หนี@กรมสรรพากร - - - - 16,473 0.2 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,655 0.5 75,650 0.9 49,119 0.7 
- อื"นๆ 23,351 0.4 27,476 0.3 18,109 0.3 

รวมหนี6สินหมุนเวียน 1,471,814 25.4 1,467,575 18.3 1,722,405 26.0 
หนี@ สินไม่หมุนเวยีน 

      
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยและบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 600,000 10.4 - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาว 647,555 11.2 161,667 2.0 747,736 11.3 
หนี@ สินภายใตสั้ญญาเช่าซื@อระยะยาว - - 66 0.0 - - 
ดอกเบี@ยคา้งจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงิน 16,724 0.3 6,808 0.1 - - 
เงินมดัจาํค่าถงัแก๊ส 2,054,914 35.5 2,150,541 26.9 2,254,070 34.0 
หนี@ สินไม่หมุนเวยีนอื"น 9,154 0.2 10,820 0.1 5,513 0.1 

รวมหนี6สินไม่หมุนเวียน 3,328,347 57.5 2,329,902 29.1 3,007,319 45.4 

รวมหนี6สิน 4,800,161 82.9 3,797,477 47.4 4,729,724 71.4 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบดุล 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 - 2552 
หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

ทุนจดทะเบียน-หุน้สามญั950 ลา้นหุน้@ 1 บาท 950,000 16.4 950,000 11.9 950,000 14.3 
ทุนชาํระแลว้-หุน้สามญั  950 ลา้นหุน้ @ 1 บาท 670,000 11.6 950,000 11.9 950,000 14.3 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั - - 1,874,482 23.4 1,874,482 28.3 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที"ดิน 270,081 4.7 270,081 3.4 310,444 4.7 
ผลต่างจากการซื@อสินทรัพยจ์ากกิจการภายใต้
กลุ่มกิจการเดียวกนั 

( 660,734) ( 11.4) ( 660,734) ( 8.3) ( 660,734) ( 10.0) 

ผลต่างจากการรวมส่วนไดเ้สียจากการรวม
กิจการภายใตก้ลุ่มกิจการเดียวกนั 

22,583 0.4 22,583 0.3 22,583 0.3 

กาํไรสะสม  -  จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 7,345 0.1 38,851 0.5 ( 2,950) ( 0.0) 
กาํไรสะสม  -  จดัสรรสาํรองหุน้ทุนซื@อคืน 

 
- 

 
- 116,864 1.8 

กาํไรสะสม  -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 681,518 11.8 1,602,683 20.0 272,143 4.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 990,793 17.1 4,097,946 51.2 2,081,718 31.4 

หุ้นทุนซื6อคืน 
 

- 
 

- ( 272,143) ( 4.1) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 990,793 17.1 4,097,946 51.2 1,809,575 27.3 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - 108,067 1.4 83,630 1.3 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 990,793 17.1 4,206,013 52.6 1,893,205 28.6 

รวมหนี6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,790,954 100.0 8,003,490 100.0 6,622,929 100.0 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2550 - 2552 
หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
      

รายไดจ้ากการขาย 7,788,669 97.8 10,794,911 97.6 10,112,648 89.1 
รายไดค่้าขนส่ง 100,670 1.3 146,518 1.3 122,646 1.1 
รายไดค่้าบริการ 59,493 0.7 75,568 0.7 69,747 0.6 
รายไดเ้งินปันผลรับ - - - - 993,382 8.8 
รายไดอื้"น 18,054 0.2 41,856 0.4 52,540 0.5 

รวมรายได้ 7,966,886 100.0 11,058,853 100.0 11,350,963 100.0 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 

      
ตน้ทุนขาย 7,363,630 92.4 9,926,144 89.8 9,315,637 82.1 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 169,491 2.1 196,863 1.8 231,217 2.0 

รวมค่าใช้จ่าย 7,533,121 94.6 10,123,007 91.5 9,546,854 84.1 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี6ยจ่าย 
433,765 5.4 935,846 8.5 1,804,109 15.9 

และภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ดอกเบี@ยจ่าย ( 142,660) ( 1.8) ( 68,997) ( 0.6) ( 27,621) ( 0.2) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 89,774 1.1 ( 236,726) ( 2.1) ( 216,221) ( 1.9) 

กาํไรก่อนรายการพเิศษ 380,879 4.8 630,123 5.7 1,560,268 13.7 
กาํไร(ขาดทุน)จากการตีราคาที"ดิน ( 54,437) ( 0.7) - - 

 
- 

กาํไรสุทธิ 326,442 4.1 630,123 5.7 1,560,268 13.7 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
      

รายไดจ้ากการขาย 14,297,171 95.7 19,411,383 96.3 18,669,886 96.0 
รายไดค่้าขนส่ง 529,985 3.5 613,174 3.0 629,996 3.2 
รายไดค่้าบริการ 59,285 0.4 35,925 0.2 33,442 0.2 
รายไดอื้"น 52,227 0.3 105,881 0.5 121,976 0.6 

รวมรายได้ 14,938,668 100.0 20,166,363 100.0 19,455,300 100.0 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 

      
ตน้ทุนขาย 13,566,461 90.8 18,058,676 89.5 17,122,007 88.0 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 468,681 3.1 472,967 2.3 498,791 2.6 

รวมค่าใช้จ่าย 14,035,142 94.0 18,531,644 91.9 17,620,799 90.6 

กาํไรก่อนดอกเบี6ยจ่าย 903,526 6.0 1,634,719 8.1 1,834,501 9.4 
และภาษีเงินได้นิติบุคคล 

      
ดอกเบี@ยจ่าย ( 135,727) ( 0.9) ( 62,196) ( 0.3) ( 43,629) ( 0.2) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ( 270,939) ( 1.8) ( 479,990) ( 2.4) ( 560,713) ( 2.9) 

กาํไรก่อนรายการพเิศษ 496,860 3.3 1,092,534 5.4 1,230,159 6.3 
กาํไร(ขาดทุน)จากการตีราคาที"ดิน ( 54,437) ( 0.4) - - 

 
- 

กาํไรสุทธิ 442,423 3.0 1,092,534 5.4 1,230,159 6.3 

       การแบ่งกาํไร(ขาดทุน) 
      

ส่วนที"เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 442,423 3.0 1,095,171 5.4 1,254,596 6.4 

ส่วนที"เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - ( 2,637) ( 0.0) ( 24,437) ( 0.1) 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
      

กาํไรสุทธิ 
      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 236,669 866,849 1,776,489 713,362 1,572,524 1,790,871 
ปรับรายการกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ
(จ่าย) จากการดาํเนินงาน       
ค่าเสื"อมราคา-ทรัพยสิ์นเพื"อใหเ้ช่า 0 0 0 3,235 0 0 
ค่าเสื"อมราคา-ที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39,988 42,233 50,323 349,674 369,165 415,903 
ค่าตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 67 69 49 462 471 967 
หนี@สงสัยจะสูญ-ลูกหนี@การคา้ 985 ( 56) ( 547) 984 8,954 727 
ค่าเผื"อการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ (รายการโอน
กลบั) 

0 0 0 ( 75) 1,198 1,584 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมลูค่าเพิ"มตดับญัชี 1,047 0 0 2,612 2,659 0 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี"ยนที"ยงัไม่เกิดขึ@น 0 0 357 10 816 ( 415) 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 286 ( 4,210) ( 30) 417 ( 2,426) ( 667) 
การตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 0 0 55 1,631 2,141 2,466 
กาํไรจากการตีราคาที"ดิน 0 0 ( 21,090) 0 0 ( 20,740) 
กาํไรจากการขายและเช่ากลบัคืน 0 0 0 ( 61) 0 0 
ขาดทุนจากการตีราคาที"ดิน 54,437 0 0 54,437 0 0 
สิทธิการเช่าตดับญัชี 551 442 1,142 3,717 3,254 2,504 
เครื"องหมายการคา้ตดัจ่าย 0 0 0 31,350 0 0 
ค่าความนิยมตดับญัชี 0 0 0 32,170 0 0 
รายไดอื้"น 0 0 0 0 ( 19,464) 0 
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 0 0 0 0 299 0 
เงินปันผลรับ 0 0 ( 993,382) 0 0 0 
ดอกเบี@ยจ่าย 142,660 58,312 12,584 135,727 38,855 18,387 

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนการ
เปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี6สินดาํเนินงาน 

476,690 963,639 825,948 1,329,652 1,978,446 2,211,587 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในลูกหนี@การคา้และตัNวเงินรับ 

 
( 71,383) 

 
55,637 

 
( 56,436) 

 
( 117,360) 

 
33,731 

 
( 96,320) 

(เพิ"มขึ@น)ลดลงในลูกหนี@การคา้บริษทัที"เกี"ยวขอ้ง
กนั 

( 926) ( 1,897) ( 1,446) ( 597) ( 153) 273 

(เพิ"มขึ@น)ลดลงในสินคา้คงเหลือ ( 7,594) ( 30,243) ( 8,483) 17,400 ( 155,664) 21,017 
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในดอกเบี@ยคา้งรับบริษทัยอ่ยและ
บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 

- - - - - - 

(เพิ"มขึ@น)ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 26,678 ( 7,304) ( 69,832) 15,892 ( 7,542) ( 40,133) 
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น ( 9,703) ( 10,501) ( 19,186) ( 9,517) 8,554 ( 27,865) 
หนี@ สินจากการดาํเนินงานเพิ"ม (ลดลง) 

      
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในเจา้หนี@การคา้บริษทัที"เกี"ยวขอ้ง
กนั 

( 23,731) 3,444 ( 7,659) ( 2,031) ( 8,004) 230 

(เพิ"มขึ@น)ลดลงในเจา้หนี@การคา้ 90,188 ( 7,028) 13,148 125,150 43,262 78,455 
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในเจา้หนี@ อื"น ( 2,519) 5,843 147 ( 2,268) 45,068 750 
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในหนี@ สินหมุนเวยีนอื"น 965 12,050 ( 4,100) ( 7,550) ( 3,059) ( 19,652) 
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในเงินมดัจาํถงัแก๊ส 20,928 41,982 44,291 55,114 95,627 103,528 
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในหนี@ สินไม่หมุนเวยีนอื"น 293 651 37 26 2,405 ( 5,306) 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 499,886 1,047,273 716,429 1,403,911 2,032,671 2,226,564 
จ่ายดอกเบี@ย ( 133,163) ( 42,675) ( 44,522) ( 136,029) ( 43,677) ( 33,494) 

จ่ายภาษีเงินได ้ ( 29,225) ( 179,278) ( 238,310) ( 173,496) ( 389,473) ( 517,679) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 337,498 825,320 433,597 1,094,386 1,599,521 1,675,391 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
      

เงินลงทุนชั"วคราวเพิ"มขึ@น 0 ( 10,000) 10,000 0 ( 10,215) 5,034 
เงินสดจ่ายซื@อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ( 990) ( 352,233) ( 201,540) ( 990) ( 298,623) 0 
เงินสดจ่ายซื@อสินทรัพย ์ ( 89) 0 0 0 0 0 
เงินสดจ่ายซื@อสินทรัพยเ์พื"อใหเ้ช่า ( 92) 0 0 ( 92) 0 0 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยที์"ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 

919 10,397 2,441 1,019 3,611 4,380 

จ่ายเงินมดัจาํค่าซื@อเงินลงทุน 0 0 0 0 0 ( 165,520) 
เงินสดจ่ายซื@อที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ( 161,275) (1,245,597) ( 378,943) ( 402,362) (1,639,069) ( 959,736) 
เงินสดจ่ายสาํหรับตน้ทุนเพื"อการกูย้ืม 0 0 ( 21,095) 0 0 ( 21,095) 
เงินสดจ่ายซื@อค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0 0 ( 40) ( 1,852) ( 405) ( 680) 
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั@นแก่บริษทัยอ่ย
และกิจการที"เกี"ยวขอ้ง 

