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ก๊าซ NGV หมายถึง ก๊าซธรรมชาติเพ่ือยานยนต ์

ปตท. หมายถึง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ตวัแทนคา้ต่าง หมายถึง โรงอดับรรจุก๊าซและสถานีบริการก๊าซท่ีบริษทัหรือ UGP แต่งตั้งให้
เป็นตวัแทนค้าต่างของบริษทัหรือ UGP และสามารถจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ภายใตเ้คร่ืองหมาย “สยามแก๊ส” หรือ”ยนิูคแก๊ส” ได ้

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

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

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

ผูข้นส่งน ้ ามนั ม.12 หมายถึง ผูข้นส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ กระทรวงพลงังาน 

สนพ. หมายถึง ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 1 – ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ - หนา้ 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจพลงังานอนัดบัตน้ๆของเอเชียตะวนัออก โดยในส่วนของธุรกิจในประเทศไทย 
บริษทัมีแผนลงทุนขยายธุรกิจคา้ก๊าซ LPG โดยการเพ่ิมจ านวนสถานบริการก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG รวมถึงการขยาย
ธุรกิจขนส่งทางเรือโดยการซ้ือเรือเพ่ือใชใ้นการขนส่งก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึน ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศนั้น ในช่วงท่ีผ่านมา
บริษทัไดล้งทุนซ้ือธุรกิจคลงัเก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ในประเทศ เวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยบริษทัยงัคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ในประเทศ
แถบเอเชียตะวนัออกต่อไป 

นอกจากน้ีบริษทัยงัมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจพลงังานอ่ืนๆดว้ย เช่น โอกาสในการขยายธุรกิจพลงังาน 
LNG หรือ NGV รวมถึงปิโตรเคมีอ่ืนๆ รวมถึงพลงังานอ่ืนๆ โดยท่ีผ่านมาบริษทัมีการลงทุนในธุรกิจพลงังาน เอทานอล และ
ถ่านหิน  
 

วสิยัทศัน์ 
กลุ่มบริษทัสยามแก๊ส มุ่งเนน้ท่ีจะเป็นผูน้ าในการด าเนินธุรกิจพลงังานระดบัภูมิภาค 

 
พนัธกิจ 
บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ เช่น การเจริญเติบโตของตลาดและการปล่อย

ราคาก๊าซลอยตวัในอนาคต ในส่วนของการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ บริษทัไดพ้ฒันาศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจตน้น ้ า 
(upstream) และการสร้างเครือข่ายในการกระจายสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งใน
ระดบัประเทศและการขยายธุรกิจไปยงัประเทศใกลเ้คียง โดยการพฒันาดงักล่าวบริษทัไดมุ่้งเนน้ในส่วนส าคญัต่างๆดงัน้ี 
 

 วางแผนการเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (facilities) คลงั โรงบรรจุก๊าซและสถานีบริการรวมถึงเรือบรรทุกก๊าซ 
รถบรรทุกก๊าซต่างๆ 

 พฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จ
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั 

 ใหค้วามส าคญัต่อนโยบายดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการ รวมถึงการปฏิบติัภายในองคก์ร 
 มุ่งเนน้ความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนดว้ยการจดัสรรผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นเลิศ โดยเฉพาะดา้นความปลอดภยั 

ความสะดวก ในราคาประหยดัและเป็นธรรม 
 ใหค้วามส าคญัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมตามหลกัธรรมภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อ 

สงัคม ชุมชน ตลอดจนผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือบริษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้ง

บริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 500,000 บาท มีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (“ก๊าซ LPG”) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซ่ึงบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัท 
อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จ ากดั (“SGI”) (กลุ่มวีรบวรพงศ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ของบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน SGI ในขณะนั้น 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวีรบวรพงศ์ไดข้ายหุ้น SGI ทั้งจ านวนให้แก่บุคคลภายนอกแลว้) ซ่ึงเป็นผูค้า้น ้ ามนัตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543   บริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซ LPG ก่อนท่ี
จะขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG 

บริษทัได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่การคา้ก๊าซ LPG และ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมประเภทอ่ืน รวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งทางรถยนตแ์ละทางเรือ ดว้ย
การเขา้ลงทุนในบริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) (“UGP”) ซ่ึงประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG แอมโมเนีย และ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 และลงทุนในบริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั (“LCR”) ซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่ง
น ้ ามนัและก๊าซ LPG ทางรถยนต ์เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548   รวมทั้งการซ้ือสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG 
จาก SGI ไดแ้ก่ ท่ีดิน สิทธิการเช่า อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ถงัก๊าซ LPG คลงัเก็บก๊าซ LPG เคร่ืองหมายการคา้ 
และสิทธิบตัร เป็นตน้ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2548 

ในปี 2548 บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูค้า้
น ้ ามนัตามาตรา 7   ท าใหบ้ริษทัเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ท่ีประกอบธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์
โตรเคมีอ่ืน ภายใตเ้คร่ืองหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” และประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมอ่ืน   โดยมีบริษทัยอ่ยในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 8 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง คือ บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด ์
ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั   และบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านทางบริษทัยอ่ยของ
บริษทัอีกจ านวน 6 บริษทั คือ บริษทั ลคัก้ี มารีน จ ากดั   บริษทั เคมีคลัส์แก๊ส ขนส่ง จ ากดั   บริษทั ยนิูค มารีน จ ากดั   บริษทั ยู
นิคแก๊สเทรดด้ิง จ ากดั   บริษทั ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   และบริษทั ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ จ ากดั 

ในปี 2551 บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเร่ิมท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใต้
ช่ือ “SGP” เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2551 และไดมี้พฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ปี 2551 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ งบริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จ ากดั (“SQS”) ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 70 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 27 
มิถุนายน 2551 เพ่ือซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ของบริษทั ถงัเหล็กสากล 
จ ากดั จากบริษทับริหารสินทรัพย ์สุขมุวทิ จ ากดั ในราคา 123.20 ลา้นบาท  

 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จ ากดั (“SEEC”) จ านวน 28 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 280 ลา้นบาท จากบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั   บริษทั วีวอง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   และ
นายกฤตพงษ ์พชัรภิญญโญพงศ ์ซ่ึงไม่ใช่บุคคลเก่ียวโยงกบับริษทั ซ่ึงท าให้บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อย
ละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ SEEC เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 
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 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เน้ือท่ี 89-3-40 ไร่ ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 33 หมู่ 4 ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลบางจาก 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2551 เพ่ือก่อสร้างท่าเรือขนส่งก๊าซ LPG  คลงัเก็บ
ก๊าซ LPG และ โรงบรรจุก๊าซ LPG จากบริษทั ไทยเกรียงกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2552 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ง SIAMGAS HK CO., LTD.(“SGHK”) บริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ SGHK ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือ
วนัท่ี 20 สิงหาคม 2552 ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเป็นบริษทัโฮลด้ิงและคา้ขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ปี 2553 

 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SUPERGAS COMPANY LIMITED “SUPERGAS” ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก 
SHANGHAI CROWN LIMITED เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 11.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัถือหุ้นทางตรง
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 

 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. (“SGLS”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก 
SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 15.0 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ โดยบริษทัถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 และปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือ
จาก SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. เป็น SINGGAS (LPG) PTE LTD. “SINGGAS” และไดข้าย
หุน้สดัส่วนร้อยละ 5 ใหก้บั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ง UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. (“UNITED”) บริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย UNITED ไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
มาเลเซีย เม่ือไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศมาเลเซีย และ
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัยกเลิก UNITED เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยอ่ย
ดงักล่าวยงัมิไดด้ าเนินธุรกิจ และเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และความเหมาะสมในการบริหารจดัการ ซ่ึงการเลิก UNITED 
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั สยามนทลิน จ ากดั ร่วมกบับริษทั นทลิน จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ โดยบริษทัถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เม่ือไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 

 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ BP ZHUHAI (LPG) LIMITED (“BPZH”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก SHINE TOP 
INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (“SHINE TOP”) ร้อยละ 49 และจาก BP GLOBAL 
INVESTMENTS LIMITED (“BP GLOBAL”) ร้อยละ 51 เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 101.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
โดยผา่น SGHK บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 
2553 และไดท้ าการโอนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 และปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือจาก BP ZHUHAI 
(LPG) LIMITED (“BPZH”) เป็น SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.(“SINOSIAM”) โดย 
SINOSIAM จดทะเบียนนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ครบวงจร ประกอบดว้ยคลงัสินคา้และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการน าเขา้และท่าเรือท่ีสามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึงการ
กระจายสินคา้ดว้ยเรือและรถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือลงถงับรรจุแก๊ส 
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ปี 2554 

 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. (“COGEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก 
CHEVRON CHINA LTD. โดยผา่น SGHK บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 51.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 
และไดท้ าการโอนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554  ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือจาก CHEVRON OCEAN 
GAS & ENERGY LTD. เป็น SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD.(“SOGEL”) โดย SOGEL จด
ทะเบียนนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบวงจร 
ประกอบดว้ยคลงัสินคา้และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการน าเขา้และท่าเรือท่ีสามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจาย
สินคา้ดว้ยเรือและรถบรรทุกก๊าซ 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ง SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) บริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย SGT ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินธุรกิจน าเขา้และส่งออกแก๊สปิโตรเลียมเหลวไปยงัประเทศต่างๆใน
ภูมิภาค และไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจตั้งแต่มกราคม 2556 

 บริษทัไดท้ าการควบรวมธุรกิจขนส่งทางเรือจ านวน 5 บริษทั ซ่ึงประกอบไปดว้ยบริษทั บริษทั ลคัก้ี มารีน จ ากดั  
บริษทั ยนิูค มารีน จ ากดั  บริษทั ยนิูคแก๊สเทรดด้ิง จ ากดั  บริษทั ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  และบริษทั ยู
นิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จ ากดั เป็นบริษทั สยามลคัก้ี มารีน จ ากดั โดยปัจจุบนับริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทัยอ่ยใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 

ปี 2555 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 4,500.0 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 6-8 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยในการออกจ าหน่ายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงิน
กูย้มื และเพ่ือเป็นการปลดหลกัประกนัทั้งหมดท่ีบริษทัมีกบัสถาบนัทางการเงิน 

 บริษทัได้จัดตั้ งบริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากัด บริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เพ่ือด าเนินธุรกิจใหบ้ริการท่าเรือคอนเทนเนอร์ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 

ปี 2556 

 บริษทัไดมี้การลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนจ านวน 31,068,500 หุ้น โดยโครงการซ้ือหุ้นคืนมีก าหนด
ระยะเวลาซ้ือหุ้นคืนวนัท่ี 3 สิงหาคม 2552 ถึงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2553 และก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน 
ตั้งแต่วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2553 ถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2556  ภายหลงัครบก าหนดระยะเวลาในการจ าหน่ายคืนภายใน 3 ปี ตาม
กฎกระทรวงท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยว์่าด้วยเร่ือง “ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าดว้ยการซ้ือหุ้นคืน การ
จ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน และการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษทั พ.ศ. 2544” ซ่ึงตามกฎหมายได้ก าหนดว่า หากบริษทั
จ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนมาไม่หมดหรือยงัมิไดจ้ าหน่าย บริษทัจะตอ้งด าเนินการลดทุนท่ีช าระแลว้ โดยวิธีการตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัมิไดจ้ าหน่าย ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัในการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 31,068,500 หุน้ เม่ือ
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 จากจ านวนหุ้นสามญั 950,000,000 หุ้น เป็น 918,931,500 บาท ซ่ึงไดด้ าเนินการจดทะเบียน
ต่อกระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 
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 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SHELL GAS HAI PHONG LTD. (“SGH”) ในสัดส่วนร้อยละ 79.64 จาก SHELL GAS 
(LPG) HOLDING B.V. เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เม่ือ
วนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 และไดท้ าการโอนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 และไดท้ าการเปล่ียนช่ือเป็น 
“CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED.” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศ
เวยีดนาม 

 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของ SHELL GAS (LPG) VIETNAM LTD. (“SGV”) ในสดัส่วนร้อยละ 100 จาก SHELL GAS 
(LPG) HOLDING B.V. เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เม่ือ
วนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 และไดท้ าการโอนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 และไดท้ าการเปล่ียนช่ือเป็น 
“CITYGAS COMPANY LIMITED.” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวยีดนาม 

 บริษทัไดซ้ื้อสินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) ใน EAST 
MALAYSIA เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 10.0 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย โดยผ่าน MYGAZ SDN. BHD. 
(“MYGAZ”) บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย MYGAZ ไดจ้ด
ทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย และบริษทัไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 และไดท้ าการโอน
สินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ด าเนินธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย 

ปี 2557 
บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุ้นกูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 1,300.0 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 27-29 มกราคม 2557 โดยในการออกจ าหน่ายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยาย
ธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงน าไป REFINANCING 
 
การประกอบธุรกจิ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพลงังานและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
การประกอบธุรกิจภายในประเทศ มีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งรวม 4 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน  

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ  บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
2) ธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน  

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่   บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั  บริษทั เคมีคลัส์แก๊ส 
ขนส่ง จ ากดั  และบริษทั สยามลคัก้ี มารีน จ ากดั 

3) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จ ากดั 

4) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  
ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จ ากดั 
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การประกอบธุรกิจภายนอกประเทศ มีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งรวม 4 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั คือ SINO SIAM GAS 

AND PETROCHEMICALS CO., LTD. และ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD. 
2) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม ซ่ึงด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ SUPERGAS 

COMPANY LIMITED และ CITYGAS COMPANY LIMITED และเป็นกิจการร่วมคา้ คือ CITYGAS NORTH 
COMPANY LIMITED 

3) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษทั คือ SINGGAS (LPG) 
PTE LIMITED และ SIAM GAS TRADING PTE. LTD. 

4) ธุรกิจคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษทั คือ UNITED GAS & 
PETROCHEMICALS SDN. BHD., SGGAS SDN. BHD. และ MYGAZ SDN. BHD. 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ผ่านโรงบรรจุก๊าซ 

LPG ของบริษทัจ านวน 22 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัด าเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซประเภท COCO 
(Company Own – Company Operate)) จ านวน 7 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัให้ผูอ่ื้นเช่าด าเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ
ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จ านวน 15 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทั (สถานีบริการก๊าซ
ประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จ านวน 38 แห่ง   และจ าหน่ายผ่านตวัแทนคา้ต่างของบริษทั (Dealer 
Own – Dealer Operate : DODO) จ านวน 430 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซประเภท DODO) จ านวน 61 
แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG (สถานีบริการก๊าซประเภท DODO) จ านวน 369 แห่ง 

ปัจจุบนั บริษทัมีบริษทัยอ่ยในกลุ่มรวม 18 บริษทั แบ่งออกเป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรงจ านวน 13 บริษทั คือ 1.
บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) (“UGP”) 2.บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั (“LCR”) 3.บริษทั สยาม ควอ
ลิต้ี สตีล จ ากดั (“SQS”) 4.บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จ ากดั (“SEEC”) 5.บริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั (“SSW”) 6.
บริษทั สยามลคัก้ีมารีน จ ากดั (“SLM”) 7.SIAMGAS HK CO., LTD. (“SGHK”) 8.SUPERGAS CO., LTD. (“SUPERGAS”) 
9.SINGGAS (LPG) PTE LTD. (“SINGGAS”)  10.SIAMGAS TRADING CO., LTD. (“SGT”) 11.UNITED GAS & 
PETROCHEMICALS SDN. BHD. (“UNITED”) 12.MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”) และ 13.CITYGAS CO., LTD. 
(“CITYGAS”) บริษทัท่ีบริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นทางบริษทัยอ่ยของบริษทัอีกจ านวน 2 บริษทั คือ 14. SINO SIAM GAS AND 
PETROCHEMICALS CO., LTD. (“SINOSIAM”) และ 15.SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. (“SOGEL”) และมี
บริษทัร่วมคา้จ านวน 3 บริษทั คือ 16.SG GAS SDN.BHD. (“SGGAS”) 17.CITYGAS NORTH CO., LTD. (“CITYGAS”) และ
18.บริษทั สยามนทลิน จ ากดั (“SNTL”) 
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1.3 โครงสร้างของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 
1. โครงสร้างในประเทศ 

 

 
 

2. โครงสร้างในต่างประเทศ 

 

 

บรษิทัแม่
บรษิทัย่อยทางตรง
บรษิทัย่อยทางออ้ม
บรษิทัรว่มค้า
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292 ลา้นบาท
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4,088 ลา้นบาท 133 ลา้นบาท 2.42 ลา้นบาท
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MYCNCN

30.0%

SINOSIAM SOGEL SGGAS

SGP
918.93 ล้านบาท

SG MY

336 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท
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บรษิทัแม่
บรษิทัย่อยทางตรง
บรษิทัย่อยทางออ้ม
บรษิทัรว่มค้า

70  ลา้นบาท 
41.7% 

422  ลา้นบาท 

100.0% 

105  ลา้นบาท 

1  ลา้นบาท 

SLM 

SNTL 

SSW 
100  ลา้นบาท 

50.0% 

70  ลา้นบาท 
LCR UGP SQS SEEC 
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การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 
บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) (“UGP”) 
UGP ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2525 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท และทุนเรียกช าระแลว้ 105 ลา้นบาท 

โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้   UGP ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG แอมโมเนีย
และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน โดยด าเนินการบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ไดแ้ก่ บิวเทน 
โพรเพน และโพรเพลแลนท ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” ซ่ึง UGP ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 
6 แห่งพระราชบัญญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2521 (เทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนั พ.ศ. 2543) จากกระทรวงพาณิชย ์

ปัจจุบนั UGP มีคลงัเก็บก๊าซ LPG จ านวน 2 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company Own – Company 
Operate) จ านวน 13 แห่ง   และมีตวัแทนคา้ต่างของ UGP (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จ านวน 231 แห่ง แบ่ง
ออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO จ านวน 82 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO จ านวน 149 แห่ง   
โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของ UGP จะเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG และโรงงานอุตสาหกรรม    UGP ยงัไดรั้บอนุญาตให้
เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 ปัจจุบนั UGP มีเรือบรรทุก LPG จ านวน 1 
ล า มีความสามารถในการบรรทุก 1,288 ตนั 

 
บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั (“LCR”) 
LCR ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2534 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 70 ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อ

หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้   LCR ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนัและก๊าซ LPG ทางรถยนต ์โดย
ไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้น ้ ามนั พ.ศ.2543   LCR ให้บริการขนส่งทั้งก๊าซ LPG 
แอมโมเนีย และน ้ ามนัใหก้บัลูกคา้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่ง LPG ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในกลุ่ม 
ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP ส่วนลูกคา้ภายนอกกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่ง
น ้ ามนัส่วนใหญ่ คือ ลูกคา้สถานีบริการน ้ ามนัทัว่ไป ปัจจุบนั LCR มีรถบรรทุกน ้ ามนัจ านวน 28 คนั มีความสามารถในการ
บรรทุกรวม 948,000 ลิตร รถบรรทุกก๊าซ LPG จ านวน 280 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 3,143 ตนั รถบรรทุก
แอมโมเนีย จ านวน 24 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 292 ตนั และรถบรรทุกสารเคมีอ่ืนๆ จ านวน 2 คนั ความสามารถ
ในการบรรทุกรวม 68,000 ลิตร และเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 LCR รับโอนธุรกิจของ CGT ภายใตก้ลุ่มบริษทัเดียวกนั 
 

บริษทั สยามควอลิต้ี สตีล จ ากดั (“SQS”) 
SQS ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2551 มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 70 ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ SQS ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ทั้งประเภทถงัก๊าซ LPG 
ส าหรับใชใ้นครัวเรือนและถงัก๊าซ LPG ท่ีใชใ้นรถยนต ์SQS จ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ส่วนใหญ่ให้กบับริษทัในกลุ่มทั้งในประเทศ 
และนอกประเทศ 
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บริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จ ากดั (“SEEC”) 
SEEC ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2547 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 400 ลา้นบาท   SEEC 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากน ้ าตาล มนัส าปะหลงั เป็นตน้ มีโรงงานผลิตเอทา
นอล 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 95% 
ส าหรับส่งออกไปยงัต่างประเทศเท่ากบั 100,000 ลิตรต่อวนั 

SEEC เร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจกัรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือนมีนาคม 2552 
จนกระทั้งในปี 2553 ไดมี้การปรับปรุงเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรเพ่ือใหส้ามารถผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 99.5% ไดส้ าหรับการใชใ้นภาค
ขนส่ง ซ่ึงจะสามารถเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณไตรมาสท่ี 2 ของปี 2554 
 

บริษทั สยามลคัก้ี มารีน จ ากดั (“SLM”) 
SLM เกิดจากการควบรวมธุรกิจขนส่งทางเรือจ านวน 5 บริษทั ประกอบดว้ย บริษทั ลคัก้ี มารีน จ ากดั  บริษทั ยนิูค มารีน 

จ ากดั  บริษทั ยนิูคแก๊ส เทรดด้ิง จ ากดั  บริษทั ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  และบริษทั ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ จ ากดั  เม่ือ
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 242.02 ลา้นบาท โดยมี LCR และUGP บริษทัยอ่ยของบริษทั
เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.7 และ 27.2 ตามล าดบั และเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎคม 2555 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 10.0 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อให้ไดต้ามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ในการท่ีจะขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยภายหลงัท่ีไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนท าให้ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 342.02 ลา้นบาท โดยมีบริษทั, LCR และ UGP บริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
29.2 51.5 และ 19.3 ตามล าดบั SLM ประกอบธุรกิจการขนส่งน ้ ามนัและก๊าซ LPG ทางเรือทั้ งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้น ้ ามนั พ.ศ.2543   ลูกคา้ท่ีใชข้นส่งก๊าซ 
LPG ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP   ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งน ้ ามนั ไดแ้ก่  บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)   ปัจจุบนั SLM มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จ านวน 16 ล า มีความสามารถในการบรรทุก
รวม 73,486 ตนั และเรือบรรทุกแอมโมเนียจ านวน 4 ล า มีความสามารถในการบรรทุก 3,342 ตนั 
 

บริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั (“SSW”) 
SSW ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 100 ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อ

หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการท่าเรือคอนเทนเนอร์ โดยปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการ
ด าเนินการก่อสร้าง 

 
SIAMGAS HK LIMITED. (“SGHK”) 
SGHK จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2552 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 4,087.68 ลา้นบาท โดยมี SGP 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ SGHK ประกอบธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง และประกอบธุรกิจคา้
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยจดัตั้งข้ึนมาเพื่อลงทุนในประเทศจีน โดยเป็นการซ้ือหุ้นสามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & 
ENERGY LTD.(“COGEL”) ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จาก CHEVRON CHINA LTD. โดย
บริษทัได้ด าเนินการรับโอนหุ้นสามญัดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และซ้ือหุ้นสามญัของ BP 
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ZHUHAI LPG LTD.(BPZH) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจาก SHINE TOP 
INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (“SHINE TOP”) ร้อยละ 49 และ BP GLOBAL INVESTMENT LIMITED 
(“BP GLOBAL”) ร้อยละ 51 โดยบริษทัไดด้ าเนินการรับโอนหุน้สามญัดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 
 

SUPERGAS COMPANY LIMITED. (“SUPERGAS”) 
SUPERGAS เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 133.0 ลา้นบาท วตัถุประสงค์

เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม โดยบริษทัได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SUPERGAS ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHANGHAI CROWN LIMITED. เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 
 

SINGGAS (LPG) PTE LIMITED. (“SINGGAS”) 
SINGGAS เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 336.0 ลา้นบาท SINGGAS จด

ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) 
HOLDINGS B.V. เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 โดยภายหลงับริษทัไดท้ าการเปล่ียนช่ือจาก “SHELL GAS (LPG) SINGAPORE 
PTE. LTD.” เป็น “SINGGAS (LPG) PTE LTD.” และไดข้ายหุน้สามญับางส่วนของ SINGGAS ในสดัส่วนร้อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนใหแ้ก่บุคคลภายนอก เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2553 
 

SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) 
SGT เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 100,000 เหรียญสิงคโปร์ SGT 

จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจน าเขา้และส่งออกแก๊สปิโตรเลียมเหลวไปยงัประเทศ
ต่างๆในภูมิภาค  
 

UNITED GAS & PETROCHEMICALS SD. BHD. (“UNITED”) 
UNITED เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 วตัถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม และจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย เม่ือ 14 พฤษภาคม 2552 ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งด าเนินการเพ่ือยกเลิก
บริษทั สาเหตุจากมีขอ้ก าหนดของการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานในประเทศมาเลเซียท่ีไม่อนุญาตให้บริษทัต่างชาติถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ได ้ดงันั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเหมาะสมในการบริหารจดัการจึงไดข้อมติอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2556 ในการยกเลิกบริษทัยอ่ยดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 
 

SINO SIAMGAS & PETROCHEMICALS COMPANY LIMITED (“SINOSIAM”) 
SINOSIAM เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 1,100.0 ลา้น

บาท วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมครบวงจร ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สใน
การน าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถใหบ้ริการผา่นท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ดว้ยเรือ รถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียม



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 1 – ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ - หนา้ 11 

เหลวเพ่ือบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ และจดทะเบียนในประเทศจีน โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 

 
SIAM OCEAN GAS & ENERGY LIMITED (“SOGEL”) 
SOGEL เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 5,017.0 ลา้นบาท 

วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมครบวงจร ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการ
น าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ดว้ยเรือ และรถบรรทุกก๊าซ และจดทะเบียนในประเทศ
จีน โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
 

บริษทั สยามนทลิน จ ากด (“SNTL”) 
SNTL เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นลกัษณะของการด าเนินธุรกิจแบบกิจการร่วมคา้ ดว้ยทุนจดทะเบียน

จ านวน 1 ลา้นบาท วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรือขนาดใหญ่ โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั สยามนทลิน จ ากดั 
ร่วมกบับริษทั นทลิน จ ากดั โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 
0.5 ลา้นบาท เม่ือไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการ 
 

SG GAS SDN. BHD. (“SGGAS”) 
SGGAS เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็นบริษทัร่วมทางตรงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.99 

วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 100,000 เหรียญริงกิตมาเลเซีย และ
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมเงินลงทุนใน SGGAS จากทุนจดทะเบียนเดิม 
100,000 เหรียญริงกิตมาเลเซีย เป็น 1,000,000 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

 
MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”) 
MYGAZ เป็นบริษทัย่อยทางตรงท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 MYGAZ จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ

มาเลเซีย วตัถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 12.0 ลา้นเหรียญริงกิต
มาเลเซีย โดย MYGAZ ไดท้ ารายการซ้ือสินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) 
ใน EAST MALAYSIA เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 10.0 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 3 
ตุลาคม 2555 และไดท้ าการโอนสินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

 
CITYGAS COMPANY LIMITED (“CITYGAS”) 
CITYGAS เป็นบริษทัยอ่ยทางตรงท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 292.0 ลา้นบาท จด

ทะเบียนนิติบุคคลในประเทศเวียดนาม วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของ SHELL GAS (LPG) VIETNAM LIMITED ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) 
HOLDINGS B.V. เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ และไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 
โดยภายหลงัไดท้ าการเปล่ียนช่ือจาก “SHELL GAS (LPG) VIETNAM LIMITED” เป็น “CITYGAS COMPANY LIMITED”  
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CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CITYGAS NORTH”) 
CITYGAS NORTH เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 79.6 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 150.0 ลา้นบาท จด

ทะเบียนนิติบุคคลในประเทศเวียดนาม วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของ SHELL GAS HAIPHONG LIMITED ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) 
HOLDINGS B.V. เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 
โดยภายหลงัไดท้ าการเปล่ียนช่ือจาก “SHELL GAS HAIPHONG LIMITED” เป็น “CITYGAS NORTH COMPANY 
LIMITED” 
 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 

 บริษัท ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1 UGP 105.00 99.59 การบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
อ่ืน โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นผูค้ ้าก๊าซตามมาตรา 6 
(เทียบเท่าใบอนุญาตผูค้า้น ้ ามนัมาตรา 7) 

2 LCR 70.00 99.99 การขนส่งก๊าซ LPG และน ้ ามนัทางรถยนต์ โดยไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและน ้ ามนั 

3 SQS 70.00 99.99 การผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG 
4 SEEC 400.00 70.00 ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
5 SLM 442.00 42.60  

57.4 2 
การขนส่งน ้ ามัน ก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน ้ ามนั 

6 SSW 100.0 99.99 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจให้บริการท่าเรือคอนเทน
เนอร์ในประเทศไทย 

7 SGHK 4,087.68 100.00 เป็น Holding Company และ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่
ประเทศฮ่องกง 

8 SUPERGAS 133.45 100.00 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศเวยีดนาม 
9. SINGGAS 336.00 95.00 3 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศสิงคโปร์ 
10.  UNITED 9.53 100.00 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศมาเลเซีย 
11. SINOSIAM 

 
1,100.47 100.00 1 ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร ประกอบด้วย

คลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการน าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถ
ให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ด้วยเรือ รถบรรทุกก๊าซ 
และโรงบรรจุก๊าซ   ปิโตรเลียมเหลวเพ่ือบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ ตั้งอยู่
เมืองจูไห่ ประเทศจีน 
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 บริษัท ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

12. SOGEL 5,017.32 100.00 1 ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร ประกอบด้วย
คลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการน าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถ
ให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ดว้ยเรือ และรถบรรทุก
ก๊าซ ตั้งอยูเ่มืองซวัเถา ประเทศจีน 

13. SNTL 0.50 50.00 เป็นกิจการร่วมคา้ โดยประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรือขนาดใหญ่ 
14. SGT 2.0 100.00 ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้ งอยู่ประเทศ

สิงคโปร์ 
15. SGGAS 0.3 29.99 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศมาเลเซีย 
16. MYGAZ 120.0 70.0 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศมาเลเซีย 
17. CITYGAS 292.0 100.0 เป็นบริษทัร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศเวยีดนาม 
18. CITYGAS 

NORTH 
150.0 79.64 เป็นบริษทัร่วมคา้ โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ตั้งอยูป่ระเทศเวยีดนาม 
หมายเหตุ 1. บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น SGHK 
 2. บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น LCR และ UGP 

 3. ณ วนัท่ี 29 ธ.ค. 2553 ไดท้  าการขายหุ้นสามญัให้กบับุคคลภายนอกในสดัส่วนร้อยละ 5 ท าให้สดัส่วนการลงทุน  
       ในบริษทั Singas (LPG) Pte. Ltd. ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 95 

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

โครงสร้างบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีลกัษณะความสมัพนัธ์พ่ึงพิง หรือแข่งขนั กบัธุรกิจอ่ืนในกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้
ใหญ่ แต่อยา่งใด 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2555 – 2557 แยกตามประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 
 

บริษทัที่ด าเนินการ 
2555 2556 2557 

 มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย        
    ผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว บริษทั และ UGP 20,832.08 43.54 21,291.80 32.39 22,164.19 35.66 
    ผลิตภณัฑแ์อมโมเนีย UGP 1,605.72 3.43 1,358.84 2.07 1,236.77 1.99 
    ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน UGP 885.79 1.87 826.30 1.26 871.02 1.40 
    ผลิตภณัฑถ์งัก๊าซ LPG SQS 10.26 0.02 5.20 0.01 2.28 0.00 
    ผลิตภณัฑเ์อทานอล SEEC 177.52 0.37 4.3 0.00 0.00 0/00 
    ผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียวเหลว 
    (ต่างประเทศ) 

บริษทั SUPERGAS 
SINGGAS SINOSIAM  

SOGEL SGT 
CITYGAS CITYGAS 
NORTH และMYGAZ 

23,116.85 48.41 40,821.60 62.09 36,903.04 59.37 

รายได้จากการขาย  46,628.22 97.65 64,308.12 97.81 61,177.30 98.42 
รายไดค้่าขนส่ง LCR SLM 616.16 1.29 623.66 0.95 421.26 0.68 
รายไดค้่าบริการ บริษทั/บริษทัยอ่ย 93.09 0.19 89.56 0.14 160.26 0.26 
รายไดอ่ื้น บริษทั/บริษทัยอ่ย 414.41 0.87 725.04 1.10 398.23 0.64 

รวมรายได้ บริษัท/บริษัทย่อย 47,751.88 100.00 65,746.38* 100.00 62,157.04 100.00 

หมายเหตุ :  */ ไม่รวมก าไรจากการซ้ือธุรกิจ ในปี 2556 มีก าไรจากการซ้ือธุรกิจจ านวน 531.23 ลา้นบาท 

 
2.2   การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจพลงังานรวม 5 ประเภท ไดแ้ก่ ก) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ข) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอ่ืน ค) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ง) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล จ) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในต่างประเทศ 
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ก) ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว แอมโมเนีย และผลติภณัฑ์ปิโตรเคมอีืน่ 
บริษทัและ UGP ประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจการคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) แอมโมเนีย และผลิตภณัฑ์ปิ

โตรเคมีอ่ืนซ่ึงไดแ้ก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท ์เป็นตน้ 
บริษทัและ UGP ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ผา่นการด าเนินงาน

ของบริษทัและ UGP   และประกอบธุรกิจคา้แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” ผ่าน
การด าเนินการของ UGP 
 
1. ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

บริษทัประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั   ส่วนการคา้ก๊าซ LPG 
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” จะด าเนินการโดย UGP    ซ่ึงทั้งบริษทัและ UGP ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้ก๊าซตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2521 ซ่ึงเทียบเท่ากบัใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้
น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543)   และเน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัแม่ของ UGP โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงอนุญาตให ้UGP สามารถบรรจุก๊าซ LPG ลง
ในถงัก๊าซ LPG ของบริษทัได ้และ UGP ไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัสามารถบรรจุก๊าซ LPG ลงในถงัก๊าซ LPG ของ UGP ไดเ้ช่นกนั 

 
1.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

บริษทัและ UGPเป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ครบวงจร โดยครอบคลุมการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัโรงบรรจุก๊าซ LPG ซ่ึงจะน า
ก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายเป็นก๊าซหุงตม้ต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน   การจ าหน่าย
ไปยงัสถานีบริการก๊าซ LPG เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์  และการจ าหน่ายไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 

การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และ
การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder)   ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG 
ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ธีิการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้   
โดยการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่นั้นจะเป็นการจ าหน่ายไปยงัโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีเป็นตวัแทนคา้
ต่างของบริษทัและ UGP โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการ
จดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณดงักล่าว   และสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทัและ UGP   ส่วนการจ าหน่าย
ในลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ไดแ้ก่ ถงัก๊าซ LPG ขนาด 4 กิโลกรัม 
11.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม เป็นตน้ โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัและ UGP ด าเนินการเองแลว้จึงน าไป
จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG   โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้
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บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการจดัหาจากโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติจ านวน 5 แห่ง ซ่ึงเป็นของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด โดยบริษทัและ UGP ไปรับก๊าซ LPG ท่ีคลงัเก็บก๊าซ 
LPG ของปตท. ท่ีอ าเภอเขาบ่อยา จงัหวดัชลบุรี และคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท.ท่ีจงัหวดัล าปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์
ธานี และหาดใหญ่   และการจดัหาจากโรงกลัน่น ้ ามนัจ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)   
โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)   โรง
กลัน่น ้ ามนัของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคลัส์ จ ากัด(มหาชน)   และโรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน)   โดยบริษทัและ UGP จะน าก๊าซ LPG ท่ีจดัหามาจดัเก็บไวท่ี้คลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ซ่ึงมีจ านวน
รวมกนัทั้งหมด 7 แห่ง มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 34.77 ลา้นลิตร   ซ่ึงประกอบไปดว้ย คลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทั
จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ คลงัสาธุประดิษฐ ์คลงัสุราษฎร์ธานี คลงัล าปาง คลงันครสวรรค ์และคลงัขอนแก่น และคลงัเก็บก๊าซ LPG 
ของ UGP จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ คลงับางปะกง และคลงัสุราษฎร์ธานี 

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) 
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รายละเอียดคลงัก๊าซ LPG 
 สาขา ที่ต้ัง ปริมาตรความจุ 

(ลติร) 

SGP 
1 สาธุประดิษฐ ์* 736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 
1,748,084 

2 สุราษฎร์ธานี * 118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2,024,250 
3 ล าปาง 133 หมู่ 4 ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ล  าปาง 8,539,800 
4 นครสวรรค ์ 81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 2,665,585 
5 ขอนแก่น 99 หมู่ 3 ต.บา้นแฮด อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 6,665,585 
UGP 
1 บางปะกง * 30/1 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปะกง อ  าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
8,912,640 

2 สุราษฎร์ธานี * 99 หมู่ท่ี 3  ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต าบลบาง
กุง้ อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

4,214,550 

หมายเหตุ : * เป็นคลงัก๊าซ LPG ท่ีมีท่าเรือดว้ย 
 
ในการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศท่ีตอ้งขนส่งทางเรือ บริษทัจะให้ UGP และ SLM ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือเป็นผูด้  าเนินการ โดยขนส่งก๊าซ LPG จากคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ท่ี
อ าเภอเขาบ่อยา จงัหวดัชลบุรีและโรงกลัน่น ้ ามนัมายงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัท่ีสาธุประดิษฐ ์และคลงัก๊าซ LPG ของ UGP 
ท่ี บางปะกง 

ส าหรับการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศท่ีตอ้งขนส่งทางรถ ไดแ้ก่ การขนส่งก๊าซ LPG จากคลงั
เก็บก๊าซ LPG ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีจงัหวดัล าปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่มายงัคลงัเก็บ
ก๊าซ LPG ของบริษทัในบริเวณใกลเ้คียง บริษทัจะให้ LCR  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทาง
รถยนตเ์ป็นผูด้  าเนินการ 

ส าหรับการขนส่งก๊าซ LPG ไปใหลู้กคา้นั้น บริษทัให ้LCR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG 
ทางรถเป็นผูด้  าเนินการ โดยจดัส่งแยกตามประเภทลูกคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG   2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ไดแ้ก่ สถานีบริการก๊าซ LPG   รถท่ี
ใชก๊้าซ LPG เป็นเช้ือเพลิง เช่น รถแท็กซ่ี รถยนต์ส่วนบุคคล  และ 3) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานแกว้ โรงงานหลอดไฟ โรงงานพ่นอบสี โรงงานเคลือบสีภาชนะบรรจุ โรงงานทอผา้ 
โรงงานยอ้มผา้ โรงงานกระเบ้ือง โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตอาหาร โรงงานขนมปัง โรงงานถุงมือยาง โรงงานประกอบ
รถยนต ์โรงงานตดัเหลก็ โรงแรม ร้านอาหารจานด่วน และ ศูนยอ์าหารในหา้งสรรพสินคา้ 
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ตารางแสดงพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งก๊าซ LPG ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 พาหนะที่ใช้ขนส่ง LPG จ านวน ความสามารถในการบรรทุก 

SGP รถถงัเวยีน * 33 คนั  
UGP รถถงัเวยีน * 95 คนั  

เรือบรรทุกก๊าซ LPG 1 ล า 1,288 ตนั 
LCR รถบรรทุกก๊าซ LPG 280 คนั 3,143 ตนั 
SLM เรือบรรทุกก๊าซ LPG 18 ล า 109,432 ตนั 

 หมายเหตุ : *  เป็นรถบรรทุก 4 ลอ้ 6 ลอ้ และรถกระบะท่ีใชข้นส่งก๊าซ LPG ท่ีบรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG (cylinder) ไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG 
 
1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ทุกรายจะใชว้ตัถุดิบท่ีมาจากภายในประเทศซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดบัเดียวกัน 
ดงันั้นผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG จึงไม่มีความแตกต่างกนั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ต่างๆ จึงไม่เนน้
ท่ีจะแข่งขนัดา้นราคา แต่จะมุ่งเนน้ไปท่ีการแข่งขนัทางดา้นกลยุทธ์การตลาดและการบริการ ซ่ึงบริษทัและ UGP มีกล
ยทุธ์ดา้นการตลาดและการบริการดงัน้ี 
 

1.2.1 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ทีส่ าคญั 
กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิค้าก๊าซ LPG 

 กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
1 ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใช้เป็น

ก๊าซหุงตม้ 
 การจดัส่งก๊าซ LPG ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการท่ีมีท าเลท่ีตั้งของ

คลงัเก็บก๊าซ LPG ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศและระบบการขนส่งก๊าซ LPG 
ท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 การให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG โดยตรวจสอบ
สภาพถงัก๊าซ LPG ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานไดอ้ย่างปลอดภยัอยู่
เสมอ 

 จ าหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมใหลู้กคา้สามารถมีผลก าไรและด าเนิน
ธุรกิจได ้

 การใหค้  าปรึกษาในดา้นการตลาดและการขายอยา่งใกลชิ้ด 
2 ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใช้เป็น

เช้ือเพลิงในรถยนต ์
 การจดัส่งก๊าซ LPG ท่ีรวดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 จ าหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมใหลู้กคา้สามารถมีผลก าไรและด าเนิน

ธุรกิจได ้
 การใหค้  าปรึกษาในดา้นการตลาดและการขายอยา่งใกลชิ้ด 

3 ลูกค้าท่ีน าก๊าซ LPG ไปใช้ใน
ดา้นอุตสาหกรรม 

 ลงทุนในอุปกรณ์และการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้กบัลูกคา้เพ่ือเป็น
แรงจูงใจใหลู้กคา้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซ LPG ระยะยาวกบับริษทั 

 ให้ค  าปรึกษาแนะน าดา้นการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีท่ีลูกคา้มีความ



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 1 – ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ - หนา้ 19 

 กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
ประสงคท่ี์จะติดตั้งอุปกรณ์เอง 

 ให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้อยู่ในสภาพท่ี
สามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั ทั้งอุปกรณ์ท่ีบริษทัเป็นผูติ้ดตั้งให้ลูกคา้
และอุปกรณ์ท่ีลูกคา้ติดตั้งเอง 

 การจดัสัมมนาฝึกอบรมเก่ียวกบัความรู้ดา้นการใชก๊้าซ LPG และวิธีการใช้
ก๊าซ LPG อยา่งปลอดภยั 

 

ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ลกัษณะลูกคา้ของบริษทัและ UGP สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้3 

ประเภท คือ  
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ 
3) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 
4) ลูกคา้ต่างประเทศท่ีจ าหน่ายโดยบริษทั 

 
โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย    

  หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 13,488 33.88 11,355 46.47 12,398 55.94 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 4,877 12.25 7,119 29.13 6,973 31.46 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 2,468 6.20 2,817 11.53 2,793 12.60 
ลูกคา้ต่างประเทศ 19,025 47.67 3,145 12.87 0 0.00 

รวม 39,814 100.00 24,436 100.00 22,164 100.00 

 
รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน   โดยโรงบรรจุ
ก๊าซ LPG จะน าก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใช้
งานของลูกคา้แต่ละกลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะ
เป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงัก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหน่ึง 
ทั้งน้ี ถงัก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ทั้งหมดท่ีหมุนเวยีนอยูใ่นทอ้งตลาด เป็น
สินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ตามล าดบั  
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โรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
(1) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Company Own - Company Operate (“COCO”) 

โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัหรือ UGP เป็นเจา้ของและด าเนินงานเอง 
โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาเปิดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ความสามารถและความ
ช านาญในการท าการตลาดในพ้ืนท่ีเป็นส าคญั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและ UGP มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO รวมทั้งส้ินจ านวน 20 แห่ง 
แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริษทัจ านวน 7 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท 
COCO ของ UGP จ านวน 13 แห่ง 
 

รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริษทั 
 สาขา ที่ต้ัง 
1 บางนา 110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
2 สมุทรสาคร 62/6 หมู่ 2 ต.บางน ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
3 แม่แตง 63 หมู่ 4 ต.ข้ีเหลก็ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
4 ปราจีนบุรี 1 หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
5 ขอนแก่น 99 หมู่ 3 ต.บา้นแฮด ก่ิงอ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 
6 นครสวรรค ์ 81/3 หมู่ 2 ถ.นครสวรรค ์ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
7 พงังา 37 หมู่ท่ี 6 ถ.สุวรรณคูหา ต.กระโสม อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

 
รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของ UGP 

 สาขา ที่ต้ัง 
1 กาญจนบุรี 10 หมู่ท่ี 11  ถนนท่าเรือพระแท่น-บา้นรางกระต่าย  ต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จงัหวดั

กาญจนบุรี 71130 
2 ฉะเชิงเทรา 30/1 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปะกง อ  าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
3 ชลบุรี 139 หมู่ท่ี 6 ต าบลโป่ง อ  าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  
4 เชียงใหม่ 375  หมู่ท่ี 5  ถนนหมายเลข 11 (ตอนเชียงใหม่ - ล  าปาง) ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดั

เชียงใหม่ 
5 นครราชสีมา 108 หมู่ท่ี 3  ถนนเพชรมาตุคลา  ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดั

นครราชสีมา 30000 
6 นนทบุรี 9/5 หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองข่อย ถนนปทุมธานี-บางบวัทอง อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 

11120 
7 เพชรบุรี 105  หมู่ท่ี 4  ต าบลทบัคาง ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนคอสะพานวงัมะนาวใต้-

เพชรบุรี) อ  าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
8 สงขลา 819 หมู่ท่ี 1 ทางหลวงหมายเลข 43 ต าบลควนลงั อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
9 สมุทรปราการ 161/62 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั
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 สาขา ที่ต้ัง 
สมุทรปราการ 10290 

10 สระบุรี 658 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
11 สุราษฎร์ธานี 99 หมู่ท่ี 3  ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต าบลบางกุ้ง อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
12 อุบลราชธานี 14  หมู่ท่ี 9  ถนนชยางกรู  ต าบลหวัเรือ อ  าเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 
13 นครปฐม 224/3 หมู่ท่ี 1 ต าบลธรรมศาลา อ  าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 

 