0 ( 10,000) ( 183,131) 0 ( 80,000) 0 

เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 58,599 0 0 58,599 0 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั@นแก่บริษทัยอ่ย
และกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

0 0 183,131 0 0 0 

เงินสดใหกู้ย้มืระยะยายแก่บริษทัยอ่ย 0 ( 100,000) ( 105,000) 0 0 0 
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั@นแก่บริษทัยอ่ย
และกิจการที"เกี"ยวขอ้ง 

0 0 0 0 80,000 0 

เงินปันผลรับ 0 0 993,382 0 0 0 
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า 0 ( 6,500) 0 ( 2,896) ( 6,500) 0 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน ( 161,527) (1,655,334) 299,206 ( 407,173) (1,892,602) (1,137,617) 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
      

เงินเบิกเกินบญัชี 0 0 0 0 ( 2,106) ( 2,784) 
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้มืระยะสั@นจากสถาบนั
การเงิน 

( 100,000) 0 0 ( 100,000) 0 0 

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืกรรมการ 0 0 0 0 ( 64) 0 
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั@นจากบริษทัยอ่ย 0 0 ( 20,000) 0 0 0 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั@นจากบริษทัยอ่ย 0 20,000 0 0 0 0 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย
และบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 

1,270,000 395,000 825,000 600,000 0 0 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย
และบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 

( 936,700) ( 798,500) (1,218,000) ( 600,000) ( 600,000) 0 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 0 600,000 600,000 28,355 600,000 873,930 
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ( 336,000) (1,432,500) ( 90,000) ( 426,439) (1,518,322) ( 115,468) 
จ่ายชาํระคืนหนี@ สินภายใตสั้ญญาเช่าซื@อ 0 0 0 ( 23,707) ( 3,797) ( 158) 
เงินสดรับจากการออกหุน้ 0 280,000 0 0 280,000 0 
เงินสดรับจากส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 0 1,874,482 0 0 1,874,482 0 
เงินสดจ่ายเพื"อซื@อหุน้ทุนคืน 0 0 ( 272,143) 0 0 ( 272,144) 
จ่ายเงินปันผล 0 ( 142,500) ( 421,286) 0 ( 142,500) ( 425,404) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน ( 102,700) 795,982 ( 596,429) ( 521,791) 487,693 57,971 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0 0 0 0 0 ( 2,950) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี"ยนในเงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสด 

0 0 0 0 0 767 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ"มขึ@น(ลดลง)
สุทธิ 

73,271 ( 34,032) 136,373 165,422 194,612 593,563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 135,606 208,877 174,845 377,494 542,916 737,528 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ6นงวด 208,877 174,845 311,218 542,916 737,528 1,331,091 
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคีลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ ปี 2550 - 2552 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั งบการเงนิรวม 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552  ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
 - อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.72  0.79  1.17 1.23  1.50  1.70 
 - อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.64  0.63  0.80 1.03  1.13  1.37 
 - อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.39  1.00  0.54 0.78  1.09  1.05 
 - อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี@การคา้(เท่า) 23.20  32.66  30.36 15.91  21.11  19.80 
  - ระยะเวลาเก็บหนี@ เฉลี"ย (วนั) 15.52  11.02  12.02 22.63  17.06  18.43 
 - อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 94.61  136.19  100.98 52.47  54.73  42.42 
 - ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี"ย (วนั) 3.81  2.64  3.61 6.86  6.58  8.60 
 - อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี@การคา้ (เท่า) 14.11  18.33  17.58 14.96  19.03  15.89 
 - ระยะเวลาชาํระหนี@ เฉลี"ย (วนั) 25.52  19.64  20.77 24.06  18.92  22.98 
 - วงจรเงินสด (วนั) (6.19)  (5.97)  (5.13) 5.43  4.71  4.06 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร       
(Profitability Ratio)       
 - อตัรากาํไรขั@นตน้ (%) 6.72  9.26  8.99 8.53  9.80  11.28 
 - อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 5.50  8.46  17.63 6.09  8.05  9.51 
 - อตัรากาํไรสุทธิ (%) 1.84  5.70  13.75 2.96  5.42  6.45 
 - อตัราตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 37.88  36.02  44.46 49.11  42.94  27.94 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       
(Efficiency Ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.00  14.02  27.04 7.76  15.84  14.33 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 23.80  47.49  72.84 28.49  39.22  34.05 
อตัราหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 2.17  2.46  1.97 2.62  2.92  2.22 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน       
 (Financial Policy Ratio)       
อตัราส่วนหนี@ สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 7.68  0.72  0.59 4.84  0.90  0.99 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี@ย (เท่า) 3.96  19.21  24.53 11.07  54.53  52.25 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.22  0.22  0.23 1.15  0.46  1.56 
ข้อมูลต่อหุ้น       
มูลค่าหุ้นตามบญัชี 0.64  3.23  4.16 1.48  4.31 5.20 
กาํไรสุทธิต่อหุ้น 0.22  0.66  1.64 0.66  1.15  1.37 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

1. ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

รายไดข้องบริษทัและบริษทัย่อยส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายซึ" งประกอบดว้ย ธุรกิจคา้ก๊าซ LPG แอมโมเนีย 
ผลิตภณัฑปิ์โครเคมีอื"น รายไดจ้ากการจาํหน่ายถงัแก๊ส LPG ติดรถยนต ์และรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์อทานอล 
คิดเป็นรายไดเ้ฉลี"ย 3  ปี ยอ้นหลงัตั@งแต่ปี 2550-2552 เท่ากบัร้อยละ 95.97  ของรายไดร้วม   รองลงมาไดแ้ก่รายไดจ้าก
ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น เฉลี"ยร้อยละ 3.28 ของรายไดร้วม   รายไดค้่าบริการและ
รายไดอื้"นเฉลี"ยร้อยละ  0.75  ของรายไดร้วม  รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพิ"มขึ@นจาก 14,938.67 ลา้นบาท ในปี 
2550 เป็น 20,166.36 ลา้นบาท ในปี 2551 และลดลงเป็น 19,455.30 ลา้นบาท ในปี 2552 
 

(1)  รายได้จากการขาย 
รายไดจ้ากการขายแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG (2) รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียแอน
ไฮดรัส (“แอมโมเนีย”) (3) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น (4) รายไดจ้ากการจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์ 
และ (5) รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์อทานอล 

ตารางที" 12.1 : รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น ของงบการเงินรวม ตั@งแต่ปี 2550-2552 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2550 ร้อยละ ปี 2551 ร้อยละ ปี 2552 ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย 13,948.72 97.56 18,994.49 97.87 18,179.39 97.37 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น 348.45 2.44 406.18 2.09 445.18 2.38 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์ 0.00 0.00 7.81 0.04 2.16 0.01 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์อทานอล 0.00 0.00 0.00 0.00 43.20 0.23 

รวมรายได้จากการขาย 14,297.17 100 19,408.48 100.00 18,669.93 100.00 

รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG  

รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG มาจาก 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั และ UGP ซึ" งถือเป็นรายไดห้ลกัที"สาํคญั ดงัจะเห็นไดจ้าก
รายไดร้วมในปี 2552 ร้อยละ 86.65 มาจากรายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG   ซึ"งบริษทัและ UGP ไดจ้าํหน่ายก๊าซ LPG ใหแ้ก่
ตวัแทนคา้ต่างของแต่ละบริษทัเพื"อบรรจุถงัก๊าซ LPG ขายให้กบัลูกคา้ และจาํหน่ายโดยตรงให้กบัตวัแทนจาํหน่าย 
โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG สาํหรับรถยนต ์เป็นตน้ 
 

ตารางที" 12.2 : โครงสร้างรายไดก้ารจาํหน่ายก๊าซ LPG ตามลกัษณะประเภทลูกคา้และช่องทางจดัจาํหน่ายปี 2550-2552 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2550 ร้อยละ ปี 2551 ร้อยละ ปี 2552 ร้อยละ 

ลูกคา้ที"นาํไปใชง้านในครัวเรือน 7,721.83 59.63  9,292.14 52.86 9,152.96 54.29 

ลูกคา้ที"นาํไปใชเ้ป็นเชื@อเพลิง 3,812.30 29.44  6,343.83 36.09 5,314.00 31.52 
ลูกคา้ที"นาํไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 1,416.35 10.94  1,943.85 11.06 1,806.09 10.71 
ลูกคา้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 585.51 3.47 

รวม 12,950.48 100.00  17,579.82 100.00 16,858.55 100.00 
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ยอดขายก๊าซ LPG มีการปรับตวัเพิ"มสูงขึ@นมากจาก 12,950.48  ลา้นบาทในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 17,579.82 ลา้นบาทในปี 
2551 เนื"องจากความตอ้งการใช้ก๊าซ LPG เพิ"มสูงขึ@นในทุกกลุ่ม อนัเป็นผลสืบเนื"องมาจากการปรับตวัเพิ"มขึ@นอย่าง
ต่อเนื"องของราคานํ@ ามนัเชื@อเพลิง ส่งผลทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชก๊้าซ LPG เพื"อเป็นเชื@อเพลิงในรถยนตเ์พิ"มขึ@นจาก  266.07 
ลา้นกิโลกรัมในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 389.07 ลา้นกิโลกรัมในปี 2551 เพื"อใชเ้ป็นส่วนหนึ"งในการผลิตเพิ"มขึ@นจาก 98.24 
ลา้นกิโลกรัม ปี 2550 เป็น 122.87 ลา้นกิโลกรัมในปี 2551 เพื"อนาํไปใชใ้นครัวเรือนเพิ"มขึ@นจาก 567.64 ลา้นกิโลกรัมใน
ปี 2550  เป็น  628.42 ลา้นกิโลกรัมในปี 2551 นอกจากนี@การปรับตวัเพิ"มขึ@นของยอดขายมีสาเหตุมาจากการปรับขึ@นราคา
ขายเฉลี"ยต่อกิโลกรัมจาก 13.90 บาท ในปี 2550 เป็น 15.42 บาทในปี 2551 สาํหรับในปี 2552 มีการปรับตวัลดลงจาก 
17,579.82 ลา้นบาท ในปี 2551 เป็น 16,858.55 ลา้นบาทในปี 2552 สาเหตุเนื"องมาจากราคานํ@ ามนัมีการปรับตวัลดลง
อยา่งมาก ต่อเนื"องมาถึงปี 2552 ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของการใช ้LPG ในรถยนตช์ะลอตวัลง 
 
รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียแอนไฮดรัส (แอมโมเนีย) 

รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียมาจากผลการดาํเนินงานของ UGP โดย UGP จะนาํเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศเพื"อ
จําหน่ายให้กับลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที"ใช้แอมโมเนียเป็นวตัถุดิบ เช่น โรงงานผลิตผงชูรส 
อุตสาหกรรมยาง เป็นตน้  