(2) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Company Own - Dealer Operate (“CODO”) 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO เป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ แต่ให้บุคคลภายนอกท่ีมี
ความประสงคจ์ะประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG เขา้มาเช่าด าเนินงาน โดยผูเ้ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG ตอ้งท า
สญัญาเช่าสินทรัพยจ์ากบริษทั ซ่ึงสินทรัพยโ์รงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัใหเ้ช่า ไดแ้ก่ อาคารบรรจุก๊าซ LPG ถงั
เก็บก๊าซ LPG และจ่ายก๊าซ LPG แบบเหนือพ้ืนดินลงในถงัก๊าซ LPG ถงัเก็บและจ่ายเหนือพ้ืนดิน หัวจ่ายก๊าซ 
LPG และเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบรรจุและการจ่ายก๊าซ LPG กระบวนการควบคุมอคัคีภยั
และมลภาวะ รวมถึงท่ีดินท่ีอาคารบรรจุก๊าซ LPG ตั้งอยูแ่ละท่ีดินรอบอาคาร โดยปกติบริษทัจะใหลู้กคา้เช่าโรง
บรรจุก๊าซ LPG โดยมีอายสุญัญา 3 ปี   และผูเ้ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนคา้
ต่างจากบริษทัก่อน จึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” 
และ “ยนิูคแก๊ส” ได ้  นอกจากน้ี ผูเ้ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะตอ้งท าสญัญาซ้ือขายก๊าซ LPG ในปริมาณขั้นต ่าท่ี
จะตอ้งสัง่ซ้ือจากบริษทัดว้ย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO รวมทั้งส้ินจ านวน 15 แห่ง ดงัน้ี 
 

 สาขา ที่ต้ัง 
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 8/1 หมู่ 11 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 
5 ศรีสะเกษ 131 หมู่ 8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
6 สุราษฎร์ธานี 119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
7 พุนพิน 

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

8 ยานนาวา 736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
9 ชลบุรี 31/3 หมู่ 7 ถ.เล่ียงเมืองชลบุรี ต.บา้นสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
10 ล าปาง 133 หมู่ 4 ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ล  าปาง 
11 อ านาจเจริญ 88 หมู่ 15 ถ.ชยางกรู ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ  านาจเจริญ 
12 บุรีรัมย ์ 108 หมู่ท่ี 16 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์
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 สาขา ที่ต้ัง 
13 ร้อยเอด็ 75 หมู่ 1 ต าบลขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอด็ 
14 หาดใหญ่ 85/8 หมู่5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
15 เชียงใหม่ 81 หมู่ท่ี 1 ต.แช่ชา้ง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

 

(3) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own - Dealer Operate (“DODO”) 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีผูป้ระกอบการโรงบรรจุก๊าซ LPG เป็นเจา้ของ
และด าเนินการเอง โดยผูป้ระกอบการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัหรือ UGP ให้เป็นตวัแทนคา้
ต่างของบริษทัหรือ UGP ก่อน จึงจะสามารถบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยาม
แก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ได ้
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั้งส้ินจ านวน 143 แห่ง แบ่ง
ออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริษทัจ านวน 61 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท 
DODO ของ UGP จ านวน 82 แห่ง 
 

ตารางสรุปจ านวนโรงบรรจุก๊าซ 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 61 82 143 

รวม 83 95 178 

  ที่มา : ขอ้มูลจากบริษทั 
 

2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์
ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ไดแ้ก่ สถานีบริการก๊าซ LPG และรถยนตท่ี์ใชก๊้าซ LPG เป็น
เช้ือเพลิง   โดยสถานีบริการก๊าซจะจดัเก็บก๊าซ LPG ท่ีรับจากบริษทัและ UGP ลงในสถานท่ีจดัเก็บ LPG ของสถานี
บริการก๊าซ LPG เพ่ือเตรียมไวส้ าหรับการให้บริการแก่รถยนต์ท่ีใชก๊้าซ LPG เป็นเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ รถแท็กซ่ี และ
รถยนตส่์วนบุคคล โดยสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัและ UGP ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
สถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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(1) สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท Company Own – Company Operate (“COCO”) 
สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของและด าเนินงานเอง โดย
ปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาเปิดสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ความสามารถและความ
ช านาญในการท าการตลาดในพ้ืนท่ีเป็นส าคญั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO จ านวน 38 แห่ง ดงัน้ี 

 สาขา ที่ต้ัง 
1 ด ารงรักษ ์ 63/14 ถนนด ารงรักษ ์แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กทม. 
2 รามค าแหง 3247 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
3 กรุงเกษม 1756 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
4 นวลจนัทร์ 51/167 หมู่ 12 ถนนนวลจนัทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
5 ป่ินเกลา้ 612/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ(ตล่ิงชนั) เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
6 บางนา 429 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
7 หาดใหญ่ 73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
8 พนูพิน 82 หมู่ 3 ต.หวัเตย อ.พนูพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
9 อ าเภอเมืองชลบุรี 48/17 หมู่ 1 ต.หว้ยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 

10 ทววีฒันา 29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 
11 ปากเกร็ด 223/291 หมู่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
12 ล าปาง 133 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ล  าปาง 
13 ขอนแก่น 99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บา้นแฮด อ.ก่ิงอ  าเภอ จ.ขอนแก่น 
14 โคราช 108/1 หมู่ 3 ต.หวัทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
15 บางละมุง 140 หมู่ 6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
16 อุบลราชธานี 140/1 หมู่ 9 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
17 บางแค 34/97 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
18 ชลบุรี 31/34 หมู่ 6 ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
19 สระบุรี 658/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
20 นครปฐม 224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
21 บางกะปิ 158/1 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
22 วงัทองหลาง 2501 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจา้คุณสิงห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
23 ลาดพร้าว 109 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดหร้าว กรุงเทพมหานคร 
24 ลาดพร้าว 124 1 ซอยลาดพร้าว 124 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
25 หนองแขม 8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
26 บางละมุง 30/31 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง กรุงเทพมหานคร 
27 ศรีนครินทร์ 935 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
28 เจริญนคร 1557/1 ถ.เจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
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 สาขา ที่ต้ัง 
29 เชียงใหม่ 370 หมู่ท่ี 5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
30 จตุจกัร 51/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
31 วงัทองหลาง 578 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
32 ดอนเมือง 2/2 หมู่ท่ี 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
33 บายพาส (สระบุรี) 99/5 หมู่ท่ี 4 ต.นกเปลา้ อ.เมือง จ.สระบุรี 
34 เล่ียงเมือง (สุราษฎร์) 83/97 หมู่ท่ี 3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
35 ปราณบุรี 567/5 หมู่ท่ี 3 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
36 พุนพิน 23/11 หมู่ท่ี 3 ต.ท่าโรงชา้ง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
37 บางพลดั 174 ถ.จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
38 ภูเก็ต 56/2 หมู่ 1 แขวงสาคู เขตถลาง จ.ภูเก็ต 

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

สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีผูป้ระกอบการสถานีบริการก๊าซ LPG 
เป็นเจา้ของและด าเนินการเอง โดยผูป้ระกอบการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัหรือ UGP ให้เป็น
ตวัแทนคา้ต่างของบริษทัหรือ UGP ก่อน จึงจะสามารถจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยาม
แก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ได ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั้งส้ินจ านวน 511 แห่ง แบ่ง
ออกเป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริษทัจ านวน 362 แห่ง และสถานีบริการก๊าซประเภท 
DODO ของ UGP จ านวน 149 แห่ง 
 

ตารางสรุปจ านวนสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP 
(หน่วย : แห่ง) 

 บริษัท UGP รวม 
สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO 38 0 38 
สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO  362  149  511 

รวม  400 149 549 

  ที่มา : ขอ้มูลจากบริษทั 
 

3) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม 
ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยอ์าหารในห้างสรรพสินคา้ โรงงานอาหาร
แช่แข็ง โรงงานผลิตผลิตภณัฑจ์ากยาง โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานพลาสติก เป็นตน้   โดยรูปแบบของการ
จ าหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร 

เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร ศูนยอ์าหารตามหา้งสรรพสินคา้และโรงแรม    
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(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงงาน
เคร่ืองป้ันดินเผา โรงงานขนมปัง   และ  

(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน
เซรามิค 

 
โครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG 
ในอดีตโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาลอยา่งสมบูรณ์ ทั้งการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ 

LPG ราคาขายส่งก๊าซ LPG รวมถึงการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ระหวา่งคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. จ านวน 5 แห่ง คือ ล าปาง 
นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ (การก าหนดอตัราค่าชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG จากโรงกลัน่หรือโรงแยกก๊าซ
ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง จะแตกต่างกนัตามเสน้ทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ง ซ่ึงอตัราการชดเชย
ดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

ต่อมารัฐบาลไดมี้นโยบายท่ีจะยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ LPG และลอยตวัราคาก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์ โดยเร่ิมจาก
การยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 แต่ยงัคงควบคุมราคาขายส่งก๊าซ LPG อยู่   แต่
อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลไดใ้หก้รมการคา้ภายในเป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลราคาขายปลีกก๊าซ LPG เฉพาะก๊าซ LPG ส าหรับใชง้าน
ดา้นครัวเรือน เน่ืองจากเป็นสินคา้ควบคุมและมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของประชาชน โดยไม่ไดค้วบคุมราคาขายปลีกก๊าซ 
LPG ส าหรับน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละก๊าซ LPG ท่ีน าใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550 รัฐบาลไดใ้หก้องทุนน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรียกเก็บเงินเขา้กองทุน
น ้ ามนัในระดบัท่ีเพียงพอส าหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง ซ่ึงท าให้ราคาขายส่ง
ก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนจากท่ีเคยถูกก าหนดไวใ้หค้งท่ีท่ี 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2550 
เท่ากบั 13.6863 บาทต่อกิโลกรัม 

 
ทั้งน้ี โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ณ ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 
1) ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคาน าเข้าก๊าซ LPG 

ปัจจุบนั รัฐบาลโดยส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) ไดค้วบคุมราคาก๊าซ LPG ท่ีตน้ทางการผลิต โดย
ในการก าหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรือราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคาน าเขา้ก๊าซ LPG   ซ่ึงในการก าหนดราคา 
สนพ.จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก ปริมาณการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศ และ
ปริมาณการส่งออกก๊าซ LPG   โดยเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 สนพ.ไดก้ าหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรือราคา ณ 
โรงแยกก๊าซ หรือราคาน าเขา้ก๊าซ LPG เท่ากบั 11.1212 บาทต่อกิโลกรัม 

2) ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ 
ในการก าหนดราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่มีการก าหนดสูตรในการค านวณโดยอา้งอิงจากราคา ณ โรงกลัน่ 
หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคาน าเขา้ของก๊าซ LPG ตามขอ้ 1) และบวกรวมดว้ยภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
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เดิมรัฐบาลโดยสนพ.ไดค้วบคุมราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามสูตรดงักล่าวไวเ้ท่ากบั 12.4569 
บาทต่อกิโลกรัม   โดยใชก้องทุนน ้ ามนัเป็นกลไกในการควบคุมราคา กล่าวคือ หากราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ 
โรงแยกก๊าซ หรือ ราคาน าเขา้ก๊าซ LPG ตามขอ้ 1) สูงข้ึน รัฐบาลจะใชเ้งินจากกองทุนน ้ ามนัชดเชยเพ่ือให้ราคาขาย
ส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่เท่ากบัราคาท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550 รัฐบาลไดใ้หก้องทุนน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรียกเก็บเงิน
เขา้กองทุนน ้ ามนัในระดบัท่ีเพียงพอส าหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง 
ซ่ึงท าใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนจากท่ีเคยถูกก าหนดไวใ้หค้งท่ีท่ี 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ก่อนและหลงัการยกเลิกการอุดหนุนโดยกองทุนน ้ ามนั 

  ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ (บาทต่อกโิลกรัม) 

ก่อนการยกเลกิการอุดหนุน
โดยกองทุนน ้ามัน 
(29 พ.ย. 50) 

หลงัการยกเลกิการอุดหนุนโดย
กองทุนน ้ามัน 
(25 ธ.ค. 52) 

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

10.8964 11.1212 

 ภาษีสรรพสามิต 1 2.1700 2.1700 
 ภาษีเทศบาล 2 0.2170 0.2170 
 เงินกองทุนน ้ามนั 3 (0.8265) 0.1781 
 ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ก่อนภาษีมูลค่าเพิม่ 12.4569 13.6863 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 4 0.8720 0.9580 
2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 13.3289 14.6443 

 ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 หมายเหตุ : 1  ภาษีสรรพสามิตก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 

    2  ภาษีเทศบาลเท่ากบัร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 
   3  เงินชดเชยกองทุนน ้ามนัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เร่ืองการก าหนดราคา อตัราเงินส่งเขา้   
         กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG ท่ีท  าในราชอาณาจกัรและน าเขา้มาเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัร อตัราเงินส่งเขา้  
         กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งไปยงัคลงัก๊าซ LPG และอตัราเงินส่งเขา้กองทุนส าหรับก๊าซ LPG ท่ี 
         ส่งออกนอกราชอาณาจกัร 

  4 ภาษีมูลค่าเพ่ิมของราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่เท่ากบัร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ 
 

ราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ = (ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคาน าเขา้ของก๊าซ LPG) 
+ ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + เงินกองทุนน ้ามนั + ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
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ทั้งน้ีเพ่ือใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่งของปตท. 
ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ คือ ล าปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ รัฐบาลจึงไดใ้ห้กองทุน
น ้ ามนัชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่ง (การก าหนดอตัราค่าชดเชยค่าขนส่ง LPG จาก
โรงกลัน่หรือโรงแยกก๊าซไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง จะแตกต่างกนัตามเส้นทาง ระยะทาง และ
วิธีการในการขนส่ง   ซ่ึงอตัราการชดเชยดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน กระรทรวง
พลงังาน) 
หากในอนาคต รัฐบาลใหก้องทุนน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 
แห่ง จะท าใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจงัหวดมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึน เน่ืองจากจะตอ้งรวมค่าขนส่งดว้ย ซ่ึงจะ
ท าใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจงัหวดัมีความแตกต่างกนั 
 
 

3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG 
ในการก าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการก าหนดสูตรในการค านวณโดยอา้งอิงจากราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้
โรงกลัน่ตามขอ้ 2) และบวกรวมดว้ยค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัน้ี 

 
 
ตวัอยา่งการค านวณโครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG  

  ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 
25 ธ.ค. 2552 

ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 
2 ก.พ. 2558 

(บาทต่อกโิลกรัม) ร้อยละ (บาทต่อกโิลกรัม) ร้อยละ 

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

11.1212 61.34 16.39788 67.87 

 ภาษีสรรพสามิต 1 2.1700 11.97 2.1700 8.98 
 ภาษีเทศบาล 2 0.2170 1.20 0.2170 0.90 
 เงินกองทุนน ้ามนั 3 0.1781 0.98 0.5380 2.23 
 ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ก่อนภาษีมูลค่าเพิม่ 13.6863 75.49 19.3228 79.98 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 4 0.9580 5.28 1.3526 5.60 
2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 14.6443 80.78 20.6754 85.58 
 ค่าการตลาด 5 3.2566 17.96 3.2566 13.48 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิมค่าการตลาด 6 0.2280 1.26 0.2280 0.94 
3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG 18.137 100.00 24.16 100.00 

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
หมายเหตุ  :    1  ภาษีสรรพสามิตก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม 

  2  ภาษีเทศบาลเท่ากบัร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG   =   ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ + ค่าการตลาด + ภาษีมลูค่าเพ่ิมค่าการตลาด 
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 3  เงินชดเชยกองทุนน ้ามนัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เร่ืองการก าหนดราคา อตัราเงินส่งเขา้ 
     กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG ท่ีท  าในราชอาณาจกัรและน าเขา้มาเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัร อตัราเงินส่งเขา้ 
     กองทุนและอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งไปยงัคลงัก๊าซ LPG และอตัราเงินส่งเขา้กองทุนส าหรับก๊าซ LPG ท่ี 
    ส่งออกนอกราชอาณาจกัร 

         4   ภาษีมูลค่าเพ่ิมของราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่เท่ากบัร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ 
         5  ค่าการตลาดก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม 
         6  ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าการตลาดเท่ากบัร้อยละ 7 ของค่าการตลาด 
  7 ไม่รวมเงินท่ีตอ้งส่งเขา้กองทุน 6.03 บาท ซ่ึงท าให้ราคาขายปลีกเท่ากบั 24.16 

8 เม่ือวนัท่ี 2 ก.พ. 2558 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานมีมติให้ยกเลิกการส่งเงินเขา้กองทุน และปรับการก าหนดราคา
ตน้ทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจดัหาใหม่ ท  าให้ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซฯ เพ่ิมข้ึน 

 

นอกจากน้ี รัฐบาลยงัไดพิ้จารณาวา่ก๊าซ LPG ท่ีน าไปใชง้านเป็นก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของ
ประชาชนโดยทัว่ไป จึงก าหนดให้ก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคุม ท าให้ในการปรับเปล่ียนราคาจ าหน่ายก๊าซหุงตม้แต่ละ
คร้ังจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์  ในขณะท่ีก๊าซ LPG ท่ีน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน
รถยนตแ์ละการน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลไม่ไดมี้การควบคุมราคาขายปลีกแต่อยา่งใด 
 
นโยบายการก าหนดราคาก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP 
นโยบายการก าหนดราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ของกลุ่มสยามแก๊สทั้งผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ 

เคร่ืองหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” แยกตามลกัษณะการน าก๊าซ LPG ไปใชง้านเป็นดงัน้ี 
 

ลกัษณะการน าก๊าซ LPG ไปใช้งาน นโยบายการก าหนดราคา 
การน าไปใชง้านเป็นก๊าซหุงตม้ เน่ืองจากก๊าซหุงต้มเป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของประชาชน กรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชยจึ์งไดก้ าหนดให้ก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าควบคุมและควบคุมราคา
จ าหน่ายก๊าซหุงตม้   ดงันั้นนโยบายการก าหนดราคาจ าหน่าย LPG เพ่ือน าไปใชเ้ป็นก๊าซหุง
ตม้ของบริษทัและ UGP จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัการควบคุมของกรมการคา้ภายใน   อย่างไรก็
ตามการก าหนดราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG เพ่ือน าไปใช้เป็นก๊าซหุงตม้ของบริษทัและ UGP 
ดงักล่าวอาจแตกต่างไปตามพ้ืนท่ี ข้ึนอยูก่บัสภาพตลาดและการแข่งขนั 

การน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ บริษทัและ UGP มีนโยบายก าหนดราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG โดยอิงจากตน้ทุนและราคาตลาด 
การน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม บริษทัและ UGP มีนโยบายก าหนดราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG โดยอิงจากตน้ทุนและราคาตลาด 

 
1.2.2 การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรม 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิดข้ึนในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยในระยะแรกเป็นการจ าหน่ายก๊าซหุงตม้บรรจุถงั 

ส าหรับใชใ้นครัวเรือน แทนฟืนและถ่าน แต่ไม่ไดรั้บความนิยมเท่าใดนกั จนกระทัง่มีการคน้พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 
ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติ เพ่ือทดแทนการน าเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ ท า
ใหเ้กิดธุรกิจต่อเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติอยา่งสมบูรณ์ ความตอ้งการบริโภคก๊าซหุงตม้ในครัวเรือนจึงขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 1 – ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ - หนา้ 29 

ต่อมาเม่ือเกิดวกิฤตการณ์น ้ ามนัในปี 2540 รัฐบาลจึงใหก้ารส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการแปรรูปก๊าซ LPG เพื่อน ามาใช้
เป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ทนน ้ ามนัเบนซิน ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากราคาก๊าซ LPG เม่ือเปรียบเทียบกบัราคา
น ้ ามนัเบนซินแลว้มีราคาถูกกวา่มาก 

แมว้า่ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศจะเพ่ิมข้ึนจากความตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพ่ือเป็นก๊าซหุงตม้และการใช้
ก๊าซ LPG เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์แต่แหล่งผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไทยก็ยงัคงสามารถผลิตก๊าซ LPG เพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศไดอ้ยา่งเพียงพอ และสามารถส่งออกก๊าซ LPG บางส่วนไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศไดอี้กดว้ย   
จนกระทัง่ในปี 2551 ท่ีราคาน ้ ามนัในตลาดโลกและในประเทศไทยไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งมาก จนท าให้ประชาชนเปล่ียนมาใช้
ก๊าซ LPG เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ทนน ้ ามนัมากข้ึน ซ่ึงท าใหป้ระเทศไทยตอ้งน าเขา้ก๊าซ LPG จากต่างประเทศมากถึง 452 
ลา้นกิโลกรัม 753 ลา้นกิโลกรัม  1,591 ลา้นกิโลกรัม  1,437 ลา้นกิโลกรัม และ 1,730 ลา้นกิโลกรัม ในปี 2552  2553  2554  และ
ปี 2555  ตามล าดบั 

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

อุปทานก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ในช่วงระหวา่งปี 2555 – 2556 ประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG ได ้5,687 และ5,447 ลา้นกิโลกรัมตามล าดบั โดยแหล่งผลิต

ก๊าซ LPG ท่ีส าคญัของประเทศไทยมี 3 แหล่ง คือ (1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีจ านวน 7 แห่ง โดยเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ของปตท.จ านวน 6 แห่ง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1 แห่ง   
(2) โรงกลัน่น ้ ามนัดิบ ซ่ึงมีอยูจ่  านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่ไออาร์พีซี โรงกลัน่สตาร์ โรงกลัน่เอสโซ่ โรง
กลัน่ของบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ และโรงกลัน่บางจาก   และ (3) โรงงานปิโตรเคมีอ่ืน ซ่ึงมีอยู่จ  านวน 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ โรงงานของกรุงเทพซินเธติกส์ โดยใน ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 ก๊าซ LPG ท่ีผลิตไดใ้นประเทศทั้งหมดมาจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติร้อยละ 60.87 มาจากโรงกลัน่น ้ ามนัร้อยละ 39.13 

ส าหรับปี 2557 มีปริมาณการผลิตก๊าซ LPG จ านวน 5,495 ลา้นกิโลกรัม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 0.88 หรือเพ่ิมข้ึน
จ านวน 48 ลา้นกิโลกรัม ส าหรับปริมาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจ านวน 3,640 ลา้นกิโลกรัม และมาจาก
โรงกลัน่น ้ ามนัดิบจ านวน 1,855 ลา้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 66.24 และ 33.76 ตามล าดบั 

( ท่ีมา http://www.eppo.go.th/info/2petroleum_stat.htm ) 
 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามแหล่งผลิต 
(หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

 2555 2556 2557 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 3,716 61.43 3,524 60.87 3,640 66.24 
โรงกลัน่น ้ ามนัดิบ 1,971 38.57 1,923 39.13 1,855 33.76 

รวม 5,687 100.00 5,447 100.00 5,495 100.00 

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

http://www.doeb.go.th/info/info_procure.php
http://www.eppo.go.th/info/2petroleum_stat.htm
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อุปสงค์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ทั้งประเทศในช่วงปี 2557 เท่ากบั 6,285 ลา้นกิโลกรัม โดยความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ส่วน

ใหญ่เป็นความตอ้งการใชใ้นภาคครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.81 ของปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ทั้งหมด รองลงมาเป็น
ความตอ้งการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์ การใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมี และการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.41  
24.60  และ 9.18 ของปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ทั้งหมด ตามล าดบั 

ความตอ้งการใช ้LPG ในปี 2554 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 18.21 โดยมีการเพ่ิมข้ึนในความตอ้งการใชก๊้าซ 
LPG ในการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 38 รวมถึงปริมาณการใช ้LPG ท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดดว้ย โดย
เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ถึง 586 ลา้นกิโลกรัม 

ส าหรับความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปี 2555 มีอตัราการลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 6.24 โดยมีการลดลงในความตอ้งการ
ใชก๊้าซ LPG ในการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 39.17 ซ่ึงมีจ านวนปริมาณการใช ้LPG ท่ีลดลง
เท่ากบั 828 ลา้นกิโลกรัม แต่ส าหรับปริมาณการใช ้LPG ท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เป็นการน าเอาไปใชใ้นภาคครัวเรือนโดยเพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2554 จ านวน 391 ลา้นกิโลกรัม สาเหตุมาจากในภาคอุตสาหกรรมมีการปรับราคาแก๊สเพ่ิมข้ึน ท าให้ตน้ทุนแก๊สส าหรับ
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมนั้นสูงข้ึนดว้ย ส่งผลให้ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปรับเปล่ียนจากการรับ
แก๊สเป็นเบาทข์นาดใหญ่ มาเป็นถงัแก๊สขนาด 48 กิโลกรัมแทนซ่ึงจะถืออยูใ่นกลุ่มของภาคครัวเรือน ซ่ึงในภาคครัวเรือนยงัไม่มี
การปรับข้ึนราคาแก๊ส อีกทั้งห้างสรรพสินคา้และร้านโมเดินท์เทรดท่ีมีการเติบโตมากข้ึน โดยส่วนมากมกัจะนิยมใชถ้งัแก๊ส
ขนาด 48 กิโลกรัมเช่นเดียวกนั 

ในปี 2556 มีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.75 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 6.01 ลา้นตนั เป็น 6.11 
ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนสูงสุดคือการน าไปใชใ้นภาครถยนตมี์เติบโตข้ึนถึงร้อยละ 67.3 เพ่ิมข้ึนจาก 1.06 ลา้นตน้ เป็น 
1.77 ลา้นตนั สาเหตุหลกัมาจากการท่ีทางภาครัฐมีการออกมาตรการการควบคุมการลกัลอบจ าหน่ายก๊าซ LPG ผิดประเภท ส่งผล
ให้ผูป้ระกอบการบางรายท่ีด าเนินการผิดกฎหมาย เร่ิมกลบัมาจ าหน่ายก๊าซถูกประเภทมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัภาครัฐยงัคงมีการ
ติดตาม จบักุมอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงไดมี้การปรับข้ึนราคาก๊าซภาคหุงตม้ข้ึน 0.50 บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 
จนถึงราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ภาคหุงตม้ท่ีทางภาครัฐก าหนดไวท่ี้ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือให้สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง โดยใน
เดือนมี.ค. 2557 ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ภาคหุงตม้และภาครถยนตจ์ะมีระดบัราคาท่ีเท่ากนั ส่งผลให้ส่วนต่างของราคาก๊าซของ
ทั้ง 2 ภาคนั้นไม่มี ส่งผลใหแ้รงจูงใจในการลกัลอบจ าหน่ายก๊าซผิดประเภทนั้นหมดลง ตวัเลขการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ
จะกลบัมามีความถูกตอ้งตามแต่ละประเภท  

โดยในปี 2557 มีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.83 จากปี 2556 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 6.11 ลา้นตนั เป็น 6.29 ลา้นตนั ซ่ึง
ปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนสูงสุดคือการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 16.5 เพ่ิมข้ึนจาก 1.33 ลา้นตน้ เป็น 
1.55 ลา้นตนั รองมาเป็นการน าไปใชใ้นภาคขนส่งเติบโตข้ึนร้อยละ 11.21 เพ่ิมข้ึนจาก 1.78 ลา้นตนั เป็น 1.97 ลา้นตนั โดย
สัดส่วนปริมาณความตอ้งการใช ้LPG ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการในภาคครัวเรือนร้อยละ 34.81 จากปริมาณความตอ้งการใช ้
LPG ทั้งหมด ตามดว้ยภาครถยนต ์ภาควตัถุดิบปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามล าดบั 
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ตารางแสดงความตอ้งการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ 
(หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

 2555 2556 2557 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
ครัวเรือน 3,047 50.72 2,409 39.42 2,188 34.81 
อุตสาหกรรม 614 10.22 601 9.83 577 9.18 
รถยนต ์ 1,061 17.67 1,775 29.04 1,974 31.41 
วตัถุดิบปิโตรเคมี 1,285 21.39 1,327 21.71 1,546 24.60 

รวม 6,007 100.00 6,112 100.00 6,285 100.00 

อัตราการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) (6.24) 1.75 2.83 
ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน   กระทรวงพลงังาน 

 
ดุลยภาพในอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ในอดีตประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG เพียงพอต่อความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศ และมีส่วนเหลือส าหรับส่งออก

ไปยงัต่างประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซ LPG จ านวน 4,186 ลา้นกิโลกรัม การบริโภคภายในประเทศ
จ านวน 3,671 ลา้นกิโลกรัม การส่งออกจ านวน 278 ลา้นกิโลกรัม และไม่มีการน าเขา้ก๊าซ LPG ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส าหรับในปี 2555-2556 ราคาน ้ ามนัไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัราคาท่ีสูงต่อเน่ือง จนท าใหมี้ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG 
เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในรถยนตเ์พ่ิมข้ึนตามไปดว้ย รวมถึงการน า LPG ไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ
ปรับแผนการจ าหน่ายก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนตาม ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศจึงไม่เพียงพอกบัปริมาณก๊าซ LPG ตาม
แผนการจ าหน่ายก๊าซ LPG ของผูป้ระกอบการ จึงท าให้ประเทศไทยตอ้งน าเขา้ก๊าซ LPG โดยปริมาณการน าเขา้ในปี 2555 – 
2557 เท่ากบั 1,730  1,949 และ 2,032 ลา้นกิโลกรัม ตามล าดบั 
 
ตารางแสดงการจดัหาและการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว                   (หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

ปี 2555 2556 2557 
การผลิต 5,686 5,447 5,495 
การน าเขา้ 1,730 1,949 2,032 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 7,386 7,524 7,515 
การส่งออก 10 6 10 

ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
อุตสาหกรรมก๊าซ LPG มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัต่อไปอยา่งต่อเน่ือง โดยคาดวา่ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG จะยงัคงเพ่ิมข้ึน

ต่อไป เน่ืองมาจากความตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพ่ือทดแทนการใชน้ ้ ามนัท่ีมีราคาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   ส่วนดา้นการผลิตก๊าซ LPG 
นั้นก็คาดวา่จะมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั รวมถึงบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การก่อสร้างและเปิดใชโ้รงแยกก๊าซ
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ธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ท่ีต าบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เม่ือเดือนกนัยายน 2554 ท่ีผ่านมา ซ่ึงโรงแยกก๊าซนบัเป็นแหล่งผลิตก๊าซ 
LPG ท่ีส าคญัแหล่งหน่ึง ดงันั้นการท่ีมีจ านวนโรงแยกก๊าซเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลใหมี้แหล่งผลิตก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั 

 
การแข่งขัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประเทศไทยมีผูค้า้ก๊าซ LPG รวมทั้งส้ิน 18 ราย คือ 1. บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2. บริษทั 

สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 3. บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  4. บริษทั เวิลด์แก๊ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั  5.บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  6.บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) 7.บริษทั 
เชฟรอน (ไทย) จ ากดั  8.บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั  9.บริษทั แสงทองปิโตรเลียม จ ากดั  10.บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน)  11.บริษทั พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล ์จ ากดั  12.บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั(มหาชน)  13.บริษทั อูโน่แก๊ส 
จ ากดั  14.บริษทั เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จ ากดั  15.บริษทั แคปปิตอล จี จ ากดั  16.บริษทั ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากดั  17.
บริษทั ยไูนเตด็แก๊ส จ ากดั  18.บริษทั พลงัอศัวนิ จ ากดั และ 19.บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดของผูค้า้ก๊าซ LPG                    (หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

  2555 2556 2557 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
1 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,828.29 38.80 1,698.64 35.57 1,668.72 35.28 
2 บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์  จ  ากัด 

(มหาชน)   (SGP) 651.75 13.83 604.26 12.65 
 

542.46 
 

11.47 
3 บริษัท  ยู นิคแก๊ส  แอนด์  ปิ โตรเคมีคัล ส์  จ  ากัด 

(มหาชน)   (UGP) 
 

598.28 
 

12.70 599.15 12.55 
 

578.81 
 

12.24 
 SGP + UGP 1,250.03 26.53 1,203.41 25.20 1,121.27 23.70 
4 บริษทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ากดั   (WORLD) 877.73 18.63 817.89 17.12 665.39 14.07 
5 บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)   (PICNI) 228.12 4.84 257.31 5.39 281.55 5.95 
6 บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00 0.00 103.82 2.19 
 PICNI + WORLD 1,105.85 23.47 1,075.20 22.51 1,050.76 22.21 

7 บริษทั พี เอ พี แก็ส แอนด ์ออยล ์จ ากดั 121.76 2.58 179.68 3.76 202.48 4.28 
8 บริษทั พลงัอศัวนิ จ  ากดั 17.4 0.38 134.01 2.81 137.56 2.91 
9 บริษทั ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากดั 76.07 1.61 111.53 2.34 119.95 2.54 

10 บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 17.27 0.37 76.12 1.59 96.09 2.03 
11 บริษทั แสงทองปิโตรเลียม จ ากดั    82.09 1.74 73.93 1.55 62.15 1.31 
12 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 48.56 1.03 56.09 1.17 55.39 1.17 
13 บริษทั เอน็เอสแก๊ส แอลพีจี จ  ากดั 56.04 1.19 55.14 1.15 72.93 1.54 
14 บริษทั อูโน่แก๊ส จ ากดั 35.08 0.74 48.02 1.01 64.35 1.36 
15 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 40.34 0.86 35.12 0.74 29.19 0.62 

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


บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
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  2555 2556 2557 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
16 บริษทั ยไูนเตด็แก๊ส จ ากดั 8.52 0.18 22.56 0.47 42.17 0.89 
17 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 4.15 0.09 6.03 0.13 7.25 0.15 
18 บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั(มหาชน) 20.13 0.43 - - - - 
19 บริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ากดั    - - - - - - 

 รวม 4,711.58 100.00 4,775.51 100.00 4,730.25 100.00 

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
ปัจจุบนัแนวโนม้ธุรกิจพลงังาน รวมถึงธุรกิจคา้ก๊าซ LPG มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน อาจส่งผลให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา

แข่งขนัในอุตสาหกรรมมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อผลประกอบการและส่วนแบ่งการตลาดของผูป้ระกอบการเดิมได ้
อยา่งไรก็ตาม การเขา้สู่ธุรกิจการคา้ก๊าซ LPG นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งขอใบอนุญาตเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ซ่ึง

จะตอ้งมีคุณสมบติัและเง่ือนไขตามท่ีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพาณิชย ์ก าหนด กล่าวคือ จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ไม่
ต ่ากวา่ 50 ลา้นบาท มีเงินทุนหมุนเวยีนส าหรับใชใ้นการประกอบกิจการไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาทขณะยืน่ขอรับใบอนุญาต ตอ้ง
มีคลงัเก็บก๊าซ LPG เพื่อส ารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณท่ีจะท าการคา้ในระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงท าให้ตอ้งลงทุนไม่นอ้ย
กว่า 100 ลา้นบาท และการเก็บส ารองตามกฎหมายจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 1 ในเดือนกนัยายน 2554 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุน
เพ่ิมข้ึนอีกเท่าตวัในการสร้างคลงัเก็บส ารองตามกฎหมาย นอกจากน้ีจะตอ้งมียอดขายก๊าซ LPG ต่อปีไม่นอ้ยกวา่ 50,000 ตนั มี
เคร่ืองหมายการคา้เป็นของตนเอง และตอ้งลงทุนในถงัก๊าซ LPG เพ่ือใชห้มุนเวียนในตลาด ซ่ึงจะตอ้งมีการลงทุนไม่ต ่ากวา่ 1 
ลา้นใบ คิดเป็นเงินลงทุนกวา่ 1,000 ลา้นบาท จากเง่ือนไขและขอ้จ ากดัขา้งตน้จึงเป็นการยากท่ีจะมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา
แข่งขนัในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคครัวเรือน 

 
1.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 
1.3.1 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ในปี 2556 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 65 และจดัหาก๊าซ LPG 
จากโรงกลัน่น ้ ามนัประมาณร้อยละ 35 ซ่ึงการจดัหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น ้ ามนัหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะเป็นการจดัสรร
จากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ใหก้บัผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 7 

ส าหรับปี 2557 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 68.14 และจดัหาก๊าซ LPG 
จากโรงกลัน่น ้ ามนัประมาณร้อยละ 31.86 
           (หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

 
2555 2556 2557 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 785.66 62.06 790.27 64.94 773.29 68.14 
2) โรงกลัน่น ้ ามนั 480.37 37.94 426.59 35.05 361.52 31.86 
3) อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
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2555 2556 2557 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
รวมการจดัหา LPG ของบริษทัและ UGP 1,266.03 100.00 1,216.86 100.00 1,134.81 100.00 

1.3.2 ถังก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ถงัท่ีใชส้ าหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซ่ึงปัจจุบนัมีผูผ้ลิตถงั

ก๊าซ LPG ในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าว ในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน)   
บริษทั สยามอินเตอร์ แมก็เนท จ ากดั   บริษทั ช่ืนศิริ จ ากดั   บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จ ากดั (บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จ ากดั 
ไดซ้ื้อสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตถงัก๊าซ LPG จากบริษทั ถงัเหลก็สากล จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551)   บริษทั
เมทเทิล เมท จ ากดั   บริษทัแสงทองไทยผลิตถงั จ ากดั   บริษทั เอส.ที.ถงัแก๊ส จ ากดั   และจากการท่ีผูผ้ลิตถงัก๊าซ LPG ตอ้งไดรั้บ
การับรองมาตรฐาน มอก. ท าใหถ้งัก๊าซ LPG ของทั้งอุตสาหกรรมแทบจะไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของคุณภาพ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชก๊้าซหุงตม้ กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานจึงได้
ออกกฎหมายในเร่ืองของการตรวจสอบสภาพของถงัท่ีมีอายใุชง้านแลว้  5 ปี 10 ปี และทุกๆ 5 ปีภายหลงัปีท่ี 10   โดยผูค้า้ก๊าซ 
LPG ตามมาตรา 7 ท่ีเป็นเจา้ของถงัก๊าซ LPG จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งบริษทัภายนอกมาท าการตรวจสอบสภาพ
ถงับรรจุ 

 

1.4 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
บริษทัและ UGP เป็นผูป้ระกอบธุรกิจบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิงมาตรา 7 

แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติั
น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 ซ่ึงเทียบเท่าใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 
2543) จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีหน่วยงานราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยกฎหมายส าคญัท่ีควบคุมการ
ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ไดแ้ก่  

1) พระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543   เป็นพระราชบญัญติัท่ีก าหนดลกัษณะของผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิงแต่
ละประเภท การจดัเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิง การจ าหน่ายและแผนการจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงในแต่ละปี   และปริมาณการ
ส ารองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2) พระราชบญัญติัควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542   เป็นพระราชบญัญติัท่ีก าหนดการเก็บรักษา การขนส่ง การใช ้
การจ าหน่าย การแบ่งบรรจุ และการเก็บรักษาน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

3) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535   เป็นพระราชบญัญติัท่ีก าหนดให้ก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี
ประเภทอ่ืนๆ เป็นวตัถุอนัตราย ซ่ึงจะตอ้งมีการควบคุมดูแลคุณสมบติัและการลงทะเบียนของวตัถุอนัตรายดงักล่าว   
รวมทั้งการก าหนดการด าเนินการของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก และผูท่ี้มีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายดงักล่าว 

4) พระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516   เป็นพระราชก าหนดท่ีก าหนดถึงการ
ปฏิบติัในกรณีท่ีเกิดภาวการณ์ขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิงภายในประเทศ ซ่ึงรวมถึง การผลิต การจ าหน่าย การน าเขา้ 
การส่งออก และการมีไวใ้นครอบครองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

5) ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 (พ.ศ. 2514)    วา่ดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นประกาศท่ีก าหนดเก่ียวกบั
การบรรจุก๊าซ LPG ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG การตั้ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ LPG เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการบรรจุ
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ก๊าซ LPG และมาตรการความปลอดภยัในสถานท่ีท่ีใชใ้นการบรรจุก๊าซ LPG การจ าหน่ายก๊าซ LPG การเก็บก๊าซ 
LPG และการใชก๊้าซ LPG 

6) พระราชบญัญติัโรงงาน   พ.ศ. 2535   เป็นพระราชบญัญติัท่ีก าหนดการประกอบกิจการโรงงาน การก ากบัและดูแล
โรงงาน และบทก าหนดโทษของผูป้ระกอบกิจการโรงงานทุกประเภท 

นอกจากน้ี บริษทัและ UGP ยงัตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดข้ึนมาอยา่งเคร่งครัดดว้ย
เช่นกัน เช่น กฎกระทรวงพลงังาน กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงพลงังาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมถึงประกาศของกรมหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
สรุปกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการทีส่ าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าก๊าซ LPG 
1) พระราชบัญญัต ิ

ก. พระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง   พ.ศ. 2543 
ข. พระราชบญัญติัควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง   พ.ศ. 2542 
ค. พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย   พ.ศ. 2535 
ง. พระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิง   พ.ศ. 2516 
จ. พระราชบญัญติัโรงงาน   พ.ศ. 2535 
ฉ. ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 (พ.ศ. 2514)  

 
2) กฎกระทรวงพลงังาน ฉบับที ่4 ฉบับที ่5 ฉบับที ่6 ฉบับที ่7 ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลง

วนัที ่29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ว่าด้วยการบรรจุก๊าซ LPG 
1. การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG 
2. ลกัษณะและระยะปลอดภยัของสถานท่ีบรรจุก๊าซ LPG 
3. ลกัษณะและระยะปลอดภยัของสถานท่ีเก็บก๊าซ LPG 
4. การวางระบบท่อก๊าซ LPG และการติดตั้งอุปกรณ์ 
5. ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
6. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการทดสอบ และการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
7. เคร่ืองหมายท่ีตอ้งแสดงบนภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
8. ขนาดส่วนบรรจุและวธีิบรรจุก๊าซ LPG ในภาชนะบรรจุก๊าซ LPG 
9. การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
10. การติดตั้งเคร่ืองส่งเสียงดงัเม่ือก๊าซ LPG ร่ัว 

 
3) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

ก. ก าหนดใหโ้รงงานตามประเภทหรือชนิดท่ีระบุในบญัชีทา้ยกระทรวงน้ีเป็นโรงงานตามพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 
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ข. ก าหนดใหโ้รงงานตามขอ้ 1 เป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1, จ าพวกท่ี 2 และโรงงานจ าพวกท่ี 3 ตามท่ีระบุในบญัชีทา้ย
กฎกระทรวงน้ี 
 

4) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 
ก. วา่ดว้ย ท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคาร และลกัษณะภายในของโรงงาน 
ข. วา่ดว้ย เคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือส่ิงท่ีน ามาใชใ้นโรงงาน 
ค. วา่ดว้ย คนงานประจ าโรงงาน 
ง. วา่ดว้ยการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
จ. วา่ดว้ยความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน 

 
5) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2535) 

ก. วา่ดว้ยการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 
1.5 หน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแล 

นอกจากบริษัทและ UGP ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ซ่ึงจัดเป็นน ้ ามันเช้ือเพลิงประเภทหน่ึงตาม
พระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดอยา่งเคร่งครัดแลว้   การด าเนินธุรกิจของบริษทัยงัอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด 
ไดแ้ก่   ก) กระทรวงพลงังาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ส านักงานนโยบายและพลงังาน และกรมธุรกิจ
พลงังาน   ข) กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายใน   ค) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม   และ ง) 
กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบกและกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าว ี  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ก) กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังานมีหนา้ท่ีศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ประเมินศกัยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์
ขอ้มูลการพลงังาน   ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลงังาน   จัดหาพลงังาน พลงังานทดแทน และ
พลงังานหมุนเวียน   ก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และก ากบัดูแล ควบคุมการด าเนินงานดา้นพลงังาน   วิจยัและ
พฒันาดา้นพลงังาน   ส่งเสริม สนับสนุนการจดัหา พฒันาและอนุรักษ์พลงังาน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพฒันา
บุคลากรดา้นพลงังาน  ประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นพลงังาน   โดยกระทรวงพลงังานไดด้ าเนินการ
ก ากบัดูแลน ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงรวมถึงก๊าซ LPG ผา่นหน่วยงานยอ่ยของกระทรวงพลงังานดงัน้ี 
 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) 

กพช. จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535   เพื่อท าหน้าท่ีเสนอ
นโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี   ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ในการก าหนดราคาพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ   
ติดตาม ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานเพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายและแผนการ
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บริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ   รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและแผนการบริหารและ
พฒันาพลงังานของประเทศ 
 

 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) 
สนพ. จดัตั้งข้ึนตามตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535   เพื่อท าหนา้ท่ีเป็น
เลขานุการของกพช. และมีหน้าท่ีศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของ
ประเทศเพ่ือรายงานต่อ กพช.   ติดตาม ประเมินผลและเป็นศูนยป์ระสานและสนบัสนุนการปฏิบติังานตาม
นโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ   รวมทั้งจดัเก็บรวมรวมขอ้มูล ติดตามความ
เคล่ือนไหวของสถานการณ์ด้านพลงังาน วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือจัดท า
ขอ้เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ และเผยแพร่สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน 

 กรมธุรกิจพลงังาน 
กรมธุรกิจพลงังานเป็นหน่วยท่ีสงักดัอยูใ่นกระทรวงพลงังาน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)        การด าเนินการเพ่ือออกใบอนุญาต ใบทะเบียนเป็นผูค้า้น ้ ามนั และออกใบรับแจง้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนั 
(2) จดัระบบการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(3) ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัแกไ้ขการขาดแคลนน ้ ามนัในภาวะฉุกเฉิน 
(4) ก าหนดชนิด/ อตัรา และระบบการส ารองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
(5) ก ากบัดูแลการส ารองน ้ ามนัเช้ือเพลิงของผูค้า้น ้ ามนั 
(6) ประมวลผลและติดตามสถานการณ์การคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
(7) ก ากบัดูแลโรงกลัน่น ้ ามนัใหด้ าเนินไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลง 
(8) พฒันาและก าหนดมาตรฐาน ใหค้วามเห็นชอบลกัษณะและคุณภาพน ้ ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 
(9) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีคุณลกัษณะและคุณภาพ 

(10) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน รวมทั้งน ้ ามนัอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
ตามท่ีหน่วยงานอ่ืนขอความร่วมมือ 

(11) ตรวจสอบคุณภาพน ้ ามนัเช้ือเพลิงของผูค้า้น ้ ามนัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(12) ตรวจสอบการจดทะเบียนและการปฏิบติัตามเง่ือนไข ผูค้า้น ้ ามนัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(13) ตรวจสอบการปลอมปนน ้ ามนัเช้ือเพลิง ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(14) พฒันาและก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ในการประกอบกิจการ ด้านน ้ ามัน

เช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และสมัปทานไฟฟ้า 
(15) ก ากบัดูแลดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของของสถานประกอบธุรกิจพลงังาน 
(16) ท าการทดสอบและตรวจสอบ เพ่ือรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของสถานท่ี  และยานพาหนะขนส่ง

น ้ ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวก๊าซธรรมชาติ 
(17) ออกใบอนุญาต และต่ออายใุบอนุญาต สถานประกอบกิจการเก่ียวกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ สถานท่ีเก็บ 