UGP มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนียเท่ากบั 998.24  ลา้นบาท ในปี 2550 ปรับเพิ"มสูงขึ@นเป็น 1,414.67 ลา้นบาท ใน
ปี 2551 มาจากปริมาณขายที"เพิ"มสูงขึ@นโดยเฉพาะในลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตผงชูรส และมาจากการปรับขึ@นของราคาขายต่อ
หน่วยที"ปรับขึ@นตามตน้ทุนขายที"สูงขึ@น สาํหรับในปี 2552 มีรายไดอ้ยูที่" 1,320.84 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงอนัเนื"องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที"ต่อเนื"องมาจากปี 2551 จนถึงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 ซึ"งส่งผลใหภ้าคอุตสาหกรรมเกิดการ
ชะลอตวั ส่งผลต่อปริมาณการใชแ้อมโมเนีย เพราะแอมโมเนียมีการใชใ้นภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั แต่สาํหรับช่วง 6 
เดือนหลงัของปี 2552 นั@นปริมาณขายเริ"มปรับตวัสูงขึ@นมาได ้จาก 55.88 ลา้นกิโลกรัมในปี 2551 เพิ"มขึ@นเป็น 62.78 ลา้น
กิโลกรัมในปี 2552 
 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"น ไดแ้ก่ บิวเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ นํ@ ามนัดีเซล ถ่านหิน เป็นตน้ ซึ" งอยู่
ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"นในปี 2550-2552 เฉลี"ยคิดเป็น
เพียงร้อยละ 2.29  เมื"อเทียบกบัรายไดร้วม โดยมีค่าเท่ากบั 348.45 ลา้นบาท ในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 406.18 ลา้นบาท ในปี 
2551  และเท่ากบั 445.15 ลา้นบาทในปี 2552 
 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์
รายไดจ้ากการจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนตซึ์"งดาํเนินงานโดย SQS ซึ"งเป็นบริษทัยอ่ยที"บริษทัไดต้ั@งขึ@นมาในช่วงกลาง
ปี 2551 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต์เท่ากบั 7.81 ลา้นบาท ในปี 2551 แต่ในปี 2552 ลดลงเท่ากบั 
2.16 ลา้นบาท สาเหตุเนื"องมาจากในช่วงปลายปี 2551 ราคานํ@ ามนัมีการปรับตวัลดลงอยา่งมาก ต่อเนื"องมาถึงปี 2552 
ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของการใช ้LPG ในรถยนตช์ะลอตวัลง 
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รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์อทานอล 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์อทานอล ซึ"งดาํเนินงานโดย SEEC ซึ"งเป็นบริษทัยอ่ยที"บริษทัไดเ้ขา้ไปซื@อหุน้สามญัใน
สดัส่วนร้อยละ 70 ในช่วงไตรมาสที" 4 ของปี 2551 ซึ"งเป็นโรงงานผลิตเอทานอล 95% ที"ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร และ
เป็นโรงงานที"สร้างขึ@ นใหม่ ทําให้ในช่วงปลายปี 2551 ยงัไม่มีรายได้ในส่วนนี@  เพราะอยู่ในช่วงของการทดสอบ
กระบวนการผลิต และเริ"มทาํการผลิตเพื"อจาํหน่ายจริงในเดือนมีนาคม ของปี 2552 และเริ"มมีรายไดเ้ขา้มาในส่วนของ
ผลิตภณัฑเ์อทานอลตั@งแต่ไตรมาสที" 2 ของปี 2552 และมีรายไดเ้ท่ากบั 43.20 ลา้นบาทในปี 2552 
 
(2)  รายได้ค่าขนส่ง 

รายไดค้่าขนส่งมาจากการดาํเนินงานของ 2 กลุ่ม คือ 1) บริษทัยอ่ยของ UGP จาํนวน 5 บริษทั ไดแ้ก่ CGT UMR UGT 
UGI  และ UGC  และ 2) LCR และ LMR ซึ"งเป็นบริษทัยอ่ยของ LCR ทั@งนี@ ธุรกิจขนส่งของกลุ่มบริษทัดงักล่าวใหบ้ริการ
ขนส่งทั@งบริษทั และ UGP และลูกคา้ภายนอก ซึ" งรายไดค่้าขนส่งตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะรายไดค้่าขนส่งที"เกิด
จากการให้บริการแก่ลูกคา้ภายนอกเท่านั@น โดยรายไดค้่าขนส่งให้แก่ลูกคา้ภายนอกมีแนวโน้มเพิ"มสูงขึ@นจาก 529.98 
ลา้นบาท ในปี 2550 เป็นเท่ากบั 613.17 ลา้นบาท ปี 2551 และเท่ากบั 629.98 ลา้นบาท ในปี 2552โดยแบ่งออกเป็นรายได้
ค่าขนส่งทางรถยนต ์และรายไดค้่าขนส่งทางเรือ รายละเอียดดงันี@  

ตารางที" 12.3 : รายไดก้ารขนส่งทางรถยนตแ์ละทางเรือแก่ลูกคา้ภายนอกกลุ่ม ปี 2550-2552 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
  ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ลูกคา้ภายนอกกลุ่ม       
รายไดก้ารขนส่งทางรถยนต ์ 402.50 75.95 522.53 85.22 498.44 79.12 
รายไดค้่าขนส่งทางเรือ 127.48 24.05 90.64 14.78 131.54 20.88 

รวมรายได้ค่าขนส่ง  529.98 100.00 613.17 100.00 629.98 100.00 
 
รายไดค้่าขนส่งทางรถยนต์มาจากการดาํเนินงานของ LCR และ CGT ซึ" งให้บริการทั@งขนส่งก๊าซ LPG และนํ@ ามนั    
เท่ากบั 402.50 ลา้นบาท ในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 522.53 ลา้นบาท ในปี 2551 และเท่ากบั 498.44 ลา้นบาท ในปี 2552 ทั@งนี@
การลดลงของรายไดจ้ากการขนส่งทางรถยนตล์ดลง เนื"องมาจากปริมาณการขนส่งลดลง จากปริมาณความตอ้งการใช ้
LPG เกิดการชะลอตวัลงในภาครถยนต ์และภาคอุตสาหกรรม 
  
รายไดค้่าขนส่งทางเรือมาจากการดาํเนินงานของ 5 บริษทั ไดแ้ก่ LMR UMR UGT UGI และ UGC แบ่งออกเป็นรายได้
จากการขนส่งก๊าซ LPG และรายไดจ้ากการขนส่งนํ@ ามนั โดยใหบ้ริการขนส่งทั@งภายในและต่างประเทศ รายไดค้่าขนส่ง
ทางเรือเท่ากบั 127.48 ลา้นบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 90.64 ลา้นบาท ในปี 2551 และเท่ากบั 131.54 ลา้นบาท ในปี 
2552  ทั@งนี@การลดลงของรายไดค้่าขนส่งทางเรือปี 2551 ลดลงเหลือ 90.64 ลา้นบาท เนื"องจากรายไดโ้ดยรวมจากการขาย
ก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น ของบริษทัและ UGPในปี 2551 เพิ"มสูงขึ@น ทาํให้การให้บริการขนส่ง
ทางเรือส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่บริษทัภายในกลุ่ม ประกอบกบัมีเรืออีก 2 ลาํที"จอดรอซ่อมบาํรุง   ส่งผลทาํให้
ความสามารถในการรับงานลดลง และเป็นเหตุให้รายไดจ้ากการให้บริการขนส่งทางเรือแก่บุคคลภายนอกลดลงเมื"อ
เทียบจากปีก่อน 
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สาํหรับในปี 2552 รายไดค้่าขนส่งทางเรือเพิ"มขึ@นเท่ากบั 131.54 ลา้นบาท เนื"องจากมีการซื@อเรือเพิ"มขึ@นจาํนวน 2 ลาํ เพื"อ
ใชใ้นการขนส่งระหวา่งประเทศเพิ"มมากขึ@น 
 
 (3)  รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการเท่ากบั 59.28 ลา้นบาท ในปี 2550  มีรายไดจ้ากการให้บริการเช่าเรือแก่ผูเ้ช่าเพื"อใชเ้ก็บสินคา้จาํนวน 
30.12 ลา้นบาทเพิ"มเขา้มาในส่วนนี@  ส่วนรายไดบ้ริการอื"นๆ มีจาํนวนใกลเ้คียงกนัเมื"อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2551  
สาํหรับปี 2551 รายไดค้่าบริการลดลงเหลือ 35.93 ลา้นบาท เนื"องจากบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการให้เช่าเรือเพื"อใชเ้ก็บ
สินคา้เช่นเดียวกบัปี 2550 และในปี 2552 มีรายไดค้่าบริการเท่ากบั 33.44 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดค้่าผ่านท่า 19.89 
ลา้นบาท รายไดค้่า SERVICE CHARGE 7.29 ลา้นบาท รายไดค่้าทดสอบถงัเก็บแอมโมเนีย 0.95 ลา้นบาท รายไดจ้าก
การซ่อมถงั 0.84 ลา้นบาท และรายไดอื้"นๆ 4.47 ลา้นบาท 
 

(4)  รายได้อื�น 

รายไดอื้"น ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบี@ ยรับ รายไดค้่าเช่า กาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี"ยน รายไดก้าํไรจากการขาย
ทรัพยสิ์น และรายไดค้่าสาธารณูปโภคจากลูกคา้ที"เช่าโรงอดับรรจุของบริษทั ซึ" งมีจาํนวนเท่ากบั 52.22 ลา้นบาท ในปี 
2550 เพิ"มขึ@นเป็น 105.88 ลา้นบาท ในปี 2551  สาเหตุหลกัมาจากการเพิ"มขึ@นของรายไดด้อกเบี@ยรับของบริษทัจาก 2.01 
ลา้นบาท ในปี 2550 เป็น 19.19 ลา้นบาท ในปี 2551  เนื"องจากบริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ที"ออกใหม่เสนอต่อประชาชน
จาํนวน 280 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนเงินรวม 2,240 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2551 ซึ"งภายหลงัการรับชาํระเงินค่า
หุน้ในช่วงแรกบริษทั ไดจ้ดัสรรเงินบางส่วนไปชาํระคืนหนี@ เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส่วนที"เหลือยงัไม่ไดรั้บ
การจดัสรรตามแผนที"วางไวใ้นทนัที ดงันั@นบริษทัจึงไดน้าํเงินที"ไดรั้บชาํระค่าหุ้นบางส่วนไปลงทุนในพนัธบตัร ตัNว
สัญญาใชเ้งิน เพื"อให้การบริหารเงินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุให้ดอกเบี@ ยรับเพิ"มสูงขึ@นในปี 2551 อีกทั@ง 
ในช่วงกลางปี 2551  SQS ไดรั้บโอนเครื"องจกัรที"เกี"ยวเนื"องกบัการผลิตถงัก๊าซ LPG โดยไม่คิดมูลค่าจากบริษทั ถงัเหล็ก
สากล จาํกดั ซึ" งไดมี้การรับรู้เป็นรายไดข้อง SQS จาํนวน 18.72 ลา้นบาท นอกจากนี@  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจาก
อตัราแลกเปลี"ยนเพิ"มขึ@น 6.37 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่าของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพิ"มขึ@น 3.61 ลา้นบาท และอื"นๆ 
สาํหรับปี 2552 รายไดอื้"นๆ ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า รายไดจ้ากดอกเบี@ย กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพย์
เพิ"มขึ@นเป็น 121.98 ลา้นบาท หรือเพิ"มขึ@น 16.09 ลา้นบาท เมื"อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 
ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ ตน้ทุนจากการขาย และตน้ทุนค่าขนส่ง 
เพิ"มขึ@นจาก 13,566.46 ลา้นบาท เป็น 18,058.68 ลา้นบาท และลดลงเท่ากบั 17,620.80 ลา้นบาท ในปี 2550-2552 
 