สถานีบริการ คลงัน ้ ามนั 
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(18) ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการเก่ียวกับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเก็บ การใช ้ การบรรจุ และการขนส่งในสถานท่ีบรรจุก๊าซ อาทิเช่น  ลานบรรจุก๊าซ 
สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ สถานท่ีใชก๊้าซ และยานพาหนะขนส่ง 

(19) ออกใบอนุญาต และต่ออายใุบอนุญาต การประกอบกิจการสมัปทานไฟฟ้า 
(20) พิจารณาการรับรองและข้ึนทะเบียนบุคลากรท่ีด าเนินการเก่ียวกบั การทดสอบและตรวจสอบดา้นความ

ปลอดภยั ตลอดจนตรวจรับรองและข้ึนทะเบียน เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 
ข) กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในมีหน้าท่ีดูแลและควบคุมราคาจ าหน่ายสินค้าและบริการเพ่ือไม่ให้
ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูจ้  าหน่ายสินคา้และบริการ 
กรมการคา้ภายในไดพิ้จารณาก าหนดใหก๊้าซหุงตม้เป็นสินคา้คา้ควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคา
สินคา้และบริการ ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2550 ซ่ึงมีผลให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะตอ้งแจ้งแผนการ
เปล่ียนแปลงราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายใน 24 ชัว่โมงนับตั้งแต่เวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่าย   และผู ้
ประกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซ LPG ตอ้งแจง้ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ท่ีใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ภายใน 2 วนันบัแต่วนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่าย   รวมทั้งให้ผูจ้  าหน่ายก๊าซ LPG รายยอ่ย (ร้านคา้ก๊าซ LPG) แสดงราคาขายปลีกก๊าซ 
LPG ท่ีใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้หนา้สถานท่ีจ าหน่าย 
 

ค) กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าท่ีก ากับดูแลและผลกัดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัพฒันาไปอยา่งย ัง่ยนื โดยเนน้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิต ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดใหก้ารบรรจุก๊าซ LPG ตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) จดัอยูใ่นล าดบัท่ี 91 (2) จดัเป็น
โรงงานจ าพวกท่ี 3 ซ่ึงผูป้ระกอบการดังกล่าวจะตอ้งได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมก่อนจึงจะด าเนินการได ้
 

ง) กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงคมนาคมท าหนา้ท่ีวางแนวนโยบายการพฒันา ก่อสร้างและควบคุมการขนส่งทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ 
ใหมี้บริการท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทัว่ถึง คุม้ค่า และยติุธรรม   โดยกระทรวงคมนาคมไดค้วบคุมดูแลการขนส่ง
ก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีประเภทอ่ืนๆ ผา่นทางกรมการขนส่งทางบกส าหรับการขนส่งทางบก และผา่น
กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวสี าหรับการขนส่งทางน ้ า 
 

1.6 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
การด าเนินธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษทันบัตั้งแต่กระบวนการจดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซและโรงกลัน่น ้ ามนั 

การขนส่ง การบรรจุและการจดัจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในในลกัษณะ
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ต่างๆ ลว้น ไม่มีการปล่อยก๊าซ LPG หรือส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัหา บรรจุ และการจ าหน่ายก๊าซ LPG ออก
สู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม   แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซไวไฟ และ
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหากไม่มีการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอ ดงันั้นหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีการก าหนดกฎเกณฑเ์พ่ือควบคุม
การก่อสร้าง การติดตั้ง การบรรจุ การขนส่ง และการใชก๊้าซ LPG ทั้งในดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

 คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ในการด าเนินการก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG แต่ละแห่ง บริษทัและ UGP จะตอ้งขออนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเสียก่อน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตอ้งอนุมติัแบบแปลน
ของคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง และจะคอยควบคุมดูแลการด าเนินการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้สอดคลอ้งกับกฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม โดยส านักความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นผูก้  ากบัดูแล 
นอกจากน้ีบริษทัและ UGP จะตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจากส านักงานเขตหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ตั้งอยู่ โดยฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลของส านักงานเขตหรือองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ จะเป็นผูท้  าการตรวจสอบ
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัและ UGP ท่ีมีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
ในส่วนของคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษทัและ UGP จะตอ้งด าเนินการ
เพ่ิมเติมในเร่ืองของการขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ซ่ึง
กรมธุรกิจพลงังานจะทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซ LPG ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมธุรกิจพลงังาน
ก าหนด 
ตารางแสดงหน่วยงานราชการท่ีก ากบัดูแลการจดัตั้งคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ 
LPG 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

ส านักงานเขตหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

กรมธุรกจิพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

คลงัเก็บก๊าซ LPG    

โรงบรรจุก๊าซ LPG    

สถานีบริการก๊าซ LPG -   

นอกจากน้ีกรมธุรกิจพลงังานยงัได้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาตรวจสอบคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี
บริการก๊าซ LPG เป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ดงักล่าวมีการดูแลรักษาและการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลงังาน 
บริษทัและ UGP ไดใ้หค้วามส าคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดด้ าเนินการตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลงังานดว้ยดีตลอดมา โดยในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา คลงัเก็บก๊าซ 
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LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP มีสภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์กรมธุรกิจพลงังาน
ก าหนดมาโดยตลอด 
 

 ถงัก๊าซ LPG 
หน่วยงานราชการไดก้ าหนดใหผู้ค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะตอ้งมีถงัก๊าซ LPG ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้ของตนเอง 
และจะตอ้งดูแลรักษาถงัก๊าซ LPG ซ่ึงนบัเป็นทรัพยสิ์นของผูค้า้ตามมาตรา 7 ให้อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้
และไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย   หากเกิดเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายโดยมีตน้เหตุจากถงัก๊าซ LPG   ผูค้า้ก๊าซ LPG 
ท่ีเป็นเจา้ของถงัก๊าซ LPG จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายดงักล่าว 
นอกจากน้ี กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานยงัก าหนดใหผู้ค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ตอ้งตรวจสอบสภาพของ
ถงัก๊าซ LPG ท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ 5 ปี ดว้ยการทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และตรวจสอบ
ถงัท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ 10 ปี ดว้ยการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั 
(Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปีภายหลงัปีท่ี 10 
จะตอ้งท าการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการ
ทดสอบสภาพการยดืตวัของเน้ือเหลก็ของถงั (Expansion Test) ทุกคร้ัง   ซ่ึงหากถงัก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะ
ไม่สามารถน าไปบรรจุก๊าซ LPG ไดอี้กและจะตอ้งท าลายท้ิง 
บริษทัและ UGP ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของความปลอดภยัจากการใช้งานถงัก๊าซ LPG และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลงังานดว้ยดีตลอดมา   บริษทัและ UGP ไดต้รวจสอบถงัก๊าซ LPG ให้อยู่
ในสภาพดีและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานมาโดยตลอด และถงัก๊าซ LPG ของ
บริษทัและ UGP ไม่เคยเกิดก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ หรือ ความเสียหายในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
 

 รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกก๊าซ LPG 
บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ตอ้งขอข้ึนทะเบียนเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัน ้ ามัน
เช้ือเพลิง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการคา้ 
ในส่วนของยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งก็จะตอ้งมีการขออนุญาตและจดทะเบียนกบัหน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ี
ควบคุม ซ่ึงหน่วยงานท่ีควบคุมจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของการขนส่ง คือ ในการขนส่งทางบก บริษทัยอ่ยของ
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนทางบกจะตอ้งขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือส่ิงของจากกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงจะตอ้งระบุรายละเอียดรถบรรทุก
ก๊าซ LPG ทุกคนัท่ีใชใ้นการด าเนินงาน และตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิจพลงังาน 
ซ่ึงในกรณีน้ีจะตอ้งขออนุญาตเป็นรายคนั 
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ส าหรับการขนส่งทางน ้ า บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ าจะตอ้งขออนุญาตใชเ้รือจาก
กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม และจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบการบริหารงานเพื่อความ
ปลอดภยัจากกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวดีว้ย 
นอกจากน้ีหน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมดงักล่าวก าหนดให้รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกก๊าซ LPG 
จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบสภาพของถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ท่ีติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะ
เป็นประจ าทุกปี 
บริษทัย่อยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดด้ าเนินการตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการดว้ยดีตลอดมา โดยบริษทั
ยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบสภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ท่ีติดกบั
ยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด   ซ่ึงในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทั
ยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ท่ีติดกบั
ยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยูใ่นเกณฑท่ี์หน่วยงานราชการก าหนด 
 

 ท่าเรือ 
บริษทัและ UGP ไดรั้บอนุญาตให้ก่อสร้างและใชท่้าเรือจากกรมเจา้ท่าและกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยนาว ี
กระทรวงคมนาคม โดยได้ก าหนดให้บริษทัและ UGP ในฐานะเจ้าของท่าเรือตอ้งติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในบริเวณท่าเรือ ซ่ึงหมายความถึงบริษทัและ UGP จะตอ้งดูแลเศษขยะ ของเสีย น ้ า
เสีย น ้ าปนน ้ ามนั น ้ าทอ้งเรือและสารเคมีต่างๆ ท่ีอาจจะปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้ า   จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการ
ป้องกนัและขจดัคราบน ้ ามนัให้เพียงพอและพร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน   จดัให้มีการ
ฝึกซ้อมการปฏิบติัการป้องกนัและขจดัคราบน ้ ามนั ตลอดจนการปฏิบติัการป้องกนัอคัคีภยัอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง   
และติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าและคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าบริเวณท่าเรือทุกๆ 6 เดือน โดย
บริษทัผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูต้รวจสอบและด าเนินการจากหน่วยงานราชการ    

จากการท่ีมีหน่วยงานราชการก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจประเภทน้ีดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยก็ได้
ปฏิบติัตามดว้ยดีมาโดยตลอด และในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อยไม่เคยมีปัญหาทางดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มเลย ท าให้บริษทัและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือหากเกิดผลกระทบข้ึนก็ยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีหน่วยราชการก าหนด 
 
1.7 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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2. ผลติภัณฑ์แอมโมเนีย 
บริษทัประกอบธุรกิจคา้แอมโมเนียผา่นการด าเนินการของ UGP โดยน าเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศและจ าหน่าย

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” 
 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ปัจจุบัน UGP จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย 1 ผลิตภัณฑ์ คือ แอมโมเนียแอนไฮดรัส (Ammonia Anhydrous) 

(“แอมโมเนีย”) ซ่ึงเป็นแอมโมเนียท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.99 และไม่มีการผลิตในประเทศ UGP จึงต้องน าเขา้จาก
ต่างประเทศเพ่ือน ามาจ าหน่ายใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการใชแ้อมโมเนีย เช่น โรงงานยางพารา โรงงานผง
ชูรส เป็นตน้   โดย UGP จ าหน่ายแอมโมเนียในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เพียงลกัษณะเดียว 

 
ขั้นตอนการน าเขา้และจ าหน่ายแอมโมเนีย 

             

            

                    

                 
    UGP

                   
            

 
 
UGP น าเขา้แอมโมเนียมาจากต่างประเทศ โดยการส่งเรือไปรับและน าเขา้มายงัประเทศไทย ซ่ึงด าเนินการโดย SLM 
ส าหรับการขนส่งแอมโมเนียไปใหลู้กคา้ UGP จะให ้LCR ด าเนินการขนส่งทางรถยนตไ์ปใหลู้กคา้  
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ทีส่ าคญั 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
UGP จะเขา้ร่วมให้ความรู้ในการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานราชการจดัข้ึน รวมทั้งการฝึกอบรมท่ี UGP จดัข้ึนเอง ทั้งน้ีเพ่ือ

สร้างช่ือเสียงของ UGP ในการด าเนินธุรกิจแอมโมเนียให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน ในดา้นของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมี
ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในธุรกิจแอมโมเนียท่ีเป็นท่ียอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

นอกจากน้ี UGP ยงัไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการท าแอมโมเนียไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะขยาย
ตลาดแอมโมเนียใหใ้หญ่ข้ึน 

ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
UGP จ าหน่ายผลิตภณัฑ์แอมโมเนียภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแก๊ส” ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

โรงงานผลิตยางพารา โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานชุบแขง็ โรงบ าบดัน ้ าเสีย เป็นตน้ 
 
ตารางแสดงพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งแอมโมเนียของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 พาหนะที่ใช้ขนส่ง LPG จ านวน ความสามารถในการบรรทุก 
LCR รถขนส่งแอมโมเนีย 24 คนั 292 ตนั 
SLM เรือบรรทุกแอมโมเนีย 3 ล า 2,573 ตนั 

 
นโยบายการก าหนดราคา 
UGP มีนโยบายในการก าหนดราคาจ าหน่ายแอมโมเนีย โดยอา้งอิงจากตน้ทุนท่ี UGP จดัหาแอมโมเนีย บวกกบัก าไรท่ี 

UGP ตั้งไว ้โดยราคาจ าหน่ายแอมโมเนียดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาท่ีสามารถแข่งขนัไดด้ว้ย 
 
2.2.2 การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรม 
ประเทศผูผ้ลิตแอมโมเนียรายใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศอินโดนีเซีย   โดยประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนียภายในประเทศ เน่ืองจากการก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียตอ้ง
ใชเ้งินลงทุนสูง ประกอบกบัตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยยงัมีขนาดเลก็ จึงไม่มีผูป้ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิต
แอมโมเนีย เน่ืองจากไม่คุม้ค่าท่ีจะลงทุน 

แอมโมเนียท่ีใชใ้นประเทศไทยทั้งหมดจึงมาจากการน าเขา้จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย (ขอ้มูลจากกรมศุลกากร : www.customs.go.th) 

การแข่งขนั 
แอมโมเนียส่วนใหญ่จะถูกน าเขา้โดยผูป้ระกอบการท่ีใชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น โรงงานผลิต

ปุ๋ยเคมี และบางส่วนจะถูกน าเขา้โดยผูป้ระกอบการท่ีน าเขา้แอมโมเนียเพ่ือจ าหน่ายต่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน
ยางพารา โรงงานผงชูรส เป็นตน้   หากพิจารณาเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีน าเขา้แอมโมเนียเพ่ือจ าหน่ายต่อจะพบวา่ UGP เป็นผู ้

http://www.customs.go.th/
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จ าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ   โดยในอดีต UGP เป็นผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียเพียงรายเดียวในประเทศ ต่อมาในปี 
2547 ไดมี้ผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่ 1 รายเขา้มาประกอบธุรกิจแข่งขนักบั UGP นอกจากน้ี ยงัมีผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียราย
ยอ่ยท่ีน าเขา้แอมโมเนียจากประเทศมาเลเซียทางรถยนตเ์พ่ือน ามาจ าหน่ายใหก้บัโรงงานผลิตยางพาราในบริเวณจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

อยา่งไรก็ตาม การท่ี UGP เป็นผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียท่ีมีประสบการณ์และความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้มายาวนาน ท าให ้
UGP ยงัคงเป็นผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่รายหน่ึงของประเทศ นอกจากน้ี UGP ยงัมีจุดไดเ้ปรียบผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียรายอ่ืน
ในเร่ืองของการท่ี UGP จดัการฝึกอบรมเก่ียวกับการใชแ้อมโมเนียข้ึนอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ UGP ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ในเร่ืองแอมโมเนียเป็นอยา่งดี   รวมไปถึงการท่ี UGP 
ไดศึ้กษาถึงการน าแอมโมเนียไปใชป้ระโยชน์เพ่ิมเติมในรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมปริมาณความตอ้งการใชแ้อมโมเนียใน
อนาคต 

 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 
2.3.1 แอมโมเนีย 

ประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนีย เน่ืองจากโรงงานผลิตแอมโมเนียตอ้งใช้เงินลงทุนสูงมาก ประกอบกับตลาด
แอมโมเนียในประเทศไทยมีขนาดเล็ก ดงันั้นจึงไม่มีผูป้ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียในประเทศไทย 
เน่ืองจากไม่คุม้ท่ีจะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย การจดัหาแอมโมเนียจึงตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพียงอยา่งเดียว 
 
2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินธุรกิจคา้แอมโมเนียของ UGP เป็นการน าเขา้และจ าหน่ายแอมโมเนีย ซ่ึงในกระบวนการดงักล่าวไม่มีการ
ปล่อยแอมโมเนียหรือส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจัดหา จัดเก็บและจ าหน่ายแอมโมเนียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.5 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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3. ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 
บริษทัประกอบธุรกิจคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ไดแ้ก่ บิวเทน โพรเพน โพรเพลแลนท ์เป็นตน้ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 

“ยนิูคแก๊ส” ซ่ึงด าเนินการโดย UGP   ซ่ึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัส่วนใหญ่คลา้ยกบัก๊าซ LPG แต่จะมี
คุณสมบติับางประการท่ีแตกต่างจากก๊าซ LPG ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการน าผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนไปใชป้ระโยชน์ 
โดยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีการน าไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ยน็ โดยใช้
เป็นตวัท าความเยน็ในตูเ้ยน็แทนสารฟีนอล (Phenol) อุตสาหกรรมกระป๋องสเปรยทุ์กชนิด โดยใชเ้ป็นก๊าซขบัดนัในกระป๋อง
สเปรย ์เป็นตน้   โดย UGP จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถงับรรจุใน
ลกัษณะของถงับรรจุขนาด 48 กิโลกรัม 

UGP จดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG และขนส่งโดยเรือบรรทุกก๊าซ LPG เพ่ือน ามาจดัเก็บท่ีคลงัเก็บ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนท่ีบางปะกงท่ีมีความจุรวม 700 ตนั และจดัส่งให้ลูกคา้โดยรถบรรทุกก๊าซ LPG ซ่ึงการขนส่งผลิตภณัฑ์
กปิโตรเคมีอ่ืนจะด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของ UGP   ทั้งน้ีUGP จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนให้แก่ลูกคา้ในลกัษณะของถงั
บรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถงับรรจุในลกัษณะของถงับรรจุขนาด 48 กิโลกรัม 
 
3.1 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
3.1.1 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ทีส่ าคญั 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
UGP จะจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนให้มีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย   และพฒันาผลิตภณัฑปิ์

โตรเคมีอ่ืนให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายมากข้ึน เพ่ือเป็นการขยายตลาดผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนให้กวา้งข้ึน 
รวมทั้งจะพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืนใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับจากต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือท่ีจะขยายตลาดผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมีอ่ืนไปยงัต่างประเทศ 

 
ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลกัษณะลูกคา้และช่องทางในการจดัจ าหน่าย 
UGP จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแก๊ส” ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 

อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ยน็ อุตสาหกรรมกระป๋องสเปรย ์เป็นตน้  

 
2555 2556 2557  

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน 823.73 93.06  806.76 97.64 870.96 99.99 
รายไดจ้ากผลิตภณัฑอ่ื์น 62.06 6.94 19.54 2.36 0.06 0.01 
รวม 885.79 100.00 826.30 100.00 871.02 100.00 
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นโยบายการก าหนดราคา 
UGP มีนโยบายในการก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน โดยอา้งอิงจากตน้ทุนสินคา้ท่ีแทจ้ริงบวกกบัก าไรท่ี 

UGP ตั้งไว ้
 
3.1.2 การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
อุตสาหกรรมจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนในประเทศไทยมีขนาดเลก็ จึงท าใหผู้จ้  าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีดงักล่าวมี
จ านวนนอ้ยราย   ซ่ึง UGP นบัเป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนรายใหญ่รายหน่ึงในอุตสาหกรรมน้ี 

 
3.2 การจดัหาผลติภณัฑ์ 
3.2.1 ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอีืน่ 

UGP จดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนในลกัษณะเดียวกนักบัการจดัหาก๊าซ LPG   และน ามาจดัเก็บไวท่ี้คลงัเก็บผลิตภณัฑปิ์
โตรเคมีอ่ืนท่ีมีความจุรวม 700 ตนั ท่ีท่าเรือบางปะกงของ UGP 

 
3.2.2 ถังบรรจุผลติภณัฑ์ปิโตรเคมอีืน่ 

เน่ืองจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีคุณสมบติัหลกัๆ เหมือนกบัก๊าซ LPG ดงันั้นในการจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนใน
ลกัษณะของถงับรรจุขนาดเลก็   UGP จึงสามารถน าถงัก๊าซ LPG ขนาด 48 กิโลกรัม มาบรรจุผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนได ้  ดงันั้น 
UGP จึงไม่มีการจดัหาถงัส าหรับบรรจุผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนโดยเฉพาะ 

 
3.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินธุรกิจคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน เป็นการจดัหา บรรจุ และจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน   ซ่ึงในกระบวนการ
ดงักล่าวไม่มีการปล่อยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมีอ่ืนออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
3.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี -   
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จ) ธุรกจิขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว แอมโมเนียและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 
บริษทัประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเคมีอ่ืน 2 ทาง คือ การขนส่ง

ทางบก และ การขนส่งทางน ้ า โดยด าเนินการผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  LCR และ SLM ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งขอ
ข้ึนทะเบียนเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็นผู ้
ขนส่งน ้ ามนัชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการคา้ 

ในส่วนของยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งก็จะตอ้งมีการขออนุญาต จดทะเบียนและตรวจสอบสภาพของถงัก๊าซ LPG 
ขนาดใหญ่ท่ีติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็นประจ าทุกปี กบัหน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีควบคุม ซ่ึงไดแ้ก่ 
กรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม 

บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดด้ าเนินการตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการดว้ยดีตลอดมา โดยบริษทัและ UGP ไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบสภาพของถงัก๊าซ 
LPG ขนาดใหญ่ท่ีติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด   ซ่ึงในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่าน
มา บริษทัและ UGP ดูแลและตรวจสอบใหส้ภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ท่ีติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยู่
ในเกณฑท่ี์หน่วยงานราชการก าหนด 

นอกจากน้ี LCR ไดน้ าระบบการติดตามขอ้มูลผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) มาใชก้บัรถบรรทุก
น ้ ามนั รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนียของ LCR  ซ่ึงระบบดงักล่าวเป็นระบบการแสดงขอ้มูลของรถแต่ละคนัทั้ง
ความเร็วท่ีใช ้เส้นทางการขนส่ง อตัราการใชน้ ้ ามนั การหยดุพกัจอดรถ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารจบัสัญญาณผ่าน
ระบบดาวเทียมและส่งขอ้มูลกลบัมายงัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถแสดงผลไดท้ั้งการแสดงขอ้มูลแบบ Real time และการแสดง
ขอ้มูลแบบ Off Line 

การน าระบบ GPS มาใชจ้ะท าให้ LCR สามารถควบคุมและติดตามการขบัรถของพนักงานขบัรถไดว้า่ไดป้ฏิบติัตาม
นโยบายท่ี LCR ก าหนดไวห้รือไม่ เช่น การขบัรถดว้ยความเร็วตามท่ีก าหนด การขบัรถตามเส้นทางท่ีก าหนด เป็นตน้ และยงั
ช่วยป้องกนัการทุจริตของพนกังานขบัรถ เช่น การลกัลอบถ่ายน ้ ามนัออกจากรถ ไดด้ว้ย 

รายละเอียดการประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน เป็นดงัน้ี 
 

1. การขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอีืน่ทางบก 
บริษทัประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนทางบกผา่นการด าเนินงาน