 (1)  ต้นทุนจากการขาย 

ตน้ทุนจากการขายตามงบการเงินรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนขายก๊าซ LPG   ตน้ทุนขายแอมโมเนีย ตน้ทุนขายผลิตภณัฑปิ์
โตรเคมีอื"น 
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ตน้ทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย ของบริษทัและบริษทัยอ่ยสูงขึ@นจาก 12,940.54 ลา้นบาท ในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 
17,329.18  ลา้นบาทในปี 2551 และลดลงเท่ากบั 16,320.36 ลา้นบาทในปี 2552 สาเหตุที"เพิ"มขึ@นในปี 2551 มาจากการ
เพิ"มขึ@นของตน้ทุนก๊าซ LPG ตามปริมาณการขายที"เพิ"มสูงขึ@น คือ จาก 931.95 ลา้นกิโลกรัมในปี 2550 เป็น 1,140.36 ลา้น
กิโลกรัมในปี 2551 นอกจากนี@หากพิจารณาตน้ทุนขายรวมเฉลี"ยต่อกิโลกรัมของบริษทัและ UGP พบวา่เพิ"มขึ@นจาก 13.20 
บาท ต่อกิโลกรัมในปี 2550 เป็น 14.20 บาท ต่อกิโลกรัมในปี 2551 ทั@งนี@ เป็นผลมาจากตน้ทุนการขนส่งก๊าซ LPG เขา้
คลงัหรือระหว่างคลงัเพิ"มสูงขึ@นตามตน้ทุนนํ@ ามนัที"ปรับตวัสูงขึ@น สําหรับปี 2552 สาเหตุที"ลดลงมาจากการลดลงของ
ตน้ทุนก๊าซ LPG ตามปริมาณการขายที"ลดลง คือ จาก 1,140.36 ลา้นกิโลกรัมในปี 2551 เป็น 1,081.61 ลา้นกิโลกรัมในปี 
2552 

ตน้ทุนผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น เท่ากบั 268.83 ลา้นบาทในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 315.82 ลา้นบาทในปี 2551 และเท่ากบั  
319.97 ลา้นบาทในปี 2552 สาํหรับตน้ทุนขายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนตข์องปี 2552 เท่ากบั 1.80  ลา้นบาท สาํหรับตน้ทุน
ขายผลิตภณัฑเ์อทานอลของปี 2552 เท่ากบั 53.82  ลา้นบาท 
 
 (2)  ต้นทุนขายจากธุรกจิขนส่ง 

ตน้ทุนขายจากธุรกิจขนส่งของ LCR CGT LMR UMR UGT UGI และ UGC ใหแ้ก่ลูกคา้ภายในกลุ่ม (บริษทั และ UGP) 
และลูกคา้ภายนอกประกอบดว้ยค่านํ@ ามนัเชื@อเพลิง ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนกังาน ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษารถและเรือ ค่าเสื"อม
ราคา ค่าสาธารณูปโภค และอื"นๆ ตน้ทุนขายจากธุรกิจขนส่งสามารถแบ่งเป็นตน้ทุนขายค่าขนส่งทางรถยนต ์และตน้ทุน
ค่าขนส่งทางเรือ  

ตน้ทุนขายจากธุรกิจขนส่งเท่ากบั 352.46 ลา้นบาท ในปี 2550 เท่ากบั 410.08 ลา้นบาท ในปี 2551 และเท่ากบั 378.59 
ลา้นบาท ในปี 2552 สาเหตุหลกัในปี 2552 ที"ลดลงมาจากการปรับตวัลดลงของตน้ทุนนํ@ ามนัเชื@อเพลิงและปริมาณการใช้
นํ@ ามนัที"ลดลงตามปริมาณการขนส่งที"ลดลง 
 
ต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์ 

ตน้ทุนการขนส่งทางรถยนตเ์ท่ากบั 264.73 ลา้นบาทในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 361.53 ลา้นบาท ในปี 2551 และลดลงเป็น 
286.29 ลา้นบาท ในปี 2552 ตามปริมาณการขนส่งที"ลดลง อยา่งไรก็ตามสัดส่วนตน้ทุนค่าขนส่งทางรถยนตต่์อรายได้
จากการขนส่งทางรถยนตส์าํหรับปี 2550 เท่ากบั 65.77 เพิ"มขึ@นเป็นร้อยละ 69.19 ในปี 2551 และลดลงเหลือร้อยละ 57.44 
ในปี 2552 สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนค่าขนส่งลดลงตามทิศทางการลดลงของนํ@ ามนัเชื@อเพลิง และแปรผนัไปตามปริมาณ
การขนส่งที"ลดลงจากการใช ้LPG ที"ชะลอตวัลง 
 
ต้นทุนขนส่งทางเรือ 

ตน้ทุนขนส่งทางเรือเท่ากบั 87.73 ลา้นบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 48.55 ลา้นบาท ในปี 2551 และเพิ"มขึ@นเท่ากบั 92.30 
ลา้นบาท ในปี 2552 ทั@งนี@การลดลงของตน้ทุนขนส่งทางเรือในปี 2551 ตน้ทุนขนส่งทางเรือยงัลดลง ถึงแมว้า่ปริมาณการ
ขนส่งทั@งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มในปี 2551 เพิ"มขึ@นเมื"อเทียบกบัปี 2550 แต่การเพิ"มขึ@นของปริมาณการขนส่งดงักล่าว
ทาํให้ตน้ทุนคงที"ต่อหน่วยลดลง แต่เนื"องจากการให้บริการขนส่งในปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการภายในกลุ่ม
บริษทั SGP จึงทาํใหป้ริมาณการขนส่งแก่ลูกคา้ภายนอกลดลง และส่งผลต่อเนื"องทาํใหต้น้ทุนขนส่งใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอก
กลุ่มโดยรวมลดลงอยา่งมากในปี 2551 สาํหรับปี 2552 การเพิ"มขึ@นของตน้ทุนขนส่งทางเรือสาเหตุหลกัมาจากการที"ซื@อ
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เรือเพิ"มจาํนวน 2 ลาํ ทาํใหค้่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงรักษาเรือจาก 3.99 ลา้นบาท ในปี 2551 เพิ"มขึ@นเป็น 13.11 ลา้นบาท
ในปี 2552 ค่าใชจ่้ายพนกังานเพิ"มขึ@นจาก 10.66 ลา้นบาทในปี 2551 เพิ"มขึ@นเป็น 17.25 ลา้นบาทในปี 2552 ค่าเสื"อมราคา
จาก 5.57 ลา้นบาทในปี 2551 เพิ"มขึ@นเป็น 9.59 ลา้นบาทในปี 2552 และตน้ทุนค่านํ@ ามนัจาก 20.08 ลา้นบาทในปี 2551 
เพิ"มขึ@นเป็น 38.67 ลา้นบาทในปี 2552 จากการซื@อเรือเพื"อขนส่งระหวา่งประเทศ 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัและบริษทัย่อยประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกับ
พนกังาน ค่าเสื"อมราคา ค่าเช่า เครื"องหมายการคา้ตดัจ่าย สิทธิการเช่าตดัจ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าสาธารณูปโภค
อื"นๆ โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีแนวโนม้เพิ"มสูงขึ@นจาก 468.68 ลา้นบาท ในปี 2550 เป็น 472.97ลา้นบาท ใน
ปี 2551 ซึ"งสาเหตุหลกัๆ มาจากการเพิ"มขึ@นของค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนกังาน ค่าสาธารณูปโภค และอื"น ๆ  

ในปี 2552 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนกรรมการเพิ"มขึ@นเป็น 498.79 ลา้นบาท หรือเพิ"มขึ@น 25.82 
ลา้นบาท เมื"อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเนื"องจากมีค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัการตลาด ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการ
ขาย ค่าบริการวชิาชีพ และค่าบริจาคการกศุลสาธารณะเพิ"มขึ@น 

อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ต่อรายไดร้วมพบวา่มีสดัส่วนลดลงต่อเนื"องจากร้อยละ 3.14 ร้อยละ 2.35 ในปี 2550-2551และเพิ"มขึ@นร้อยละ 2.56 ในปี  
2552 ตามลาํดบั เนื"องจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายใชท้รัพยากรที"มีอยูอ่ยา่งประหยดัและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีผลทาํให้ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค มีอตัราการเพิ"มขึ@นไม่เท่ากบัอตัราการขยายตวัที"เพิ"มขึ@น
ของยอดขาย  ประกอบกบัในปี 2552 บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้ริจาคการกุศลให้กบัองคก์รและหน่วยงานสาธารณะ
เพิ"มขึ@น 

 
ดอกเบี6ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร 

ดอกเบี@ยจ่ายเท่ากบั 135.73 ลา้นบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 38.86 ลา้นบาท ในปี 2551 เนื"องจากเงินตน้ของเงินกูย้มืลดลง 
ซึ"งบริษทัไดน้าํเงินจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั"วไปส่วนหนึ"งไปจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
ของบริษทัทั@งจาํนวนเมื"อวนัที" 23 พฤษภาคม 2551 จึงทาํใหช่้วงครึ" งปีหลงั 2551บริษทัไม่มีภาระดอกเบี@ยจ่ายจากเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  ประกอบกบัในปี 2551 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่โดยนาํค่าธรรมเนียมธนาคาร 
เท่ากับ 23.34 ลา้นบาท มารวมกับดอกเบี@ ยจ่ายซึ" งถือเป็นตน้ทุนทางการเงินเพื"อให้เป็นไปตามมาตราฐานบัญชีใหม่ 
สาํหรับปี 2552 ดอกเบี@ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารลดลงเหลือ 43.63 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากบริษทัไดท้าํสัญญา
แลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี@ยกบัธนาคารพาณิชย ์ เพื"อซื@ออตัราดอกเบี@ยคงที"ร้อยละ 4.95 ต่อปี และดอกเบี@ยจ่ายบางส่วนถูก
นาํไปบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 
กาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ 
บริษทัมีกาํไรขั@นตน้รวมเท่ากบั 1,260.70 ลา้นบาทในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 1,962.98 ลา้นบาทในปี 2551 และเท่ากบั 
2,177.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั@นตน้ร้อยละ 8.50 ร้อยละ 9.80 และร้อยละ 11.28 ในปี 2550 - 2552 ตามลาํดบั 
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เมื"อนาํกาํไรขั@นตน้บวกดว้ยรายไดค้่าบริการและรายไดอื้"นแลว้นาํมาหักค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจะไดก้าํไรจาก
การดาํเนินงานซึ"งมีแนวโนม้เพิ"มขึ@นจาก  903.53 ลา้นบาทในปี 2550 เป็น 1,634.72 ลา้นบาท ในปี 2551 และ 1,834.50 
ลา้นบาท ในปี 2552 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมเพิ"มขึ@นจากร้อยละ 6.05 เป็นร้อยละ 8.11 และร้อยละ 9.42 ในปี 
2551-2552 ตามลาํดบั  

แต่เมื"อพิจารณากาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษพบว่ามีจาํนวนลดลงเหลือเท่ากับ 496.86 ลา้นบาทในปี 2550 
เท่ากบั 1,092.53 ลา้นบาท ในปี 2551 และเท่ากบั 1,230.16 ลา้นบาท ในปี 2552 หรือคิดเป็นกาํไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
ต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 3.33 ร้อยละ 5.42 และร้อยละ 6.32 ในปี 2550- 2552 ตามลาํดบั ซึ" งสาเหตุหลกัในปี 2550-
2551 มาจากภาระตน้ทุนทางการเงินที"เกิดจากบริษทัไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินและพรหม เมื"อปี 2547 เพื"อลงทุนใน 
UGP รวม 1,700 ลา้นบาท และกูเ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ"มเติมอีก 800 ลา้นบาทในปี 2548 เพื"อซื@อสินทรัพยใ์นการ
ดาํเนินงานหลกัของ SGI ส่งผลให้บริษทัมีภาระดอกเบี@ ยจ่ายเป็นจาํนวนมาก สาํหรับปี 2551 ภาระตน้ทุนทางการเงิน
ลดลงอยา่งรวดเร็วจาก 62.20 ลา้นบาท ในปี 2551 เหลือ 43.63 ลา้นบาท ในปี 2552 เนื"องจากบริษทัไดช้าํระคืนหนี@ เงิน
กูย้มืระยะยาวใหแ้ก่สถาบนัการเงินทั@งจาํนวนในเดือนพฤษภาคม 2551 จึงมีผลทาํใหภ้าระดอกเบี@ยจ่ายลดลงอยา่งมาก แต่
อยา่งไรก็ตามเนื"องจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2552 เพิ"มขึ@นเมื"อเทียบกบัปี 2551 จึงมีผลทาํใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเพิ"มขึ@นจาก 479.99 ลา้นบาท เป็น 560.71 ลา้นบาท จึงมีผลทาํให้กาํไรสุทธิในปี 2552 เท่ากบั 1,230.16 
ลา้นบาท  
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2. ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีแนวโนม้เพิ"มขึ@นในช่วง 3 ปีที"ผ่านมาเท่ากบั 5,790.95 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 
ธนัวาคม 2550 เท่ากบั 7,999.47 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 และเท่ากบั 9,505.76 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 
2552 ทั@งนี@  สินทรัพยร์วมส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนถึงร้อยละ 68-72 ของสินทรัพยท์ั@งหมด เนื"องจาก
ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจที"ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพื"อลงทุนในคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ
ก๊าซ LPG สถานีบริการก๊าซ LPG รวมถึงยานพาหนะ  เป็นตน้  และส่วนที"เหลือประมาณร้อยละ 28-32 ของสินทรัพย์
ทั@งหมด เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซึ"งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี@การคา้ โดยมีรายละเอียดดงันี@  
 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 

ลูกหนี@การคา้และตัNวเงินรับ-สุทธิ 
ลูกหนี@การคา้และตัNวเงินรับสุทธิเท่ากบั 968.54 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 เท่ากบั 925.85 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 
ธนัวาคม 2551 และเท่ากบั 1,021.01 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552  
 
ตารางที" 12.8 : ลูกหนี@การคา้สุทธิแยกตามอาย ุตามงบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 
 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ภายในกาํหนดชําระ 736,921  85.15  735,230  89.39  835,366  88.28  
หนี6ค้างชําระ :             
- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 65,716  7.59  26,066  3.17  48,199  5.09  
- มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 23,465  2.71  170  0.02  5,633  0.60  
- มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 3,768  0.44  2,147  0.26  196  0.02  
- 12 เดือนขึ@นไป 35,614  4.11  58,925  7.16  56,893  6.01  

รวมลูกหนี6การค้า 865,484  100.00  822,538  100.00  946,287  100.00  
             
หกั  ค่าเผื"อหนี@สงสยัจะสูญ (33,569) (3.88) (42,523) (5.17) (41,143) (4.35) 
       ประมาณการค่าลดหนี@  (18,014) (2.08) (16,751) (2.04) (16,751) (1.77) 

ลูกหนี6การค้า-สุทธิ 813,901  94.04  763,264  92.79  888,393  93.88  
ตัNวเงินรับ-สุทธิ 154,636  - 162,587  - 132,612  - 
ลูกหนี6การค้าและตัZวเงนิรับ-สุทธิ 968,537  94.04  925,851  92.79  1,021,005  93.88  

 

จากตารางขา้งตน้พบวา่ลูกหนี@การคา้และตัNวเงินรับของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2552 ร้อยละ 88.28  เป็นลูกหนี@ภายใน
กาํหนดชาํระ ส่วนที"เหลือแบ่งเป็นลูกหนี@อายนุอ้ยกวา่ 3 เดือน เฉลี"ยร้อยละ 5.09  อาย ุ3-6 เดือน  เฉลี"ยร้อยละ 0.60  อาย ุ
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6-12 เดือน คิดเป็นร้อยละเฉลี"ย 0.02 และ มากกวา่ 12 เดือน เฉลี"ยร้อยละ 6.01 ของลูกหนี@การคา้รวม ทั@งนี@สาํหรับลูกหนี@ ที"
มีอายเุกินกวา่ 12 เดือน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ั@งสาํรองค่าเผื"อหนี@สงสัยจะสูญแลว้ทั@งจาํนวน โดยแบ่งเป็น ค่าเผื"อหนี@
สงสยัจะสูญสาํหรับลูกคา้ทั"วไป  41.14 ลา้นบาท และประมาณการค่าลดหนี@  16.75 ลา้นบาท บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้
การเจรจาและคาดว่าจะเรียกเก็บเงินได ้ทั@งนี@บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการตั@งค่าเผื"อหนี@สงสัยจะสูญจากลูกหนี@ ที"
คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ไดด้งันี@  บริษทัมีนโยบายตั@งค่าเผื"อหนี@ สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี@ การคา้ ณ วนัสิ@นงวด โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี@และพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลูกหนี@  แต่ละรายที"เรียกเก็บเงินไม่ไดเ้กินกวา่ 
1 ปี ขึ@นไป โดยบริษทัจะตั@งค่าเผื"อหนี@สงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวน 

ประมาณการลดหนี@ จาํนวน 18.01 ลา้นบาท ในปี 2550 เป็นการตั@งสํารองเพิ"มเติมจากค่าเผื"อหนี@สงสัยจะสูญ เนื"องจาก
ลูกหนี@ เหล่าหนี@ ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มที"มีอายคุา้งชาํระไม่เกิน 12 เดือน ทั@งนี@สาเหตุการประมาณการลดหนี@ดงักล่าวมีสาเหตุมา
จากในอดีต UGP มีการออกใบแจง้หนี@ เพื"อเรียกเก็บจากลูกหนี@การคา้สูงเกินไป เนื"องจากผูบ้ริหารเดิมของ UGP ก่อนที"
บริษทัจะซื@อมา ไดมี้นโยบายปรับเพิ"มราคาขายก๊าซ LPG สาํหรับถงัก๊าซ LPG ขนาด 4 กิโลกรัม ให้กบัลูกคา้กลุ่มที"เป็น
โรงบรรจุก๊าซ LPG ในขณะที"ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวไม่ยอมรับเงื"อนไขการปรับราคาดงักล่าว และปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ดงักล่าว
ยงัไม่จ่ายชาํระหนี@ เฉพาะส่วนของราคาสินคา้ที"ปรับเพิ"มขึ@นและยงัคงมีรายการคา้กบั UGP ตามปกติ อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ริหารของ UGP ชุดปัจจุบนัไดต้ดัสินใจให ้UGP ลดหนี@ค่าสินคา้ที"เพิ"มขึ@นให้กลุ่มลูกคา้ดงักล่าว โดยในปี 2551และปี 
2552 ประมาณการลดหนี@ ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มที"คา้งชาํระนานเกิน 12 เดือน และมีจาํนวนลดลงเลก็นอ้ยเหลือ 16.75 ลา้นบาท 
เนื"องจาก UGP สามารถจบัคู่อา้งอิงเลขที"ใบกาํกบัภาษีเพื"อออกใบลดหนี@ใหถู้กตอ้งตามประมวลรัษฎากรไดบ้างส่วนและ
ส่วนที"เหลือ UGP ยงัคงบนัทึกมูลค่าลดหนี@ ที"คาดวา่จะใหลู้กหนี@การคา้ดงักล่าวในบญัชีประมาณการการลดหนี@  

เมื"อพิจารณาระยะเวลาในการเก็บหนี@ เฉลี"ยของบริษทัและบริษทัยอ่ยในช่วงปี 2550-2552 ที"ผ่านมาจะพบวา่มีระยะเวลา
ในการเรียกเก็บหนี@ เฉลี"ยลดลงจาก 23 วนัในปี 2550 เหลือ 17 วนั ในปี 2551 ทั@งนี@ เนื"องจากตั@งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการบริหารลูกหนี@ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ@น โดยพยายามเรียกเก็บเงินจากลูกหนี@บาง
รายที"เคยไดเ้งื"อนไขการชาํระเงินค่อนขา้งนานให้เร็วขึ@น เช่นลูกหนี@การคา้ประเภทอุตสาหกรรม ตวัแทนคา้ต่าง เป็นตน้ 
สาํหรับปี 2552 ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี@ เฉลี"ยเท่ากบั 18 วนั 
 
สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นสินคา้สาํเร็จรูป ไดแ้ก่ ก๊าซ LPG และผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมีอื"น ร้อยละ 29.06 และแอมโมเนียร้อยละ 25.76 ผลิตภณัฑ์นํ@ ามนัร้อยละ 4.01 สินคา้สําเร็จรูปร้อยละ 7.34 วสัดุ
อะไหล่และอื"นๆ ร้อยละ 5.56 วตัถุดิบคงเหลือร้อยละ 4.16 และสินคา้ระหวา่งทางส่วนใหญ่เป็นก๊าซ LPG แอมโมเนีย 
และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"น ร้อยละ 21.96 และงานระหว่างผลิตร้อยละ 2.15 โดยมีระยะเวลาในการขายสินคา้เฉลี"ย
ประมาณ 6 - 8 วนั  
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                            

ส่วนที" 2 หนา้ 145 

ตารางที" 12.9 :  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 

ก๊าซ LPG และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื"น  24,763  50,688  48,212  123,254  121,155  125,788  
แอมโมเนีย 0  0  0  60,611  107,375  47,482  
ผลิตภณัฑน์ํ@ ามนั 0  0  0  22,823  16,714  36,168  
สินคา้สาํเร็จรูป 0  0  16,133  0  30,576  45,792  
วตัถุดิบคงเหลือ 0  0  0  0  17,336  23,732  
วสัดุอะไหล่และอื"นๆ 263  391  434  31,287  23,182  42,598  
สินคา้ระหวา่งทาง 32,738  36,929  31,711  7,727  91,557  59,548  
งานระหวา่งผลิต 0  0  0  0  8,949  14,719  

รวมสินค้าคงเหลอื 57,764  88,008  96,490  245,702  416,844  395,827  
หกั  ค่าเผื"อสินคา้เสื"อมสภาพ 0  0  0  (741) (1,938) (3,523) 

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 57,764  88,008  96,490  244,961  414,906  392,304  
 

สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยเท่ากบั 244.96 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2550 เพิ"มขึ@นเป็นจาํนวน 
414.91 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2551 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ"มขึ@นของมูลค่าแอมโมเนีย ซึ" งมีปริมาณสินคา้
คงเหลือในปี 2551 ใกลเ้คียงกบัปี 2550 แต่ราคาตน้ทุนนาํเขา้แอมโมเนียต่อหน่วยไดเ้พิ"มสูงขึ@นถึงร้อยละ 68.33 เมื"อเทียบ
กบัปี 2550 และสําหรับปี 2552 สินคา้คงเหลือลดลงเหลือ 392.30 ลา้นบาท เนื"องจากแอมโมเนียมีจาํนวนลดลงจาก 
107.38 ลา้นบาท เหลือ 47.48 ลา้นบาท   อยา่งไรก็ตามในปี 2552 มีรายการผลิตภณัฑน์ํ@ ามนัซึ"งเป็นของ UGP เพิ"มเติมจาก
เดิมขึ@นมาจาํนวน 36.17 ลา้นบาท เนื"องจาก UGP ทาํการซื@อนํ@ ามนัจากผูจ้าํหน่ายในปริมาณมากเพื"อประโยชน์ในการ
บริหารตน้ทุนและส่วนใหญ่นาํไปจาํหน่ายต่อใหแ้ก่บริษทัภายในกลุ่มสยามแก๊ส 