ของ LCR โดยแบ่งออกเป็น 
 การด าเนินการขนส่งน ้ ามนัทางบก ด าเนินการโดย LCR โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 LCR มีรถบรรทุกน ้ ามนั

จ านวน 28 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 948,000 ลิตร โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งน ้ ามนัทางบกจะเป็น
บุคคลภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั โดยเป็นลูกคา้สถานีบริการน ้ ามนัทัว่ไป 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ลติร) 
LCR 28 948,000 
รวม 28 948,000 
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 การด าเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางบก ด าเนินการโดย LCR โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรถบรรทุกก๊าซ LPG 
รวมกนั 280 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 3,143 ตนั โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG ทางบกส่วน
ใหญ่เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
LCR 280 3,143 
รวม 280 3,143 

 
 การด าเนินการขนส่งแอมโมเนียทางบก ด าเนินการโดย LCR โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 LCR มีรถบรรทุก

แอมโมเนีย 24 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 292 ตนั   โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งแอมโมเนียทางบกมีทั้ง
บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
LCR 24 292 
รวม 24 292 

 
 การด าเนินการขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ด าเนินการโดย LCR เน่ืองจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีคุณสมบติั

หลกัๆ เหมือนกบั LPG ดงันั้นจึงสามารถใชร้ถบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนได ้  โดยลูกคา้ท่ีใช้
บริการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนทางบกส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ UGP  

 
2. การขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอีืน่ทางน า้ 

บริษทัประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนทางน ้ าผ่านการด าเนินงานของ SLM 
โดยแบ่งออกเป็น 

 การด าเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ า ซ่ึงด าเนินการโดย SLM และ UGP โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทั้ง 2 
บริษทัมีเรือบรรทุกก๊าซ LPG รวมกนั 19 ล า มีความสามารถในการบรรทุกรวม 110,720 ตนั โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
ขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ ามีทั้งบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (ล า) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
SLM 18 109,432 
UGP 1 1,288 
รวม 19 110,720 

 
 การด าเนินการขนส่งแอมโมเนียทางน ้ า ซ่ึงด าเนินการโดย SLM โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 SLM มีเรือบรรทุก

แอมโมเนียรวมกนั 3 ล า มีความสามารถในการบรรทุก 2,573 ตนั  โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งแอมโมเนียทางน ้ ามี
ทั้งบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 
 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 1 – ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ - หนา้ 49 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (ล า) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
SLM 3 2,573 
รวม 3 2,573 

 
 การด าเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ด าเนินการโดยบริษทัย่อยท่ีด าเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ า  

เน่ืองจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีคุณสมบติัหลกัๆ เหมือนกบัก๊าซ LPG ดงันั้นจึงสามารถใชเ้รือบรรทุกก๊าซในการ
ขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนได ้ โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนทางบกส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ี
อยูใ่นกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ UGP 

 
โครงสร้างรายได้จากการให้บริการขนส่งปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมภีัณฑ์อื่นให้แก่บุคคลภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2555 2556 2557 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง       
การขนส่งทางบก 346.98 56.33 372.69 59.76 354.85 84.24 
การขนส่งทางน ้า 269.18 43.67 250.96 40.24 66.41 15.76 
รวมรายได้จากการให้บริการขนส่ง 616.16 100.00 623.65 100.00 100.00 100.00 
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ฉ) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายถังก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 

บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จ ากดั  (“SQS”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99   SQS ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ทั้งในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ท่ีใชใ้นครัวเรือน และถงัก๊าซ LPG ท่ีใชติ้ดตั้งในยานพาหนะ 

SQS มีโรงงานผลิตถงัก๊าซ LPG 1 แห่ง ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีขนาด 15-2-16 ไร่ ท่ีเลขท่ี 99 หมู่ท่ี 17 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

SQS จ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ท่ีใชใ้นครัวเรือนทั้งหมดให้แก่บริษทัและ UGP และจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ท่ีใชติ้ดตั้งใน
รถยนตส่์วนใหญ่ใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

 
โครงสร้างรายได้จากจ าหน่ายถังก๊าซ LPG ให้แก่บุคคลภายนอก 

 

 
2555 2556 2557 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่ายถังก๊าซ LPG       
ถงัก๊าซ LPG ส าหรับครัวเรือน - - - -   
ถงัก๊าซ LPG ส าหรับติดตั้งในยานพาหนะ 10.26 100.00 5.20 100.00 2.28 100.00 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายถังก๊าซ LPG 10.26 100.00 5.20 100.00 2.28 100.00 
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ช) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอล 
 

บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จ ากัด (“SEEC”) เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70   SEEC 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากน ้ าตาล มนัส าปะหลงั เป็นตน้   โดย SEEC มี
โรงงานผลิตเอทานอลจ านวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

 
 

 
                       โรงงานผลิตเอทานอล     ผลิตภณัฑเ์อทานอล 

 
ปัจจุบนั SEEC มีก าลงัการผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 95% จ านวน 3 ลา้นลิตรต่อเดือน ซ่ึงเอทานอลท่ีผลิตไดจ้ะส่งออกไปยงั

ต่างประเทศให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชเ้อทานอลเป็นวตัถุดิบหรือใชเ้อทานอลในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุรา 
เป็นตน้ 

ในปี 2553 ไดมี้การปรับปรุงเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรเพ่ือให้สามารถผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 99.5% ไดส้ าหรับการใชใ้นภาค
ขนส่ง โดยเคร่ืองจกัรจะสามารถด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 
 
ผลติภัณฑ์เอทานอล 
ปัจจุบนั SEEC มีเคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัการผลิตเอทานอลประมาณ 100,000 ลิตรต่อวนั หรือ 25,000 ตนัต่อปี โดยมีวตัถุดิบส าหรับ
การผลิตเป็นกากน ้ าตาล และมนัส าปะหลงัซ่ึงสามารถผลิตเป็นผลิตภณัฑไ์ดด้งัดงัน้ี 

- 95% Ethanol or Alcohol (Food Grade) 
 เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยจีากประเทศจีน 

- 99.5% Ethanol or Alcohol (Fuel Grade) 
 เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยจีาก ALAFA LAVAL INDIA LTD. 
 Molecular Sieve Separation (ส าหรับแยกน ้ าจากแอลกอฮอล)์ 
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ภาพรวมตลาดและอุตสาหกรรม 
ภาพรวมของเอทานอล 

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็นแอลกอฮอลช์นิดหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการ
น าเอาพืชมาหมกัเพ่ือเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาล จากนั้นจึงเปล่ียนจากน ้ าตาลไปเป็นแอลกอฮอล ์โดยใชเ้อนไซมห์รือกรดบางชนิด
ช่วยยอ่ย เพ่ือท าให้เป็นแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 95% โดยการกลัน่ ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช 2 ประเภท คือ 1) พืชประเภทน ้ าตาล อาทิ
เช่น ออ้ย บีทรูท และ 2) พืชจ าพวกแป้ง อาทิเช่น มนัส าปะหลงั ขา้ว ขา้วโพด เป็นตน้ 

ส าหรับการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิง ไดรั้บความนิยมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในต่างประเทศ เน่ืองจากต่างประเทศก าลงัมอง
หาพลงังานเช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มให้สามารถทดแทนน ้ ามนัได ้โดยมีสหรัฐอเมริกา และประเทศบราซิล เป็นผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภครายใหญ่ของโลก ขณะท่ีการผลิตของประเทศไทยอยูด่นัดบัท่ี 9 และการบริโภคอยูอ่นัดบัท่ี 11 ของโลก นบัตั้งแต่
ไทยเร่ิมจ าหน่ายแก๊สโซฮอลเ์ม่ือปี 2544 เป็นตน้มา การใชแ้ก๊สโซฮอลข์องไทยก็ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นล าดบั ท าให้การใชเ้อทานอล
เพ่ิมข้ึนตาม อยา่งไรก็ตามการใชเ้อทานอลของไทยถือวา่ยงัต ่า เน่ืองจากความไม่มัน่ใจของผูใ้ชร้ถยนต ์ประกอบกบัผูใ้ชร้ถยนต์
บางส่วนไดห้นัไปติดตั้งเคร่ืองยนตเ์พ่ือใหร้องรับ LPG หรือ NGV ท่ีมีราคาถูกกวา่ตามนโยบายอุดหนุนราคาพลงังานทั้ง 2 ชนิด
ของรัฐบาล ขณะท่ีราคาอา้งอิงเอทานอลซ่ึงค านวณตามตน้ทุนการผลิต ก็มีราคาสูงกวา่ราคาตลาด เน่ืองจากวตัถุดิบมีราคาสูง ท า
ใหผู้ป้ระกอบการบางรายชะลอการผลิตหรือหยดุผลิตชัว่คราวเน่ืองจากประสบภาวะขาดทุน 
 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเตบิโตของธุรกจิเอทานอล 
- ขาดแผนงานท่ีชดัเจน และนโยบายเชิงรุกของภาครัฐในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เช่น มาตรการการชดเชยราคาน ้ ามนั ท าให้ราคาน ้ ามนัถูกลง ส่งผลต่อการใชพ้ลงังานทดแทนความเพียงพอน ้ ามนัเบนซิน
พ้ืนฐาน เพ่ือใชผ้สมเอทานอลในการผลิตแก๊สโซฮอล ์หากมีการยกเลิกน ้ ามนัเบนซิน 

- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูง เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีราคาสูงและผนัผวน รวมทั้ง
การแทรกแซงราคาสินคา้เกษตรกรจากภาครัฐ ไดส่้งผลต่อตน้ทุนการผลิตเอทานอล ท าให้ผูป้ระกอบการหลายรายชะลอ
การผลิต หรือบางรายหยดุการผลิตชัว่คราว 

- ปัญหาระบบโลจิสติกส์ โดยโรงงานเอทานอลท่ีมีท่ีตั้งอยู่ห่างไกล ไม่มีคลงักลางเพ่ือเก็บเอทานอลในการน าไปผสมกบั
น ้ ามนัเบนซินเพ่ือผลิตแก๊สโซฮอล ์นอกจากน้ีการขนส่งเอทานอล และน ้ ามนัแก๊สโซฮอลไ์ปยงัสถานีผสมน ้ ามนั และสถานี
จ าหน่ายน ้ ามนัยงัไม่สะดวก มีขอ้จ ากดัเร่ืองปริมาณการขนส่งแต่ละคร้ัง ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

- ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย ท่ียงัไม่เอ้ิออ านวยต่อผูป้ระกอบการ ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายให้กบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีมิใช่
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงได ้

 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ SEEC สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ  
1) ลูกคา้ท่ีน าไปใชแ้บบ FOOD GRADE (เอทานอล 95%) คือ น าไปใชเ้ป็นส่วนประกอบในการท าเป็นแอลกอฮอลห์รือ

สุราท่ีบริโภคได ้เช่น โรงงานผลิตสุรา เป็นตน้ 
2) ลูกคา้ท่ีน าไปใชแ้บบ FUEL GRADE (เอทานอล 99.5%) คือ น าไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของน ้ ามนัเบนซิน ในการใช้

เป็นเช้ือเพลิง เป็นตน้ 
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โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์อทานอล 

 
2555 2556 2557 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์เอทานอล       

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เอทานอล 177.52 100.00 4.39 100.00 - - 
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ซ) ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในต่างประเทศ 
 

บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกไปยงัต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ 
 

ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศเวยีดนาม (1/3) 
SUPERGAS COMPANY LIMITED (“SUPERGAS”) เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

SUPERGAS ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เม่ือเดือนมีนาคม 2553 

SUPERGAS มีคลงัและโรงอดับรรจุแก๊ส ตั้งอยูท่ี่ GO DAU A PORT, PHUOC THAI COMMUNE, LONG THANH 
DISTRICT, DONG NAI PROVINCE ประเทศเวยีดนาม 
 

ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
SUPERGAS ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “UNIQUEGAS” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง 

SUPERGAS ไดรั้บใบอนุญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment, MPI) 
เลขท่ี 471043000102 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2000 เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวยีดนาม 
 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
SUPERGAS เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG ขนาด12 และ 48 

กิโลกรัม เพ่ือจ าหน่ายเป็นก๊าซหุงตม้ต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน และการจ าหน่ายไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 
การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และ

การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ใน
ปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณ
ดงักล่าว ส่วนการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 12 กิโลกรัม และ 48 
กิโลกรัม แลว้จึงน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใช้
ก๊าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 

 
ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

SUPERGAS จดัหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรือน าเขา้ก๊าซ LPG มาจากต่างประเทศ โดย 
SUPERGAS จะน าก๊าซ LPG ท่ีจดัหามาจดัเก็บไวท่ี้คลงัเก็บก๊าซ LPG จ านวน 20 ใบ มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 2,000 ตนั  

ในการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกคา้ท่ีตอ้งขนส่งทางรถ โดย 
SUPERGAS มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจ านวน 3 คนั มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 66 ตนั 
 

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 ประเทศเวยีดนามมีจ านวนประชากรประมาณ 85 ลา้นคน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี 3 ของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้เศรษฐกิจเติบโตอยูใ่นอตัราร้อยละ 7 ต่อปี และก าลงัเปล่ียนแปลงจากการพ่ึงพาเกษตรกรรมเป็นหลกัเป็นการขบัเคล่ือนโดย
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน จ านวนประชากรและเศรษฐกิจกระจุกตวัอยูใ่นเมืองโฮจิมินท์ทางตอนใตแ้ละฮานอนทางตอนเหนือ
ของประเทศ 
 จากการเปล่ียนแปลงของครัวเรือนท่ีใชถ่้านหินเพ่ือประกอบอาหารมาเป็นพลงังานท่ีสะอาดกวา่อยา่งก๊าซ LPG ท าให้
ความตอ้งการก๊าซ LPG คาดหมายวา่อาจจะเติบโตถึงร้อยละ 8 ต่อปี และขยายตวัถึง 2.2 ลา้นตนัในปี 2018 ซ่ึงความตอ้งการมี
แนวโนม้ท่ีจะอยูใ่นหวัเมืองใหญ่เป็นหลกั 

ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามมีขนาดประมาณ 1.1 ลา้นตนัต่อปี ดว้ยจ านวนประชากรท่ีมีถึง 86 ลา้นคน และการ
เขา้ถึงการใชก๊้าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ท าให้ศกัยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่นระดบัท่ีสูง นอกจากนั้นการใช้
ก๊าซ LPG ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนจากการไหลเขา้มาของเงินทุนจากต่างชาติ ท่ีมายงั
ประเทศเวยีดนาม 

ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวยีดนามเป็นตลาดท่ีไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซ่ึงมีผูจ้  าหน่ายจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ Shell, 
Total และ Petronas และมีผูจ้  าหน่ายภายในประเทศจ านวนมากประกอบดว้ยผูจ้  าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ ไดแ้ก่ PV Gas 
Trading Co., Ltd. และมีผูจ้  าหน่ายท่ีไม่ไดพ้ฒันาใหต้ราสินคา้ (BRAND) เป็นท่ีรู้จกัอีกกวา่ 70 รายทัว่ประเทศ 
 
 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ร้านคา้ก๊าซ LPG โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศ 

คลงัเก็บก๊าซ 
SUPERGAS 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 

ผูใ้ชก้๊าซ LPG 
ในครัวเรือน 
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ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ลกัษณะลูกคา้ของ SUPERGAS สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท 

คือ  
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 
 

โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ปี 2555 2556 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 585.91 91.79 1,196.42 99.92 4,963.51 100.00 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 52.39 8.21 0.94 0.08 0.00 0.00 
รวม 638.30 100.00 1,197.36 100.00 4,963.51 100.00 

 
รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะน าก๊าซ 
LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละ
กลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการ
กระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงัก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหน่ึง 

 
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ 
LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร   
(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศเวยีดนาม (2/3) 
CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CITYGAS NORTH”) เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อย

ละ 79.64 CITYGAS NORTH ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 
79.64 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

CITYGAS NORTH มีคลงัและโรงอดับรรจุแก๊ส ตั้งอยูท่ี่ NGO QUYEN STREET, NGO QUYEN DISTRICT, HAI 
PHONG CITY ประเทศเวยีดนาม 
 

ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
CITYGAS NORTH ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SIAMGAS” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง 

CITYGAS NORTH ไดรั้บใบอนุญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment, 
MPI) เลขท่ี 1372/GCNDC1/02/1 ลงวนัท่ี 2 มกราคม 2013 เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศ
เวยีดนาม 
 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
CITYGAS NORTH เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศเวยีดนามทางตอนเหนือ โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG 

ขนาด 11 และ12 กิโลกรัมส าหรับใชใ้นครัวเรือน และถงัก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม ส าหรับกลุ่มพาณิชยกรรม เพ่ือใชใ้น
กิจการร้านอาหาร ร้านท าขนมปัง และธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงน าไปใชส้ าหรับอุตสาหกรรมเพ่ือใหค้วามร้อนและประกอบอาหาร 

แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงั
บรรจุ (Cylinder) ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการ
ถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความ
ตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณดงักล่าว ส่วนการจ าหน่ายใน
ลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 11, 12 กิโลกรัม และ 45 กิโลกรัม แลว้จึงน าไป
จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่
มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 

รูปแบบการจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัเป็นการจ าหน่ายโดยผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Distributor Model) ปัจจุบนัมีอยู ่20 
ราย (จ านวนของตวัแทนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งมีในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดโดยภาครัฐของประเทศเวียดนาม) ซ่ึงเป็นวิธีการ
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท าการตลาดสินคา้ในส่วนท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับการขายไปยงัลูกคา้กลุ่มครัวเรือน โดยผูจ้ ัด
จ าหน่ายจะรับก๊าซ LPG ท่ีบรรจุแลว้ท่ีโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริษทั โดยขอ้ก าหนดระหวา่งตวัแทนจ าหน่ายกบับริษทัมีดงัน้ี คือ 

1. ขั้นตอนในการก าหนดราคาในการจ าหน่าย คือ บริษทัด าเนินการจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายในราคา 
Wholesale-Posted Price ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงทุกเดือน โดยจะอา้งอิงจากเกณฑ ์CP Plus Margin 

2. ขอ้ตกลงในการจดัจ าหน่าย คือ บริษทัจะมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงในการจ าหน่ายให้กบัตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงจะมีขอ้
สัญญาตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี โดยจะระบุถึงพ้ืนท่ีในการจดัจ าหน่ายของตวัแทนจ าหน่ายแต่ละราย รวมถึงตวัแทนจ าหน่ายจะตอ้ง
จ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัเพียงรายเดียวเท่านั้น 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

CITYGAS NORTH จดัหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรือน าเขา้ก๊าซ LPG มาจากต่างประเทศ โดย 
CITYGAS NORTH จะน าก๊าซ LPG ท่ีจดัหามาจดัเก็บไวท่ี้คลงัเก็บก๊าซ LPG จ านวน 3 ใบ มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 
960 ตนั  
 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ประเทศเวยีดนามมีจ านวนประชากรประมาณ 85 ลา้นคน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี 3 ของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้เศรษฐกิจเติบโตอยูใ่นอตัราร้อยละ 7 ต่อปี และก าลงัเปล่ียนแปลงจากการพ่ึงพาเกษตรกรรมเป็นหลกัเป็นการขบัเคล่ือนโดย
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน จ านวนประชากรและเศรษฐกิจกระจุกตวัอยูใ่นเมืองโฮจิมินท์ทางตอนใตแ้ละฮานอนทางตอนเหนือ
ของประเทศ 
 จากการเปล่ียนแปลงของครัวเรือนท่ีใชถ่้านหินเพ่ือประกอบอาหารมาเป็นพลงังานท่ีสะอาดกวา่อยา่งก๊าซ LPG ท าให้
ความตอ้งการก๊าซ LPG คาดหมายวา่อาจจะเติบโตถึงร้อยละ 8 ต่อปี และขยายตวัถึง 2.2 ลา้นตนัในปี 2018 ซ่ึงความตอ้งการมี
แนวโนม้ท่ีจะอยูใ่นหวัเมืองใหญ่เป็นหลกั 

ตวัแทนจ าหน่าย 

ตวัแทนจ าหน่าย  
 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ร้านคา้ก๊าซ LPG ผูใ้ชก้๊าซ LPG 
ในครัวเรือน 

ลูกคา้มารับเอง 

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ดา้นหนา้โรงอดับรรจุ (Front) 

โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศ 

คลงั/โรงบรรจุ
ก๊าซ CITYGAS 

NORTH 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 
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ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามมีขนาดประมาณ 1.1 ลา้นตนัต่อปี ดว้ยจ านวนประชากรท่ีมีถึง 86 ลา้นคน และการ
เขา้ถึงการใชก๊้าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ท าให้ศกัยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่นระดบัท่ีสูง นอกจากนั้นการใช้
ก๊าซ LPG ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนจากการไหลเขา้มาของเงินทุนจากต่างชาติ ท่ีมายงั
ประเทศเวยีดนาม 

ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวยีดนามเป็นตลาดท่ีไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซ่ึงมีผูจ้  าหน่ายจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ Shell, 
Total และ Petronas และมีผูจ้  าหน่ายภายในประเทศจ านวนมากประกอบดว้ยผูจ้  าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ ไดแ้ก่ PV Gas 
Trading Co., Ltd. และมีผูจ้  าหน่ายท่ีไม่ไดพ้ฒันาใหต้ราสินคา้ (BRAND) เป็นท่ีรู้จกัอีกกวา่ 70 รายทัว่ประเทศ 
 

ลกัษณะลูกค้า 
ลกัษณะลูกคา้ของ CITYGAS NORTH สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 

ประเภท คือ  
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาด 11 และ 12 กิโลกรัม 

ส าหรับประกอบอาหาร  
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพ่ือไป

ใชใ้นกิจการร้านอาหาร ร้านท าขนมปัง และอ่ืนๆ รวมถึงน าไปใชส้ าหรับอุตสาหกรรมเพื่อใชใ้นการใหค้วามร้อน เป็นตน้ 
 

โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 ปี 2555 2556* 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน - - 393.3 100.00 357.05 100.00 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม - - - - - - 
รวม - - 393.3 100.00 357.05 100.00 

หมายเหตุ :  */ บริษทัรับโอนจากการซ้ือธุรกิจเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 ส าหรับรายไดข้อง CITYGAS NORTH จะไม่แสดงอยู่ใน
รายไดจ้ากการขายเน่ืองจากเป็นธุรกิจร่วมคา้ ตวัเลขดงักล่าวจะแสดงเป็นส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน)จากกิจการร่วมคา้แทน 

 
รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

กลุ่มลูกคา้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 1.กลุ่มท่ีใชถ้งับรรจุก๊าซและติดตราสินคา้ 2. กลุ่มท่ีไม่ใชถ้งับรรจุก๊าซและไม่ติด
ตราสินคา้ 

1. ลูกคา้กลุ่มท่ีใชถ้งับรรจุก๊าซและติดตราสินคา้  
บริษทัจ าหน่ายก๊าซ LPG ท่ีบรรจุลงถงับรรจุทั้งหมด 3 ขนาด คือ 
- 11 กิโลกรัม และ 12 กิโลกรัม ส าหรับกลุ่มลูกคา้ครัวเรือน 
- 45 กิโลกรัม ส าหรับกลุ่มลูกคา้พาณิชยกรรม 
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กลุ่มลูกค้าครัวเรือน 
กลุ่มลูกคา้ครัวเรือนท่ีซ้ือถงัแก๊ส LPG ขนาด 11 และ 12 กิโลกรัม มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวมของ

บริษทั โดยลูกคา้ครัวเรือนเกือบทั้งหมดน าไปใชใ้นการประกอบอาหารในบา้น ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายจ านวน 
20 ราย 

กลุ่มลูกค้าพาณิชกรรม 
กลุ่มลูกคา้พาณิชยกรรมคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพ่ือน าไปใชใ้นกิจการร้านอาหาร ร้านท าขนม

และขนมปัง และธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงท่ีน าไปใชส้ าหรับอุตสาหกรรมเพ่ือใชใ้นการใหค้วามร้อนและประกอบอาหาร 
 

2. ลูกคา้กลุ่มท่ีไม่ใชถ้งับรรจุก๊าซและไม่ติดตราสินคา้  
บริษทัมีการจดัจ าหน่ายก๊าซ LPG แบบเติมส าหรับลูกคา้ประเภทใชง้านในอุตสหากรรม โดยบริษทัใชร้ถบรรทุกก๊าซ 
LPG ขนส่งก๊าซ LPG ไปถึงผูใ้ชโ้ดยตรง ซ่ึงจะน าไปเก็บไวท่ี้ถงัขนาดใหญ่ (BULK) ท่ีโรงงานของลูกคา้ 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศเวยีดนาม (3/3) 
CITYGAS COMPANY LIMITED (“CITYGAS”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 CITYGAS 

ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 79.64 ของทุนจดทะเบียนจาก 
SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

CITYGAS มีส านกังานตั้งอยู่ท่ี KCN GO DAU, LONG THANH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE ประเทศ
เวยีดนาม 
 
ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

CITYGAS ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SIAMGAS” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง CITYGAS 
ไดรั้บใบอนุญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment, MPI) เลขท่ี 
1461B/GCNDC6/47/2 ลงวนัท่ี 11 มกราคม 2013 เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวยีดนาม 
 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

CITYGAS เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศเวยีดนามทางตอนใต ้โดย CITYGAS ไม่มีโรงอดับรรจุถงัก๊าซ LPG แต่จะเป็น
การวา่จา้งโรงบรรจุก๊าซ LPG อ่ืนๆบรรจุก๊าซให้กบัทาง CITYGAS เน่ืองจาก CITYGAS ไม่มีสินทรัพยอ่ื์นท่ีใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจนอกจากถงับรรจุก๊าซเท่านั้น โดยถงับรรจุก๊าซท่ี CITYGAS มีจ าหน่ายอยูใ่นตลาดก๊าซ LPG ในเวยีดนามมีขนาด 11 และ12 
กิโลกรัมส าหรับใชใ้นครัวเรือน และถงัก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม ส าหรับกลุ่มพาณิชยกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการร้านอาหาร ร้าน
ท าขนมปัง และธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงน าไปใชส้ าหรับอุตสาหกรรมเพ่ือให้ความร้อนและประกอบอาหารโดยจ าหน่ายผ่านตวัแทน
จ าหน่าย (Distributor) ทั้งหมด 

แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงั
บรรจุ (Cylinder) ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการ
ถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความ
ตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณดงักล่าว ส่วนการจ าหน่ายใน
ลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 11, 12 กิโลกรัม และ 45 กิโลกรัม แลว้จึงน าไป
จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่
มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 

รูปแบบการจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัเป็นการจ าหน่ายโดยผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Distributor Model) ปัจจุบนัมีอยู ่20 
ราย (จ านวนของตวัแทนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งมีในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดโดยภาครัฐของประเทศเวียดนาม) ซ่ึงเป็นวิธีการ
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท าการตลาดสินคา้ในส่วนท่ีเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับการขายไปยงัลูกคา้กลุ่มครัวเรือน โดยตวัแทน
จะเป็นผูม้ารับถงับรรจุก๊าซ LPG ท่ี CITYGASไดว้่าจา้งให้โรงบรรจุก๊าซอ่ืนบรรจุลงถงับรรจุของ CITYGAS ภายใตแ้บรนด ์
“SIAMGAS” ในจุดกระจายสินคา้ของบริษทั โดยขอ้ก าหนดระหวา่งตวัแทนจ าหน่ายกบับริษทัมีดงัน้ี คือ 
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1. ขั้นตอนในการก าหนดราคาในการจ าหน่าย คือ บริษทัด าเนินการจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายในราคา 
Wholesale-Posted Price ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงทุกเดือน โดยจะอา้งอิงจากเกณฑ ์CP Plus Margin 

2. ขอ้ตกลงในการจดัจ าหน่าย คือ บริษทัจะมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงในการจ าหน่ายให้กบัตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงจะมีขอ้
สัญญาตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี โดยจะระบุถึงพ้ืนท่ีในการจดัจ าหน่ายของตวัแทนจ าหน่ายแต่ละราย รวมถึงตวัแทนจ าหน่าย
จะตอ้งจ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัเพียงรายเดียวเท่านั้น  

 
ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

CITYGAS ไม่มีสินทรัพยอ่ื์นท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจนอกจากถงับรรจุก๊าซ ดงันั้นผลิตภณัฑ ์LPG ของ CITYGAS จะมา
จากการวา่จา้งให้โรงบรรจุของผูค้า้รายอ่ืนๆ ท าการบรรจุก๊าซ LPG ลงถงับรรจุของ CITYGAS ภายใตแ้บรนด์ “SIAMGAS” 
และจะด าเนินการจ าหน่ายโดยผา่นตวัแทนจ าหน่าย (Distributor) ทั้งหมดไปยงัผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ประเทศเวยีดนามมีจ านวนประชากรประมาณ 85 ลา้นคน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี 3 ของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้เศรษฐกิจเติบโตอยูใ่นอตัราร้อยละ 7 ต่อปี และก าลงัเปล่ียนแปลงจากการพ่ึงพาเกษตรกรรมเป็นหลกัเป็นการขบัเคล่ือนโดย

ตวัแทนจ าหน่าย 

ตวัแทนจ าหน่าย 

ร้านคา้ก๊าซ LPG ผูใ้ชก้๊าซ LPG 
ในครัวเรือน 

ลูกคา้มารับเอง 

 
 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ดา้นหนา้ส านกังาน (Front) 

วา่จา้งโรงบรรจุ 
บรรจุถงั 

จุดกระจายสินคา้ 
CITYGAS 
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ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน จ านวนประชากรและเศรษฐกิจกระจุกตวัอยูใ่นเมืองโฮจิมินท์ทางตอนใตแ้ละฮานอนทางตอนเหนือ
ของประเทศ 
 จากการเปล่ียนแปลงของครัวเรือนท่ีใชถ่้านหินเพ่ือประกอบอาหารมาเป็นพลงังานท่ีสะอาดกวา่อยา่งก๊าซ LPG ท าให้
ความตอ้งการก๊าซ LPG คาดหมายวา่อาจจะเติบโตถึงร้อยละ 8 ต่อปี และขยายตวัถึง 2.2 ลา้นตนัในปี 2018 ซ่ึงความตอ้งการมี
แนวโนม้ท่ีจะอยูใ่นหวัเมืองใหญ่เป็นหลกั 

ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามมีขนาดประมาณ 1.1 ลา้นตนัต่อปี ดว้ยจ านวนประชากรท่ีมีถึง 86 ลา้นคน และการ
เขา้ถึงการใชก๊้าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ท าให้ศกัยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่นระดบัท่ีสูง นอกจากนั้นการใช้
ก๊าซ LPG ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนจากการไหลเขา้มาของเงินทุนจากต่างชาติ ท่ีมายงั
ประเทศเวยีดนาม 

ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวยีดนามเป็นตลาดท่ีไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซ่ึงมีผูจ้  าหน่ายจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ Shell, 
Total และ Petronas และมีผูจ้  าหน่ายภายในประเทศจ านวนมากประกอบดว้ยผูจ้  าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ ไดแ้ก่ PV Gas 
Trading Co., Ltd. และมีผูจ้  าหน่ายท่ีไม่ไดพ้ฒันาใหต้ราสินคา้ (BRAND) เป็นท่ีรู้จกัอีกกวา่ 70 รายทัว่ประเทศ 
 
ลกัษณะลูกค้า 

ลกัษณะลูกคา้ของ CITYGAS สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท 
คือ  

1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาด 11 และ 12 กิโลกรัม 
ส าหรับประกอบอาหาร  

2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพ่ือไป
ใชใ้นกิจการร้านอาหาร ร้านท าขนมปัง และอ่ืนๆ รวมถึงน าไปใชส้ าหรับอุตสาหกรรมเพื่อใชใ้นการใหค้วามร้อน เป็นตน้ 

 
โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 ปี 2555 2556* 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน - - 514.47 100.00 446.06 100.00 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม - - - - - - 
รวม - - 514.47 100.00 446.06 100.00 

หมายเหตุ :  */ บริษทัรับโอนจากการซ้ือธุรกิจเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556  
 

รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กลุ่มลูกคา้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 1.ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 2.ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้น

ดา้นอุตสาหกรรม 
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1. ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้  
เป็นกลุ่มลูกคา้ครัวเรือนท่ีซ้ือถงัแก๊ส LPG ขนาด 11 และ 12 กิโลกรัม มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวม

ของบริษทั โดยลูกคา้ครัวเรือนเกือบทั้งหมดน าไปใชใ้นการประกอบอาหารในบา้น ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย
จ านวน 20 ราย 

2. ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม  
เป็นกลุ่มลูกคา้พาณิชยกรรมคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพ่ือน าไปใชใ้นกิจการร้านอาหาร ร้านท า

ขนมและขนมปัง และธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงท่ีน าไปใชส้ าหรับอุตสาหกรรมเพ่ือใชใ้นการใหค้วามร้อนและประกอบอาหาร 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศสิงคโปร์ (1/2) 
SINGGAS LPG PTE. LTD. (“SINGGAS”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 SINGGAS ประกอบ

ธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เม่ือเดือนสิงหาคม 
2553 และไดข้ายหุน้สดัส่วนร้อยละ 5 ให้กบั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 ท าให้
ปัจจุบนับริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 95 

SINGGAS มีโรงอดับรรจุแก๊สและโรงเก็บถงับรรจุก๊าซ โดยมีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี NO.31, DEFU LANE9, 539271 
ประเทศสิงคโปร์ 
 
ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

SINGGAS ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SINGGAS” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง SINGGAS 
ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้ก๊าซ เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ 
 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

SINGGAS เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศสิงคโปร์ โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG ขนาด 12 14 และ 50 
กิโลกรัม เพ่ือจ าหน่ายเป็นก๊าซหุงตม้ตามครัวเรือน และการจ าหน่ายเชิงพาณิชยไ์ปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 

การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และ
การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ใน
ปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณ
ดงักล่าว ส่วนการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 12 14 และ 50 
กิโลกรัม จากนั้นน าไปเก็บไวย้งัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั แลว้จึงน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้โดยผ่านตวัแทน
จ าหน่าย ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/
หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 
 

 
 

ลานบรรจุก๊าซ (Filling Plants) ดา้นหนา้โรงอดับรรจุ (Front) 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 1 – ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ - หนา้ 66 

ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

SINGGAS จดัหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ โดย SINGGAS จะน าก๊าซ LPG ท่ีจดัหามาจดัเก็บไวท่ี้
โรงบรรจุก๊าซ LPG ซ่ึงมีถงัเก็บจ านวน 3 ใบ มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 75 ตนั 

ในการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกคา้ท่ีตอ้งขนส่งทางรถ โดย 
SINGGAS มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจ านวน 4 คนั มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 30 ตนั 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ มีจ านวนนอ้ยราย เน่ืองจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศ
สิงคโปร์นั้น มีอตัราการเติบโตท่ีไม่สูงนกั อีกทั้งการซ้ือขายก๊าซ LPG เป็นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ 
 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ SINGGAS สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท 
คือ  

1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 
 

โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ปี 2555 2556 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 917.10 93.62 839.19 94.93 763.19 99.11 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 62.47 6.38 44.81 5.07 6.85 0.89 
รวม 979.57 100.00 884.00 100.00 770.04 100.00 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

ศูนยก์ระจายสินคา้ 
ของบริษทั 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ศูนยก์ระจายสินคา้ 
ของลูกคา้ 

ผูใ้ชก้๊าซ LPG 
ในครัวเรือน 

ร้านคา้ก๊าซ LPG โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศ 

โรงบรรจุก๊าซ 
SINGGAS 
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รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะน าก๊าซ 
LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละ
กลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่ง
ต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงัก๊าซ 
LPGในขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหน่ึง  

 
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ 
LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร   
(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศสิงคโปร์ (2/2) 
SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 SGT ประกอบธุรกิจ

ในการน าเขา้และส่งออกแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือ 27 พฤษภาคม 2554 
SGT มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี NO.31, DEFU LANE9, 539271 ประเทศสิงคโปร์ 

 
ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

SGT ประกอบธุรกิจน าเขา้และส่งออกก๊าซ LPG ซ่ึง SGT ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัท่ีประเทศสิงคโปร์ เพ่ือประกอบ
กิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว  
 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

SGT เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศสิงคโปร์ โดยจะรับก๊าซ LPG ดว้ยเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ 
(VLGC) มีความสามารถในการบรรทุกได ้45,000 ตนั เพ่ือเขา้ไปไวท่ี้คลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นถ ้า (Cavern) ท่ีอยูใ่ตดิ้น
จ านวน 2 แห่ง และเรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (VLGC) 1 ล า คือ 1.คลงัก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 200,000 ตนั ท่ี 
SINOSIAMGAS ประเทศจีน 2.คลงัก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 100,000 ตนั ท่ี SOGEL ประเทศจีน และ 3.เรือบรรทุกก๊าซ LPG 
ขนาดใหญ่ (VLGC) ขนาดบรรจุ 45,000 ตนัท่ีบริษทัใชเ้ป็นคลงัลอยน ้ า (Floating Storage) โดยจะอยูบ่ริเวณประเทศสิงคโปร์ 

การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของ SGT เป็นการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรือ เป็นการจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ธีิการถ่ายก๊าซ LPG จากคลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีเป็นถ ้าท่ีอยูใ่ตดิ้นไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้
ท่ีใชเ้รือบรรทุกก๊าซ LPG เขา้มารับท่ีท่าเรือ 2 แห่งท่ีประเทศจีน รวมถึงจ าหน่ายก๊าซ LPG จากคลงัลอยน ้ าท่ีเป็นเรือ VLGC ท่ี
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงคลงัทั้ง 2 แห่งในประเทศจีน และคลงัลอยน ้ าท่ีเป็นเรือ VLGC ถือเป็นคลงัสินคา้ทณัฑ์บน (BONDED 
WAREHOUSE) การน าเขา้ก๊าซ LPG เพ่ือจ าหน่ายออกนอกประเทศใหก้บัลูกคา้จะไม่เสียภาษีการน าเขา้สินคา้ดงักล่าว 
 
ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

ผูค้า้ก๊าซ LPG ตอนเหนือ 
ของ South East Asia และ East Asia เช่น ฮ่องกง มาเก๊า 

เวียดนามเหนือ ฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 

 

คลงั/ท่าเรือ  
2 แห่ง ในจีน 

คลงัลอยน ้า 
(เรือ VLGC) 

น าเขา้ LPG 
จากต่างประเทศ 

 
ผูค้า้ก๊าซ LPG ตอนใต ้

ของ South East Asia เช่น เวียดนามใต ้สิงคโปร์ 
มาเลเซีย เป็นตน้ 
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ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ SGT จะเป็นลูกคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีการปริมาณความตอ้งการซ้ือในปริมาณท่ีมาก และมีจ านวนการซ้ือท่ี
แน่นอน แต่ไม่มีสถานท่ีเก็บท่ีสามารถรองรับไดอ้ยา่งเพียงพอ ซ่ึงลูกคา้ส่วนมากจะเป็นลูกคา้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และลูกคา้
ท่ีเป็นลกัษณะท่ีเป็นคา้ส่งขนาดใหญ่อีกทอดหน่ึง โดยการซ้ือขายระหวา่งผูซ้ื้อและผูจ้  าหน่ายจะมีการท าสัญญาการระหวา่งกนั 
ซ่ึงจะมีการทบทวนสญัญาดงักล่าวทุกปีทั้งปริมาณการซ้ือและราคาจ าหน่าย ส าหรับราคาจ าหน่ายนั้นจะถูกก าหนดโดยอา้งอิงกบั
ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก 
 
โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ปี 2554 ปี 2555 2556* 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้แบบคา้ส่งขนาดใหญ่ 
(WHOLESALES) 

- - - - 23,923.58 100.00 18,260.04 100.00 

รวม - - - - 23,923.58 100.00 18,260.04 100.00 
หมายเหตุ :  */ SGT เร่ิมด าเนินธุรกิจน าเขา้และส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในต่างประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 
 
 

 คลงัก๊าซและท่าเรือ(จูไห่) | SINOSIAM คลงัก๊าซและท่าเรือ(ซวัเถา) | SOGEL 

คลงัลอยน ้ า (เรือ VLGC) 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศจนี (เมอืงจูไห่) (1/2) 
SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“SINOSIAM”) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 100 SINOSIAM ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียน เม่ือเดือนธนัวาคม 2553 

SINOSIAM มีคลงัเก็บแก๊สขนาดใหญ่ท่ีมีท่าเรือ โดยมีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 566 YINHUA ROAD, XIANGZHOU 
DISTRICT, ZHUHAI, GUANGDONG P.R. CHINA 519002 ประเทศจีน 
 
ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

SINOSIAM ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SG GAS” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง SINOSIAM 
ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้ก๊าซ เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน 
 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

SINOSIAM เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศจีน โดยจะรับก๊าซ LPG ดว้ยเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ 
(VLGC) มีความสามารถในการบรรทุกได ้40,000 ตนั เพ่ือเขา้ไปไวท่ี้คลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นถ ้า (Cavern) ท่ีอยูใ่ตดิ้น 
มีความสามารถในการจดัเก็บประมาณ 200,000 ตนั ถงัเก็บก๊าซแบบ Spheres อีกจ านวน 4 ใบ ความสามารถในการจดัเก็บรวม
ประมาณ 3,000 ตนั และถงัเก็บก๊าซแบบ Bullet อีกจ านวน 2 ใบ ความสามารถในการจดัเก็บรวมประมาณ 100 ตนั เพ่ือจ าหน่าย
ไปยงัลูกคา้กลุ่มต่างๆภายในประเทศ 

การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในโดยขนส่งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk) และ
ทางเรือ และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของการขนส่งถงับรรจุขนาดใหญ่โดย
ทางรถ เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG 
ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใช้
ในการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณดงักล่าว ส าหรับการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรือ เป็นการจ าหน่าย
ก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ธีิการถ่ายก๊าซ LPG จากคลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีเป็นถ ้าท่ีอยูใ่ตดิ้น ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของ
ลูกคา้ท่ีใชเ้รือบรรทุกก๊าซ LPG เขา้มารับท่ีท่าเรือของบริษทั และส าหรับการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน า
ก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 2 5 15 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นจดัส่งไปยงัร้านคา้ปลีก LPG ของบริษทัจ านวน 10 
ร้านคา้ แลว้จึงน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณ
ไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้
 

 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศจีน มีเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศจีน
นั้น มีแนวโนม้อตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากจ านวนประชากรท่ีมีเป็นจ านวนมาก กอปรกบัความสามารถในการกลัน่ของ
โรงกลัน่ภายในประเทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณความตอ้งการบริโภค LPG ภายในประเทศไดเ้พียงพอ รัฐบาลภายในประเทศ
จึงส่งเสริมใหมี้การน าเขา้ก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษีน าเขา้จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทั้งการซ้ือขายก๊าซ LPG เป็น
ราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ 
 
 
 
 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของบริษทั 

ร้านคา้ก๊าซ LPG 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของลูกคา้ 

คลงัลูกคา้ใน 
จีนตอนใต ้

ผูค้า้ก๊าซ LPG 
ในภูมิภาค 

ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในครัวเรือน 
 
ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในภาคธุรกิจ 
 
ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในภาคอุตสาหกรรม 

คลงัก๊าซและท่าเรือ (Terminals and Jetty) โรงบรรจุก๊าซ LPG (Filling Plant) 

โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศจีน 

คลงัก๊าซ/ท่าเรือ 
SINOSIAM 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 
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ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ลกัษณะลูกคา้ของ SINOSIAM สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท 

คือ  
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะน าก๊าซ 
LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละ
กลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่ง
ต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงัก๊าซ 
LPGในขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหน่ึง  

 
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร   
(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 
โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 ปี 2555 2556 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 1,457.65 95.64 4,342.68 98.63 3,574.55 98.83 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 66.47 4.36 60.06 1.37 42.20 1.17 
รวม 1,524.12 100.00 4,402.74 100.00 3,616.75 100.00 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศจนี (เมอืงซัวเถา) (2/2) 
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD. (“SOGEL”) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 100  SOGEL ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เม่ือเดือนมิถุนายน 2554 

SOGEL มีคลงัเก็บแก๊สขนาดใหญ่ท่ีมีท่าเรือ โดยมีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี หม่าเออเดลตา้ (MAER DELTA) หมู่บา้น
กวานกาว (GUANGAO VILLAGE) ถนนกวานกาว เขตหาวเจียง ซวัเถา มณฑลกวางตุง้ 515071 ประเทศจีน 
 
ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

SOGEL ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SG GAS” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง SOGEL ไดรั้บ
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้ก๊าซ เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน 
 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

SOGEL เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศจีน โดยจะรับก๊าซ LPG ดว้ยเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ 
(VLGC) มีความสามารถในการบรรทุกได ้40,000 ตนั เพ่ือเขา้ไปไวท่ี้คลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นถ ้า (Cavern) ท่ีอยูใ่ตดิ้น 
มีความสามารถในการจดัเก็บประมาณ 100,000 ตนั เพ่ือจ าหน่ายไปยงัลูกคา้กลุ่มต่างๆภายในประเทศ 

การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในโดยขนส่งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk) และ
ทางเรือ ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของการขนส่งถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดย
ใชว้ธีิการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณดงักล่าว ส าหรับการ
จ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรือ เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG 
จากคลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีเป็นถ ้าท่ีอยูใ่ตดิ้น ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ท่ีใชเ้รือบรรทุกก๊าซ LPG เขา้มารับท่ีท่าเรือของ
บริษทั 

 

 
 

สถานีรับแก๊สทางรถ (Truck Loading Rack) ท่ารับแก๊สทางเรือ (Berth) 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้
 

 
หมายเหตุ    * แผนการลงทุนในอนาคต 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศจีน มีเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศจีน
นั้น มีแนวโนม้อตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากจ านวนประชากรท่ีมีเป็นจ านวนมาก กอปรกบัความสามารถในการกลัน่ของ
โรงกลัน่ภายในประเทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณความตอ้งการบริโภค LPG ภายในประเทศไดเ้พียงพอ รัฐบาลภายในประเทศ
จึงส่งเสริมใหมี้การน าเขา้ก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษีน าเขา้จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทั้งการซ้ือขายก๊าซ LPG เป็น
ราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ 
 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ SOGEL สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ  
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ (ครัวเรือน) 
ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะ

น าก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้
แต่ละกลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะ
ถูกส่งต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงั
ก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหน่ึง ทั้งน้ี ถงัก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SG GAS” โดย
ปัจจุบนัคลงัก๊าซ SOGEL ยงัไม่มีโรงบรรจุถงัก๊าซ และร้านคา้ก๊าซในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง 