นอกจากนี@ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เฉลี"ยปี 2550-2552 ร้อยละ 62.49  เป็นก๊าซ LPG แอมโมเนีย 
นํ@ ามนั และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอื"น ซึ" งเป็นผลิตภณัฑ์ที"ไม่ค่อยลา้สมยั บริษทัและบริษทัย่อยจึงมีการตั@งสํารองเฉพาะ
สินคา้ที"ใชก้ารไม่ไดแ้ลว้และสินคา้ที"มีมูลค่าที"จะไดรั้บตํ"ากวา่ราคาทุนเท่านั@น ซึ" งจะมีจาํนวนนอ้ยมาก เท่ากบั 0.74 ลา้น
บาท เท่ากบั 1.94 ลา้นบาท และเท่ากบั 3.52 ลา้นบาท ณ วนัสิ@นงวดของปี 2550 - 2552 ตามลาํดบั 
 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื"น ประกอบดว้ย ดอกเบี@ยคา้งรับบริษทัยอ่ยและกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั ลูกหนี@กรมสรรพากร ลูกหนี@
กิจการอื"นที"เกี"ยวขอ้งกนั เงินมดัจาํซื@อทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ รายไดค้า้งรับ และอื"นๆ รายละเอียดดงันี@  
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ตารางที" 12.10 : แสดงรายละเอียดสินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 

ดอกเบี@ยคา้งรับบริษทัยอ่ยและ
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

0  1,074  1,892  0  0  0  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน 0  0  25,613  0  0  25,613  
ลูกหนี@ กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 152  49  165  38  0  4  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 0  0  0  0  44,975  0  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าผลิตถงัแก๊ส 1,913  0  0  1,913  0  0  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,348  7,754  9,745  18,559  17,679  21,039  
รายไดค้า้งรับ 2,775  2,095  954  3,664  2,953  1,145  
ลูกหนี@ค่าสินไหมทดแทน
ประกนัภยั 

0  0  0  0  18,567  24,159  

อื"นๆ 3,344  6,443  74,191  24,391  23,230  97,891  
รวม 14,532  17,415  112,560  48,565  107,404  169,851  

 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื"นเท่ากบั 48.57 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2550 ลดลงเหลือ 107.40 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 
ธนัวาคม 2551 และเพิ"มขึ@นเป็น 169.85 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 สาเหตุที"สินทรัพยห์มุนเวียนอื"นเพิ"มขึ@นอยา่ง
มาก ณ สิ@นปี 2551 และ ปี 2552 เนื"องจากเมื"อวนัที" 25 พฤศจิกายน 2551 UMR ไดด้าํเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษทัประกนัวนิาศภยัเกี"ยวกบัเรือที"เกิดความเสียหาย และตอ้งหยดุเดินเรือชั"วคราวเนื"องจากเกิดเพลิงไหมจ้ากสาเหตุ
ของไฟฟ้าลดัวงจรเมื"อวนัที" 20 พฤศจิกายน 2551 UMRไดบ้นัทึกค่าความเสียหายที"เกิดขึ@นจริงจากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็น
ลูกหนี@ ค่าสินไหมทดแทนประกนัภยัจาํนวน 18.57 ลา้นบาท และ 24.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที" 31 
ธันวาคม 2552 บริษทัย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาเกี"ยวกบัค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฝ่ายบริหารเห็นว่าวงเงิน
ประกนัครอบคลุมความเสียหายทั@งหมด จึงไม่ไดบ้ันทึกค่าเผื"อความเสียหายดังกล่าว  นอกจากนี@ ยงัเกิดจากเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสินคา้จาํนวน 44.98 ลา้นบาท ณ สิ@นปี 2551 ซึ" งส่วนหนึ" งเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้นํ@ ามนัของ UGP 
จาํนวน 43.21  ลา้นบาท  และ ณ สิ@นปี 2552 มีเงินทดรองจ่ายเพื"อดาํเนินการซื@อสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 46.24 ลา้นบาท 
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืนจาํนวน 25.61 ลา้นบาท 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพยห์ลกัที"ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ที"ดิน คลงัและอุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG ถงัก๊าซ LPG 
เรือบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะและอื"นๆ  
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ตารางที" 12.12 : รายละเอียดที"ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 ถึง 2552 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 
1 ที"ดิน 482.11  1,759.60  1,873.67  
2 ส่วนปรับปรุงที"ดิน 35.36  45.66  48.46  
3 อาคาร 109.52  285.07  307.46  
4 ส่วนปรับปรุงอาคาร 0.00  0.00  0.06  
5 ยานพาหนะ 327.34  314.66  342.64  
6 เครื"องจกัร 0.00  299.53  275.60  
7 โครงสร้างและระบบโรงงาน 0.00  55.29  49.95  
8 คลงัและอุปกรณ์เก็บก๊าซ 401.04  326.69  389.01  
9 อุปกรณ์สถานีบริการก๊าซ 10.45  8.36  6.65  

10 สถานีบรรจุแก๊สและบริการก๊าซ 22.16  98.28  86.87  
11 เรือบรรทุกก๊าซ 415.54  352.14  661.12  
12 ถงับรรจุก๊าซ 685.06  687.54  663.63  
13 เครื"องมือเครื"องใช ้ 6.50  8.45  7.98  
14 เครื"องตกแต่งและอุปกรณ์ 21.97  17.15  14.58  
15 เครื"องใชส้าํนกังาน 15.45  16.93  15.33  
16 งานระหวา่งก่อสร้าง 51.52  166.17  231.93  

รวม 2,584.02  4,441.52  4,974.94  
บวก  มูลค่าที"เพิ"มขึ@นจากการตีราคาที"ดิน 270.08  270.08  310.44  
หกั   มูลค่าที"ลดลดงจากการตีราคาที"ดิน (54.44) (54.44) (33.69) 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 2,799.66  4,657.16  5,251.69  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการที"ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 2,799.66 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 
4,657.16 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 มีสาเหตุหลกัดงันี@  
 
1. การเพิ"มขึ@นของที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของ SEEC และ SQS ที"บริษทัไดเ้ขา้ซื@อเงินลงทุนในช่วงไตรมาสที" 4 และ

จากการที"บริษทัไดก่้อตั@งบริษทั SQS เป็นบริษทัยอ่ยเพื"อทาํธุรกิจเกี"ยวกบัถงัก๊าซ ตามลาํดบั รวมจาํนวนสุทธิ 557.60 
ลา้นบาท 

2. การเพิ"มขึ@นของที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ที"ไดซื้@อเพิ"มเติมเขา้มาระหวา่งปีจาํนวน 1,669.48 
ลา้นบาท ซึ"งรายการซื@อเพิ"มส่วนใหญ่เป็นของบริษทัคิดเป็นจาํนวน 1,251.06 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็นซื@อที"ดินจาํนวน 
6 แปลงเพื"อสร้างท่าเรือ 1 แห่ง คลงัก๊าซ 2 แห่ง โรงบรรจุก๊าซ 1 แห่ง และสถานีบริการ 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 
1,117.27  ลา้นบาท อาคาร เครื"องใชส้าํนกังานและยานพาหนะ 15.35 ลา้นบาท คลงัและอุปกรณ์เก็บแก๊ส 15.14 ลา้น
บาท ถงับรรจุแก๊ส 47.68 ลา้นบาท และงานระหวา่งก่อสร้าง 55.62 ลา้นบาท  
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3. ในระหวา่งปี 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ 3.31 ลา้นบาท และมีการตดั
ค่าเสื"อมราคาสินทรัพยร์ะหวา่งปี 369.17 ลา้นบาท 

 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2552 ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ"มขึ@นเป็น 5,251.69 ลา้นบาท เนื"องจากในระหว่างปี 2552 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดซื้@อสินทรัพยเ์พิ"มเขา้มาจาํนวน 955.51 ลา้นบาท รายการหลกัๆไดแ้ก่ บริษทัซื@อที"ดินจาํนวน 4 
แห่ง เพื"อทาํสถานีบริการก๊าซ LPG 2 แห่ง คลงัก๊าซ 2 แห่ง รวมเป็นจาํนวน 134.49 ลา้นบาท ซื@ออาคารและอาคาร
ระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 96.46 ลา้นบาท อุปกรณ์เก็บก๊าซรวมถึงระหวา่งก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 107.07 ลา้นบาท  LMR 
ซื@อเรือบรรทุกก๊าซ LPG เพิ"ม 2 ลาํ ลาํที" 1 มีความสามารถในการบรรจุ 4,002 ตนักรอส อาย ุ13 ปี มูลค่า 193.54 ลา้นบาท 
ลาํที" 2 มีความสามารถในการบรรจุ 3,493 ตนักรอส อาย ุ19 ปี มูลค่าเรือ 141.02 ลา้นบาท LCR ซื@อรถสิบลอ้เพิ"ม 10 คนั 
รถหกลอ้ 7 คนั รถหัวลาก 20 คนั รวมทั@งเบา้ท์แก๊สขนาด 10 ตนั และ 6 ตนั  รวมเป็นจาํนวนเงิน 78.76 ลา้นบาท UMR 
ซื@อเรือบรรทุกก๊าซ NH3 เพิ"ม 1 ลาํ มีความสามารถในการบรรจุ 1,255 ตนักรอส อายุ 33 ปี มูลค่าเรือ 17.70 ลา้นบาท 
นอกจากนี@บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การซื@อถงับรรุจก๊าซเพิ"มขึ@น 87.06 ลา้นบาท  และอื"นๆ รวมถึงในปี 2552 บริษทั และ
บริษทัยอ่ยมีการตีราคาที"ดินเพิ"มขึ@นสุทธิ 61.11 ลา้นบาท  
 
ในระหว่างปี 2552 บริษทัและบริษทัย่อยมีการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ 6.10 ลา้นบาท และตดัค่าเสื"อม
ราคาสินทรัพยเ์ป็นจาํนวน 415.90 ลา้นบาท  
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที"ถือไวเ้พื"อขาย 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2550 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที"ถือไวเ้พื"อขายเท่ากบั 53.40 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 
ที"ดินเปล่า จาํนวน 8.50 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นที"ดิน 2 แปลง ไดแ้ก่ ที"ดินวา่งเปล่าที"จงัหวดันครปฐม ขนาดพื@นที" 4 ไร่ 
87 ตร.วา กรรมสิทธิf ของบริษทั และ ที"ดินวา่งเปล่าที"จงัหวดัจนัทบุรี ขนาดพื@นที" 4 ไร่ 2 งาน 45 ตร.วา กรรมสิทธิf ของ 
UGP และอาคาร 42 ลา้นบาท สําหรับในปี 2551 และปี 2552 ไม่มีการซื@อหรือจาํหน่ายเพิ"มเติมทาํให้ยอดสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนที"ถือไวเ้พื"อขายคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 และ 2552 คงที"เท่ากบั 53.40 ลา้นบาท 
 
เครื"องหมายการคา้ 

เครื"องหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” เกิดจากการที"บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนใน UGP ในเดือนธันวาคม 2547 ซึ" งมีจาํนวนเริ"มตน้
เท่ากบั 627 ลา้นบาท และทยอยตดัจาํหน่ายจนกระทั"งเหลือ 532.95 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550  สาํหรับ ณ วนัที" 
31 ธันวาคม 2551 และ 2552 ไม่ไดมี้การซื@อเครื"องหมายการคา้เพิ"มเติม ทั@งนี@ เครื"องหมายการคา้ถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธี
เส้นตรงภายในระยะเวลา 20 ปี  ต่อมาในปี 2551  ไดมี้การเปลี"ยนแปลงนโยบายบญัชีเกี"ยวกบัเรื"องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
โดยเปลี"ยนแปลงจากเดิมให้มีการตดัจาํหน่ายเครื" องหมายการคา้และค่าความนิยมเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงใน
ระยะเวลา 20 ปี เป็นการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแทน ซึ" งใชว้ิธีการเปลี"ยนทนัทีเป็นตน้ไป ดงันั@น
บริษทัจึงไดห้ยดุการตดัจาํหน่ายเครื"องหมายการคา้ UGP ส่งผลทาํให้เครื"องหมายการคา้ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 และ 
2552 คงที"เท่ากบั 532.95 ลา้นบาท 
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ค่าความนิยมรอตดับญัชี 

ค่าความนิยมที"เกิดจากการที"บริษทัซื@อเงินลงทุนใน UGP คือส่วนเกินของราคาซื@อเงินลงทุนที"บริษทัเขา้ลงทุนใน UGP ที"
สูงกวา่ราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ จะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลา 20 ปี ดงันั@นค่าความนิยมรอตดับญัชีจะ
ลดลงทุกปี เท่ากบัค่าความนิยมตดัจ่ายในแต่ละงวดบญัชี โดยเท่ากบั 547.87 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550  

ในปี 2551 ไดมี้การเปลี"ยนแปลงนโยบายบญัชีเกี"ยวกบัเรื"องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเช่นเดียวกนัเครื"องหมายการคา้ บริษทัจึง
ไดห้ยดุตดัจาํหน่ายค่าความนิยม แต่เนื"องจากในปี 2547 ที"บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาซื@อขายหุน้เพื"อซื@อเงินลงทุนใน UGP 
และต่อมาภายหลงัเมื"อวนัที" 5 เมษายน 2548 บริษทัไดเ้รียกร้องคา่เสียหายจาํนวน 72.69 ลา้นบาท ที"เกิดขึ@นภายหลงัจาก
การจ่ายซื@อเงินลงทุนใน UGP จากผูถื้อหุน้ เนื"องจากผูถื้อหุน้เดิม (ผูข้าย) ไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื@อขายหุน้ดงักล่าว ต่อมา
เมื"อวนัที" 30 มิถุนายน 2551 คณะอนุญาโตตุลาการ ไดมี้คาํชี@ขาดใหผู้ถื้อหุน้เดิม (ผูข้าย) ชาํระเงินเป็นจาํนวน 58.60 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบี@ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัที"มีคาํชี@ขาดจนถึงวนัที"ทาํการชาํระแลว้เสร็จ ซึ"งบริษทัไดรั้บชาํระค่า
เรียกร้องความเสียหายพร้อมดอกเบี@ยดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เมื"อวนัที" 6 สิงหาคม 2551 จึงทาํใหค้่าความนิยมที"เกิดจากการ
ซื@อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลงจาํนวน 58.60 ลา้นบาท เหลือ 489.27 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเนื"องจากในไตรมาสที" 4 
ของปี 2551 บริษทัไดซื้@อเงินลงทุนในบริษทั สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จาํกดั เกิดค่าความนิยมและอื"นๆ รวม 23.93 
ลา้นบาท ทาํให ้ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 ค่าความนิยมคงเหลือ 513.20 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2552 ไม่มีการเปลี"ยนแปลงค่าความนิยมรอตดับญัชีทาํให ้ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 คงที"เท่ากบั 513.20 ลา้น
บาท 

 
ค่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การเช่าที"ดินพร้อมสิ"งปลูกสร้างเพื"อทาํสถานีใหบ้ริการก๊าซ LPG เท่ากบั 17.55 ลา้นบาท ณ 
วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 20.79 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 เนื"องจากบริษทัมีการเช่าสถานีบริการที"
จงัหวดัชลบุรีเพิ"มอีก 1 สถานี มูลค่า 6.50 ลา้นบาท และในระหวา่งปีมีการตดัจาํหน่าย 3.25 ลา้นบาท สาํหรับปี 2552 ไม่มี
การเช่าเพิ"มเติม แต่ในระหวา่งปีไดมี้การตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าจาํนวน 2.50 ลา้นบาท มีผลทาํใหค้า่สิทธิการเช่า ณ วนัที" 
31 ธนัวาคม 2552 ลดลงเหลือ 18.29 ลา้นบาท 
 
หน ี 6สิน 

หนี6สินหมุนเวยีน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั@นจากสถาบนัการเงิน 

บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั@นจากธนาคารพาณิชยใ์นรูปของตัNวสญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบี@ยร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี เพื"อ
จ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบในการผลิตจาํนวน 20 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชี 2.78 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั@นจากสถาบนัการเงินเท่ากบั 22.78 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 ต่อมาในปี 2552 
บริษทัยอ่ยจ่ายชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีทั@งจาํนวน 2.78 ลา้นบาท ทาํให ้ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 มีเงินกูย้มืระยะสั@น
จากสถาบนัการเงินคงเหลือเท่ากบั 20 ลา้นบาท 
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เจา้หนี@การคา้ 

เจา้หนี@การคา้ส่วนใหญ่เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ไทยออยส์ จาํกดั เป็นตน้ ซึ" งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการให้สินเชื"อ (Credit 
Term) ประมาณ 19-30 วนั  

เจา้หนี@การคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีแนวโนม้เพิ"มสูงขึ@นจาก 925.77 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 เป็น 970.11 
ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551  และเท่ากบั 1,047.86 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 เจา้หนี@การคา้ของบริษทั
และบริษทัย่อยเพิ"มขึ@นตามแนวโน้มของยอดขายที"เพิ"มสูงขึ@น ซึ" งที"ผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อยมีการจ่ายชาํระเงินค่า
สินคา้ให้กบัเจา้หนี@ การคา้ไดต้รงตามกาํหนดเวลา ดงัจะเห็นไดจ้ากระยะเวลาชาํระหนี@ เฉลี"ยของบริษทัและบริษทัย่อย
ในช่วงปี 2550-2552 ประมาณ 19-25 วนั ซึ"งอยูใ่นช่วงของ Credit Term ที"ไดรั้บจากเจา้หนี@การคา้ 
 
หนี@ สินหมุนเวยีนอื"น 

หนี@ สินหมุนเวียนอื"นประกอบดว้ย เจา้หนี@ ค่าสินทรัพย ์เจา้หนี@ อื"นบริษทัย่อยและบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลคา้งจ่าย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และอื"นๆ รายละเอียดดงันี@  

ตารางที" 12.13 : รายละเอียดหนี@ สินหมุนเวยีนอื"น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั งบการเงนิรวม 
31 ธ.ค.50 31 ธ.ค.51 31 ธ.ค.52 31 ธ.ค.50 31 ธ.ค.51 31 ธ.ค.52 

เจา้หนี@ อื"นบริษทัยอ่ยและบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 776  1,722  1,297  2,341  3,568  2,720  
ส่วนของดอกเบี@ยคา้งจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร
ที"ถึงกาํหนดชาํระในหนึ"งปี 

0  0  0  2,600  8,400  101  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 66,211  123,659  127,182  168,712  259,229  327,875  
เจา้หนี@กรมสรรพากร 7,367  7,704  8,939  14,300  7,800  16,473  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,134  17,695  12,069  28,656  75,650  49,119  
อื"นๆ 21,328  37,171  9,349  8,067  15,657  18,109  

รวม 102,816  187,951  158,836  224,676  370,304  414,397  

 
หนี@ สินหมุนเวียนอื"นของบริษทัและบริษทัยอ่ยเท่ากบั 224.68 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 เพิ"มขึ@นเป็น 370.30 
ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 และเท่ากบั 414.40 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 สาเหตุมาจากภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลคา้งจ่ายเพิ"มสูงขึ@น ตามผลประกอบการที"ดีขึ@น  
 
หนี6สินไม่หมุนเวยีน 
ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชําระในหนึ�งปี และ เงนิกู้ยมืระยะยาว ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที"ถึงกาํหนดชาํระในหนึ"งปีและเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยเท่ากบั 923.66 ลา้น
บาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 ต่อมาในปี 2551 บริษทั และ UMR ไดจ่้ายชาํระคืนหนี@ เงินกูร้ะยะยาวแก่สถาบนัการเงิน
แลว้ทั@ งจาํนวน คงเหลือแต่ LMR ที"ยงัคงคา้งภาระหนี@ กับเจ้าหนี@ อื"นอีก 7.00 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2551 
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นอกจากนี@ยงัมีเงินกูย้มืระยะยาวของ SEEC ที"เพิ"มขึ@นมาเนื"องจากบริษทัไดเ้ขา้ไปซื@อเงินลงทุนใน SEEC ในช่วงไตรมาส
ที" 4 ของปี 2551 อีกจาํนวน 168.33 ลา้นบาท ทาํให ้ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 มีเงินกูย้มืระยะยาวทั@งสิ@น 175.33 ลา้นบาท  
 

 ณ 31 ธ.ค. 50 ณ 31 ธ.ค. 51 ณ 31 ธ.ค. 52 
บริษทั 832.50  0.00  510.00  
UMR 66.30  0.00  0.00  
UGI 0.00  0.00  0.00  
LCR 0.00  0.00  0.00  
LMR 24.86  7.00  233.93  
SEEC 0.00  168.33  189.86  

รวม 923.66  175.33  933.79  
 
ในปี 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพิ"มเติมดงันี@  

1. บริษทัและบริษทัยอ่ยไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพิ"มเติมจาํนวน 600 ลา้นบาท เพื"อซื@อที"ดินรวมทั@งอาคาร
และสิ"งปลูกสร้าง และเพื"อก่อสร้างสิ"งอาํนวยความสะดวกสาํหรับท่าเทียบเรือ 

2. LMR ไดกู้เ้งินเพิ"มเติมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 243.93 ลา้นบาท เพื"อซื@อเรือบรรทุกก๊าซ LPG เพิ"มอีก 2 ลาํ 
3. SEEC ไดกู้เ้งินเพิ"มจากสถาบนัการเงินจาํนวน 30 ลา้นบาท เพื"อพฒันาที"ดินและก่อสร้างโรงงาน และเพื"อค่า

เครื"องจกัร  
นอกจากนี@ ในระหวา่งปี 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ยอยจ่ายชาํระหนี@ คืนไดต้ามเงื"อนไขในสญัญาที"ไดต้กลงไวก้บั
สถาบนัการเงิน ส่งผลให ้ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือเท่ากบั 933.79 ลา้น
บาท  
 
ดอกเบี@ยคา้งจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2550 – 2552 ที"ผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถจ่ายชาํระหนี@ ไดต้ามเงื"อนไข  แต่ในงบการเงินรวมปรากฎวา่มี
ดอกเบี@ยคา้งจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 19.32 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 เท่ากบั 15.21 
ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2551  และคงเหลือ 0.10 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2552 (ส่วนหนึ" งบนัทึกอยู่ใน
หนี@ สินหมุนเวียนอื"น) ดอกเบี@ยคา้งจ่ายดงักล่าวเป็นของ LMR ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยของ LCR ที"ทาํการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี@กบัสถาบนัการเงินตั@งแต่ปี 2545 ก่อนที"บริษทัลงทุนใน LCR  เมื"อเดือนมีนาคม ปี 2548 ซึ"ง ณ วนัที"บริษทัไดเ้ขา้ลงทุน
ใน LCR นั@น LMR ไดเ้จรจาปรับโครงสร้างหนี@ เรียบร้อยแลว้ และสามารถผ่อนชาํระไดต้ามเงื"อนไขการปรับโครงสร้าง
หนี@  โดยมีรายละเอียดดงันี@  เงินตน้ 43.50 ลา้นบาท เริ"มผ่อนชาํระงวดแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ 2545 และครบกาํหนดใน
เดือนเมษายน 2553 อตัราดอกเบี@ยร้อยละ MLR ต่อปี โดยเงินที"จ่ายชาํระในแต่ละงวดให้ถือวา่เป็นการจ่ายชาํระหนี@ เงิน
ตน้ก่อน ส่วนที"เหลือจึงนาํไปชาํระดอกเบี@ยคา้งจ่ายตามขอ้ (2)   

LMR ทยอยชาํระหนี@ เงินตน้ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้เมื"อวนัที" 26 มิถุนายน 2551 และ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2551 
คงเหลือดอกเบี@ยคา้งจ่ายจาํนวน 15.21 ลา้นบาท ทั@งนี@ เงื"อนไขการจ่ายชาํระดอกเบี@ยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสรุปไดด้งันี@  
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(1) ดอกเบี@ยคา้งจ่ายจาํนวน 8.14 ลา้นบาท  สถาบนัการเงินจะยกให ้LMR  ทั@งจาํนวน หาก LMR สามารถปฏิบติัได้
ตามเงื"อนไขในสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนี@  

(2) ดอกเบี@ยจ่ายส่วนที"เหลือ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 และ  ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 11.18 ลา้นบาท 
และ 7.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นดอกเบี@ยจ่ายที"คาํนวณจากเงินตน้คงคา้งในอตัราดอกเบี@ยร้อยละ MLR ต่อปี 
ซึ"งจะทาํการจ่ายชาํระดอกเบี@ยคา้งจ่ายดงักล่าวเมื"อชาํระเงินตน้ครบถว้นแลว้ 

ในระหวา่งปี 2552 LMR ไดช้าํระดอกเบี@ยคา้งจ่ายดงักล่าวครบถว้นแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นจาํนวนเงิน 7.06 
ลา้นบาท และไดรั้บยกเวน้ดอกเบี@ยคา้งจ่ายคงเหลือจาํนวน 8.14 ลา้นบาทตามที"ระบุไวใ้นสญัญาเงินกู ้โดยบนัทึกรับรู้เป็น
รายไดอื้"นและไดน้าํมาคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปีสิ@นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2552 เรียบร้อยแลว้  

ดงันั@น ดอกเบี@ยคา้งจ่ายที"เกิดขึ@น จึงไม่ถือวา่ LMR ผิดนดัชาํระหนี@  แต่เป็นไปตามเงื"อนไขการปรับโครงสร้างหนี@ ระหวา่ง 
LMR และ สถาบนัการเงิน 

สาํหรับดอกเบี@ยคา้งจ่ายคงเหลือจาํนวน 0.10 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 เป็นดอกเบี@ยคา้งจ่ายที"คาํนวณจากเงิน
ตน้ที" LMR กูเ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ"มเติมในปี 2552 
 
เงินมดัจาํค่าถงัก๊าซ LPG 

เงินมดัจาํค่าถงัก๊าซ LPG บริษทัและUGP บนัทึกเป็นหนี@ สินของบริษทัและจะจ่ายชาํระเงินคืนแก่ลูกคา้ พร้อมทั@งบนัทึก
ลดหนี@ สินดงักล่าวเมื"อลูกคา้นาํใบเสร็จรับเงินมดัจาํค่าถงัก๊าซ LPG และถงัก๊าซ LPG คืนแก่บริษทั โดยเงินมดัจาํค่าถงัก๊าซ 
LPG จะมีแนวโนม้เพิ"มสูงขึ@นเรื"อยๆ ตามปริมาณถงัก๊าซ LPG ใหม่ที"ลูกคา้ไดซื้@อเพิ"มขึ@นในแต่ละปี หักดว้ยยอดเงินมดัจาํ
ที"ลดลงจากการที"ลูกคา้นาํถงัก๊าซ LPG มาคืน นอกจากนี@ บริษทัและ UGP ไม่มีนโยบายที"จะรับรู้เงินมดัจาํเป็นรายได ้
ดงันั@นยอดเงินมดัจาํค่าถงัก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP จะเพิ"มขึ@นทุกปี เงินมดัจาํค่าถงัก๊าซเท่ากบั 2,054.91 ลา้นบาท ณ 
วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 เท่ากบั 2,150.54 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 และเท่ากบั 2,254.07 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 
ธนัวาคม 2552   
 
ภาระผกูพนัและหนี@ สินที"อาจจะเกิดขึ@น 

1. ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนักบัธนาคารเป็นหนงัสือคํ@าประกนัซึ"งส่วนใหญ่เป็น
การคํ@าประกนัการซื@อก๊าซ LPG และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี จาํนวน 1,565.55 ลา้นบาท นอกจากนี@บริษทัมีภาระผกูพนั
กบัธนาคารเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับการซื@อก๊าซ LPG จาํนวน 28.20 ลา้นบาท โดยมีดินพร้อมสิ"งปลูกสร้าง
บางส่วน เครื"องจกัรและเรือตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 และมีกรรมการบริษทัร่วมคํ@าประกนั
เป็นการส่วนบุคคล 

2. ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเชื"อประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์
รีซีท และ/หรือวงเงินขายลดเช็คการคา้และ/หรือวงเงินหนงัสือคํ@าประกนั และ/หรือวงเงินสินเชื"อประเภทสญัญาซื@อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือวงเงินเพื"อการกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งที"ยงัไม่ได้ใช้เป็น
จาํนวนรวม 4,466.01 ลา้น วงเงินสินเชื"อดงักล่าวคํ@าประกนัโดยที"ดินพร้อมสิ"งปลูกสร้างบางส่วน และเรือตามหมาย
เหตุขอ้ 9 และขอ้ 10 และมีกรรมการบริษทัร่วมคํ@าประกนัเป็นการส่วนบุคคล  
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3. เมื"อวนัที" 29 กนัยายน 2552 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดท้าํสัญญาซื@อขายหุ้นสามญักบับริษทัในต่างประเทศแห่ง
หนึ"ง เพื"อซื@อบริษทัที"จดทะเบียนจดัตั@งในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมูลค่าทั@ งสิ@น 51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดจ่้ายชาํระเงินมดัจาํแลว้จาํนวน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในวนัลงนามในสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 15) และจะชาํระ
ส่วนที"เหลือจาํนวน 46 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในวนัครบกาํหนดสญัญาการโอนหุน้และบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขอื"น
ที"ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา 

4. เมื"อวนัที" 29 กนัยายน 2552 บริษทัไดท้าํสญัญาคํ@าประกนักบับริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ"งเพื"อคํ@าประกนัการชาํระ
เงินใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศในการทาํสญัญาซื@อขายหุน้สามญักบับริษทัในต่างประเทศดงักล่าว (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 15 และ 34.3) 

5. ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าที"ดินและอาคารที"ตอ้งจ่ายในอนาคต 
จาํนวน 95.34 ลา้นบาท 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2550 เท่ากบั 990.79 ลา้นบาท เพิ"มขึ@นเป็น 4,206.01 ลา้นบาท ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 
2551 หรือเพิ"มขึ@น 3,215.22 ลา้นบาท ทั@งนี@ เนื"องจากเมื"อวนัที" 14 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นที"ออกใหม่ต่อประชาชนจาํนวน 280 ลา้นหุ้น มูลค่าที"ตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท ในราคาหุน้ละ 8.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 2,240 ลา้นบาท ซึ" งบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นครบถว้นแลว้เมื"อวนัที" 22 
พฤษภาคม 2551  โดยบนัทึกเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 280 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัภายหลงัจากหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์าํนวน 1,874.48 ลา้นบาท นอกจากนี@ ปี 2551 กาํไรสะสมของ
บริษทัและบริษทัย่อยเพิ"มสูงขึ@นเนื"องจากมีกาํไรสุทธิส่วนที"เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 1,095.17 ลา้นบาท และมีส่วน
ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 108.07 ลา้นบาท  ส่งผลทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ"มขึ@นเป็น 4,348.51 ลา้นบาท แต่เนื"องจากใน
ระหวา่งปี 2551 มีการจ่ายเงินปันผลออกไปจาํนวน 142.50 ลา้นบาท คงเหลือส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2551 
เท่ากบั 4,206.01 ลา้นบาท   

สําหรับส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2552 เพิ"มขึ@ นเป็น 4,776.04 ล้านบาท หรือเพิ"มขึ@ น 570.03 ล้านบาท  
เนื"องจากในปี 2552 มีกาํไรสุทธิส่วนที"เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 1,254.60 ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิที"เป็นส่วนของผู ้
ถือหุน้ส่วนนอ้ยจาํนวน 24.44 ลา้นบาท และบริษทัมีการประเมินราคาที"ดินใหม่มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที"ดินเพิ"มขึ@น
อีกจาํนวน 40.36 ลา้นบาท  ส่งผลทาํใหส่้วนของผูถื้อหุ้นเพิ"มขึ@นเป็น 5,476.53 ลา้นบาท แต่เนื"องจากในระหวา่งปี 2552  
มีการจ่ายเงินปันผลออกไปจาํนวน 425.40 ลา้นบาท และมีการซื@อหุ้นสามญัของบริษทัคืนเป็นจาํนวน 272.14 ลา้นบาท 
นอกจากนี@ ในปี 2552 บริษทัไดเ้ขา้ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศบริษทั สยามแก๊ส ฮ่องกง จาํกดั (HK) โดยมีสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศดงักล่าวร้อยละ 100 เกิดขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินเป็นจาํนวน 2.95 ลา้นบาท 
ทาํใหค้งเหลือส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2552 เท่ากบั 4,776.04 ลา้นบาท  
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ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จาํกดั ในฐานะผูส้อบบญัชี (Audit Fee) ปี 2551 และปี 2552 ของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 6.55 ลา้นบาท และ 7.346 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และสาํนกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกบับริษทั และบริษทัยอ่ย 
 
ตารางที" 12.14  : รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2551 และปี 2552 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 บริษัท บริษัทและบริษัทย่อย 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2552 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินสิ@นปี 0.94 1.07 4.07 4.56 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที" 1 ถึง 3 0.83 0.90 2.48 2.78 

รวม 1.79 1.97 6.55 7.34 
 
ปัจจยัและอทิธิพลหลกัที�อาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

1. นโยบายราคาก๊าซลอยตวั 

 จากการที"ปัจจุบนัราคาจาํหน่ายก๊าซ LPG มีลกัษณะกึ"งลอยตวักึ"งควบคุม คือ รัฐบาลยงัคงควบคุมราคา ณ โรงกลั"น/ 
ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ ราคานาํเขา้ก๊าซ LPG   และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลงัเก็บก๊าซ LPG ของ บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) (“ปตท.”) แต่ไม่ไดค้วบคุมราคาขายปลีก   แต่หากในอนาคตรัฐบาลมีนโยบายที"จะยกเลิกการควบคุมราคา
จาํหน่ายก๊าซ LPG และลอยตวัราคาจาํหน่าย LPG อยา่งสมบูรณ์ จะส่งผลทาํใหต้น้ทุนนํ@ าก๊าซของบริษทัและผูค้า้ก๊าซ 
LPG ทั"วไปอาจปรับตวัเพิ"มสูงขึ@นหรือลดลงได ้และผูค้า้ก๊าซสามารถปรับเปลี"ยนราคาขายปลีกก๊าซหุงตม้ไดอ้ยา่งเสรี 
เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนที"แทจ้ริงของผูค้า้ก๊าซหุงตม้  ซึ" งการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวจะทาํให้รูปแบบในการดาํเนิน
ธุรกิจเปลี"ยนไปจากเดิมที"เป็นการแข่งขนักนัดว้ยคุณภาพและการบริการมาเป็นการแข่งขนักนัดว้ยราคา ซึ" งอาจมี
ผลกระทบมายงัผลประกอบการของบริษทัในอนาคต 
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13. ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

- ไม่มี - 