 
 
 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของบริษทั * 

ร้านคา้ก๊าซ LPG * 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของลูกคา้ 

คลงัลูกคา้ใน 
จีนตอนใต ้

ผูค้า้ก๊าซ LPG 
ในภูมิภาค 

โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศจีน 

คลงัก๊าซ/ท่าเรือ 
SINOSIAM 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 

ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในครัวเรือน 
 
ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในภาคธุรกิจ 
 
ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในภาคอุตสาหกรรม 
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2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร 
(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 
โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ปี 2555 2556 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน - - - - - - 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 949.64 100.00 4,898.89 100.00 5,719.24 100.00 
รวม 949.64 100.00 4,898.89 100.00 5,719.24 100.00 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศมาเลเซีย 

MYGAZ SDN.BHD. (“MYGAZ”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 70 MYGAZ ประกอบธุรกิจจ าหน่าย
แก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์นและธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว จาก SHELL TIMUR SDN. BHD. เม่ือวนัท่ี 
29 พฤษภาคม 2556  

MYGAZ มีโรงอดับรรจุแก๊สและโรงเก็บถงับรรจุก๊าซ โดยมีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี SUITE 13.03, 13th Floor, Menara Tan 
& Tan, 207 Jalan Tun Razak 50400, Kuala Lumpur, MALAYSIA 
 
ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

MYGAZ ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “MYGAZ” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง MYGAZ ไดรั้บ
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้ก๊าซ เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย 
 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

MYGAZ เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศมาเลเซียตะวนัออก จ าหน่ายผ่านโรงบรรจุของบริษทัเองท่ี Sepangar Bay (Kota 
Kinabalu) และโรงบรรรจุท่ีมีการร่วมทุนกบั Petronas ท่ี Tawau และโรงบรรจุของบุคคลอ่ืนท่ี Senari (Kuching) 

การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1. การจ าหน่ายในโดยขนส่งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk) ซ่ึง
การจ าหน่ายในลกัษณะของการขนส่งถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการ
ถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความ
ตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณดงักล่าว และ 2. ส าหรับการ
จ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดเลก็ (Branded Pack) นั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 10 14 และ 
50 กิโลกรัม จากนั้นจดัส่งไปยงัศูนยจ์ดัจ าหน่าย โดยหากตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีศูนยจ์ าหน่ายเป็นของตนเองก็สามารถมารับไดโ้ดย
ตรงท่ีโรงบรรจุของบริษทั จากนั้นตวัแทนจ าหน่ายจึงน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี
ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ 

 

 

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) โรงบรรจุก๊าซ – SEPANGAR BAY 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้
 

 
 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ตลาดก๊าซ LPG ในมาเลเซียตะวนัออกมีเสถียรภาพสูง โดยมีอตัราการเติบโตท่ี 1.5% ซ่ึงอุปสงคท่ี์แข็งแกร่งมาจากภาค
การท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นแนวโนม้ท่ีดี รวมถึงการเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วของโครงการพาณิชยกรรมต่างๆ คุณภาพในการบริการเป็นขอ้
แตกต่างในการแข่งขนั ซ่ึงมี Petronas Dagangan Berhad (PDB) เท่านั้นเป็นผูท้  าการตลาด LPG ในมาเลเซียตะวนัออก 
 ราคา LPG ส าหรับจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ประเภทครัวเรือนถูกควบคุมโดยรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยใช ้Automated 
Pricing Mechanism (APM) เป็นบรรทดัฐาน ส าหรับกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มลูกคา้ประเภทบรรจุถงัขนาดใหญ่ราคาจะ
ผนัผวนไปตามสภาพตลาด 
 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ MYGAZ สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท 
คือ  

1) กลุ่มลูกคา้ท่ีใชถ้งับรรจุขนาดเลก็ (BRANDED PACK) 
ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะน าก๊าซ LPG 
ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่งต่อไป
ยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงัก๊าซ LPGใน
ขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหน่ึง ทั้งน้ี  
 
 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

ศูนยก์ระจายสินคา้ 
ของบริษทั 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ศูนยก์ระจายสินคา้ 
ของลูกคา้ 

ผูใ้ชก้๊าซ LPG 
ในครัวเรือน 

ร้านคา้ก๊าซ LPG น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 

โรงบรรจุก๊าซ 
MYGAZ 
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2) กลุ่มลูกคา้ท่ีใชถ้งับรรจุขนาดใหญ่ (BULK) 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยใชร้ถบรรทุกก๊าซ LPG ขนส่งก๊าซ LPG ไปถึงผูใ้ชโ้ดยตรง 
หรือลูกคา้น ารถขนส่งมารับเองท่ีคลงั ซ่ึงจะน าไปเก็บไวท่ี้ถงัขนาดใหญ่ (BULK) ท่ีโรงงานของลูกคา้ ส าหรับลูกคา้
ในกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 6 จากยอดจ าหน่ายทั้งหมดในมาเลเซียตะวนัออก 

 
โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 ปี 2555 2556 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน - - 1,792.71 100.00 2,946.16 94.20 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม - - 63.23 - 181.25 5.80 
รวม - - 1,855.94 100.00 3,127.41 100.00 

หมายเหตุ : * บริษทัไดซ้ื้อสินทรัพยแ์ละธุรกิจก๊าซ LPG จาก Shell Timur Sdn. Bhd. เม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2556 และเร่ิมด าเนินธุรกิจภายใต้
ช่ือ MYGAZ Sdn. Bhd. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากนโยบายของรัฐบาล 
(1) นโยบายการลอยตวัราคาก๊าซ(ในประเทศไทย) 
ปัจจุบนัราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG มีลกัษณะก่ึงลอยตวัก่ึงควบคุม คือ รัฐบาลยงัคงควบคุมราคา ณ โรงกลัน่/ราคา ณ 

โรงแยกก๊าซ/ราคาน าเขา้ก๊าซ LPG และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลงัเก็บก๊าซ LPG ของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) 
(ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ) จ านวน 5 แห่ง คือ ล าปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ 
ใหเ้ท่ากบัราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่และโรงแยกก๊าซ   ส าหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลปล่อยให้ลอยตวัอยา่งเสรี 
ยกเวน้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส าหรับครัวเรือนเพ่ือใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาล โดยกรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณิชย ์ไดพิ้จารณาวา่ก๊าซ LPG ท่ีใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน จึงก าหนดให้ก๊าซ 
LPG ท่ีเป็นก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคุม ซ่ึงส่งผลให้หากผูค้า้ก๊าซ LPG ท่ีเป็นก๊าซหุงตม้มีความประสงคท่ี์จะปรับเปล่ียนราคา
จ าหน่าย จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการคา้ภายใน  

กล่าวโดยสรุปคือ ราคาขายส่งก๊าซ LPG ทุกประเภทท่ีคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง ถูกก าหนดให้
เท่ากบัราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่และโรงแยกก๊าซ LPG ส าหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ท่ีใชใ้นครัวเรือนถูกควบคุม
โดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ในขณะท่ีราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส าหรับการน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละการ
น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคุม   

ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา ภาครัฐไดมี้นโยบายปรับโครงสร้างราคาพลงังานทั้งระบบโดยให้ทยอยลอยตวั
ราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต ์(NGV) และก๊าซ LPG โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ไดเ้ร่ิมทยอยปรับข้ึนราคาจ าหน่ายส าหรับ
การน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมก่อน และในเดือนมกราคม 2555 เร่ิมทยอยปรับข้ึนราคาจ าหน่ายส าหรับการน าไปใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในรถยนต ์ส่วนต่างของราคาท่ีปรับข้ึนทั้ง 2 ประเภทการใชง้านน้ี ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซ่ึงรวมถึงบริษทัดว้ย มี
หนา้ท่ีส่งคืนภาครัฐเพ่ือน าเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ณ ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2555 รัฐบาลไดป้รับข้ึนราคาก๊าซเพ่ือน าส่งคืนเขา้ของทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปแลว้ 11.20 
บาทต่อกิโลกรัมส าหรับการน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคาก๊าซ LPG ใน
ตลาดโลก และส าหรับการน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตรั์ฐบาลไดป้รับข้ึนไปแลว้จ านวน 3.04 บาทต่อกิโลกรัมและ
ตรึงไวจ้นถึงปัจจุบนั 
 ในปี 2556 รัฐบาลเร่ิมแผนปรับราคา LPG ในส่วนของภาคครัวเรือน กพช.มีมติให้ทยอยปรับราคา LPG ภาค
ครัวเรือน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป ราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนทยอยปรับข้ึนเดือนละ 0.50 บาท/
กิโลกรัม โดยจะปรับข้ึนไปใหส้ะทอ้นตน้ทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี 24.82 บาทต่อกิโลกรัม 
 ในปี 2557 ภาครัฐไดมี้การปรับราคาก๊าซ LPG ในช่วงต่างๆดงัน้ี 
 วนัท่ี 1 มิ.ย. 2557 ภาครัฐไดมี้ค าสั่งให้ชะลอการปรับข้ึนราคาก๊าซหุงตม้ หรือ แอลพีจี ในรอบวนัท่ี 1 มิถุนายน
ออกไป จากเดิมท่ีตอ้งมีการปรับข้ึนราคาอีก 50 สตางคต์่อกิโลกรัม โดยยงัให้คงราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนไวท่ี้ 22.63 บาทต่อ
กิโลกรัม จนกวา่จะมีการปรับโครงสร้างพลงังานท่ีชดัเจน 
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 วนัท่ี 1 ต.ค. 2557 ภาครัฐไดมี้ค าสั่งให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง เพ่ิมข้ึน 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก 
21.38 บาท ต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บาท ต่อกิโลกรัม โดยให้ผูค้า้น ้ ามนัส่งเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัฯ เพ่ิม จากเดิม 3.0374 บาท ต่อ
กิโลกรัม เป็น 3.6168 บาท ต่อกิโลกรัม เพ่ือให้ราคา LPG ภาคขนส่งสะทอ้นตน้ทุนมากข้ึน ลดการลกัลอบใชผ้ิดประเภท ลด
ภาระกองทุนน ้ ามนัฯ และสามารถท่ีจะลดอตัราเงินส่งเขา้กองทุนน ้ ามนัฯ ของน ้ ามนัเบนซินและแก๊สโซฮอลไ์ด ้ 
 วนัท่ี 21 ต.ค. 2557 ภาครัฐไดมี้ค าสัง่ใหป้รับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง 0.63 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบนัอยูท่ี่ 
22 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือใหร้าคาข้ึนมาเท่ากบัราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนท่ี 22.63 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือป้องกนัการลกัลอบ
การใชผ้ิดประเภท 
 วนัท่ี 18 พ.ย. 2557 ภาครัฐมีค าสั่งให้ลดการอุดหนุนราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนและภาคขนส่งลง 0.4673 
บาท/กก. เพ่ือใหส้ะทอ้นตน้ทุนแทจ้ริงของตลาด โดยจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และขนส่งเพ่ิมข้ึน 0.50 
บาท/กก. โดยขยบัจากราคา 22.63 บาท/กก. เป็น 23.13 บาท/กก.  
 วนัท่ี 3 ธ.ค. 2557 ภาครัฐไดมี้ค าสั่งให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนและภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน 1.03 บาทต่อ
กิโลกรัม จากปัจจุบนัอยูท่ี่ 23.13 บาท/กก. เป็น 24.16 บาท/กก. เพื่อใหส้ะทอ้นตน้ทุนแทจ้ริงของตลาด 

ในอนาคต มีแนวโนม้ท่ีรัฐบาลจะยกเลิกการการชดเชยราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศจากเงินสนบัสนุนของ
กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง และลอยตวัราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์ในทุกประเภทการใชง้านรวมถึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG 
ส าหรับครัวเรือนหรือเพื่อใชใ้นการหุงตม้ ซ่ึงจะท าใหร้าคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปตามกลไกราคาของ
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ รวมทั้งสะทอ้นตน้ทุนการจ าหน่ายก๊าซ LPG อยา่งแทจ้ริง 

ผลกระทบจากนโยบายลอยตวัราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์จะส่งผลให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ซ่ึงรวมถึงบริษทัมี
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริษทัอาจมีผลประกอบการขาดทุน หรืออาจมีก าไรลดลง 
หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตวัลดลง ในทางตรงขา้ม บริษทัอาจมีก าไรเพ่ิมข้ึน หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตวัสูงข้ึน 

นอกจากน้ีหากราคาก๊าซ LPG เพ่ิมสูงข้ึนมาก อาจท าใหผู้บ้ริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคไปใชพ้ลงังาน
ทดแทนชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา่ ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ลดลงและส่งผลต่อรายไดข้องผูค้า้ก๊าซ LPG ตาม
มาตรา 7 ซ่ึงรวมถึงบริษทัดว้ย 

 
(2) นโยบายการเปิดเสรีการจ าหน่ายก๊าซ LPG ทีเ่ป็นก๊าซหุงต้ม 
จากการเปิดเสรีทางการคา้ตามขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก (WTO) อาจท าใหผู้ป้ระกอบการรายใหญ่ของโลก

จากต่างประเทศรายใหม่หรือผูค้า้ในประเทศท่ีมีความพร้อมทั้งในดา้นเงินทุนและเทคโนโลยีเขา้มาแข่งขนัในตลาด ซ่ึงจะส่งผล
ใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจน้ีมีความรุนแรงมากข้ึน  

อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการจากต่างประเทศหรือผูป้ระกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบปัญหาในเร่ือง
ความไม่คุน้เคยกบัสภาวะตลาด รวมทั้งยงัไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจคา้ก๊าซ LPG และสายสัมพนัธ์กบัผูค้า้ก๊าซ LPG   ตลอดจน
เครือข่ายของธุรกิจในประเทศไทยดีพอ ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จทางการตลาดไดย้าก 
 

(3) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 
บริษัทและ UGP ในฐานะเจ้าของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ต้อง

ด าเนินการขออนุญาตในการก่อสร้างและตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้คลงั
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เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG มีความปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานราชการ
ก าหนด   ซ่ึงบริษทัและ UGP ก็ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยคลงัเก็บ
ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP มีสภาพและคุณภาพอยูใ่นมาตรฐานท่ีหน่วยงาน
ราชการก าหนดมาโดยตลอด 

ในอนาคต ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสิทธิของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะมีความส าคญัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงรัฐบาลบาล
อาจมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมในส่วนของการเพ่ิมความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชก๊้าซ LPG รวมถึงการรณรงคใ์นเร่ืองของการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการด าเนินงาน และก าไรในอนาคตของกลุ่มบริษทั บริษทัและ UGP ในฐานะผู ้
ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าว จึงไดมี้การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้มีความ
ปลอดภยัมาโดยตลอด โดยถงับรรจุก๊าซ LPG คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ 
UGP จะตอ้งมีมาตรฐานความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามท่ีหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลได้
ก าหนดไว ้ 
 

(4) นโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาตใินรถยนต์ 
จากการท่ีราคาน ้ ามนัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหป้ระชาชนเปล่ียนมาใชก๊้าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงเพ่ิมมากข้ึน ส่งผล

ใหค้วามตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในรถยนตเ์พ่ิมมากข้ึน จนอาจท าใหเ้กิดการขาดแคลนก๊าซ LPG เพื่อน าไปใชเ้ป็น
ก๊าซหุงตม้ และอาจท าใหป้ระเทศไทยตอ้งน าเขา้ก๊าซ LPG จากต่างประเทศ   รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใชก๊้าซ NGV 
เป็นเช้ือเพลิงในรถยนตม์ากข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซ NGV ไดเ้อง ไม่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ และการใช้
ก๊าซ NGV ยงัช่วยลดปัญหาดา้นมลพิษในอากาศอีกดว้ย   ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้โครงการดดัแปลงรถแท็กซ่ีและรถยนต์ของ
หน่วยงานราชการ โดยเร่ิมจาก รถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครก่อน จากนั้นจึงขยาย
จ านวนไปยงัรถกลุ่มอ่ืนต่อไป พร้อมทั้งเพ่ิมจ านวนสถานีบริการก๊าซ NGV เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ 
NGV ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดว้ิเคราะห์ถึงผลกระทบจากนโยบายดงักล่าว และพบวา่การน าก๊าซ NGV มาใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในรถยนตมี์ขอ้ดอ้ยและขอ้จ ากดัหลายประการเม่ือเปรียบเทียบกบัการใชก๊้าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ เช่น การ
ดดัแปลงเคร่ืองยนต์ให้สามารถใชก๊้าซ NGV ไดจ้ะมีตน้ทุนสูงเน่ืองจากตอ้งน าเขา้อุปกรณ์จากต่างประเทศ การติดตั้งถงัก๊าซ 
NGV ในรถยนตท์ าไดย้ากกวา่การติดตั้งถงัก๊าซ LPG ในรถยนต์   ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ NGV ใชเ้วลานานกวา่การเติม
ก๊าซ LPG   และจ านวนสถานีบริการก๊าซ NGV ในปัจจุบนัมีอยูจ่  านวน 476 แห่ง ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนสถานีบริการก๊าซ 
LPG ท่ีมีกระจายอยูจ่  านวน 1,855 แห่งทัว่ประเทศ 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของผู้ค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 หากพิจารณาปริมาณการจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหวา่งปี 2545 – 2556 จะพบวา่ปริมาณการ

จ าหน่ายก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนจาก 2,096 ลา้นกิโลกรัมในปี 2545 เป็น 4,784 ลา้นกิโลกรัมในปี 2556 โดยมีอตัราการขยายตวัในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 7.63 โดยหากถา้พิจารณาจากการขยายตวัในช่วง 5 ปียอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2551 – 2555 มีการ
เติบโตเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 9.25 ซ่ึงแนวโน้มและอตัราการขยายตวัดงักล่าวอาจเป็นเหตุจูงใจให้ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา
แข่งขนัในธุรกิจคา้ก๊าซ LPG 
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ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2545 – 2557  
ปี ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านกโิลกรัม) อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 

2545 2,096 4.12 
2546 2,147 2.40 
2547 2,179 1.51 
2548 2,357 8.15 
2549 2,691 14.18 
2550 3,058 13.65 
2551 3,557 16.31 
2552 3,483 -2.08 
2553 3,885 11.54 
2554 4,294 10.53 
2555 4,721 9.96 
2556 4,784 1.33 
2557 4,739 (0.94) 

 
ที่มา : ส านกันโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน 

ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศปี 2557 เทียบกบัปี 2556 มีประมาณการจ าหน่ายลดลงร้อย
ละ 0.94 จาก 4,784.0 ลา้นกิโลกรัม เป็น 4,739.0 ลา้นกิโลกรัม 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2553 ไดมี้ผูค้า้ตามมาตรา 7 รายใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย และเม่ือส้ินปี 2555 มีผูค้า้รายใหม่
ทั้งส้ินจ านวน 8 ราย โดยเปล่ียนสถานะจากเจา้ของสถานีบริการก๊าซ มาเป็นผูค้า้ตามมาตรา 7 โดยท่ีไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของ
การท่ีจะเป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ท่ีไดรั้บให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 นั้นตอ้งมีคุณสมบติัและเง่ือนไขตามท่ีกระทรวงพาณิชย์
ก าหนด เช่น ตอ้งมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาทข้ึนไป ตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนขั้นต ่า 100 ลา้นบาท ตอ้งมีคลงัเก็บก๊าซ LPG เพื่อ
ส ารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณท่ีจะท าการคา้ในระยะเวลา 1 ปี ตอ้งมีปริมาณการคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประจ าปี 
(ปริมาณท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ้ือ กลัน่ ผลิต หรือไดม้าในปีหน่ึง) มากกวา่ 50,000 ตนั อยา่งไรก็ตามการเป็นผูค้า้รายใหม่
จะตอ้งใชเ้งินทุน และระยะเวลาในการสร้างให้เคร่ืองหมายการคา้ของตนเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และยังตอ้งแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการรายเดิมท่ีมีฐานลูกคา้อยูแ่ลว้ดว้ย และการเก็บส ารองตามกฎหมายจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 1 เดือนกนัยายน 2554 ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตวัในการสร้างคลงัเก็บส ารองตามกฎหมาย อีกทั้งหากผูป้ระกอบการรายใหม่จะเขา้มาแข่งขนั
ในภาคหุงตม้นั้น จะตอ้งลงทุนในถงัก๊าซ LPG เพ่ือใชห้มุนเวียนในตลาด ซ่ึงจะตอ้งมีการลงทุนไม่ต ่ากวา่ 1 ลา้นใบ คิดเป็นเงิน
ลงทุนกวา่ 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้มาในอุตสาหกรรมน้ีของผูป้ระกอบการรายใหม่ 
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3.1.3 ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG 
เน่ืองจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซไวไฟและติดไฟง่าย หากเกิดการระเบิดของถงัก๊าซ LPG ก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายและ

ความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นข้ึนได ้  ซ่ึงหากเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัและ UGP ในฐานะผูค้า้ก๊าซ LPG และเจา้ของโรง
บรรจุก๊าซ LPG จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ในการผลิตถงัก๊าซ LPG จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
ท่ีก าหนดข้ึนโดยส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวง
พลงังานยงัก าหนดให้มีการตรวจสอบถงัก๊าซ LPG ท่ีผ่านการใชง้านมาแลว้ 5 ปี ดว้ยการทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั 
(Hydro Test) และตรวจสอบถงัท่ีผ่านการใชง้านมาแลว้ 10 ปี ดว้ยการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการ
รับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยดืตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปีภายหลงัปี
ท่ี 10 จะตอ้งท าการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบ
สภาพการยืดตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) ทุกคร้ัง   ซ่ึงหากถงัก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถน าไป
บรรจุก๊าซ LPG ไดอี้กและจะตอ้งท าลายท้ิง 

นอกจากการปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยราชการอยา่งเคร่งครัดแลว้   บริษทัและ UGP ยงัจดัให้มีหน่วยงาน
ภายในท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบสภาพถงัก๊าซ LPG และหากพบถงัก๊าซ LPG ท่ีเส่ือมสภาพหรือสงสัยว่าจะเส่ือมสภาพ บริษทัจะ
วา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการประเมินสภาพถงัก๊าซ LPG ท่ีเป็นอิสระมาท าการตรวจสอบสภาพถงัก๊าซ LPG โดยประสานงาน
ร่วมกบักรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ถงัก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ท่ีหมุนเวยีนอยูใ่นทอ้งตลาดมี
ความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีทางราชการก าหนดไว ้ และในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา บริษทัและ UGP ไม่เคยประสบปัญหาเร่ือง
ความปลอดภยัของถงัก๊าซ LPG เลย   ดงันั้นบริษทัจึงมีความมัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัของถงับรรจุก๊าซ 
LPG นอ้ยมาก 

3.1.4 ความเส่ียงในการเกิดอุบัติภัยขึน้กับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPGของกลุ่ม
บริษัท 
บริษทัและ UGP มีคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG โดยแยกเป็นสินทรัพยข์อง

บริษทัและ UGP ดงัน้ี 
 
ตารางแสดงคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP     (หน่วย : แห่ง) 

 บริษทั UGP รวม 
คลงัเก็บก๊าซ LPG 5 2  7 

โรงบรรจุก๊าซ LPG  22  13   35 

สถานีบริการก๊าซ LPG 38 - 38 

หมายเหตุ : * ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัด าเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company 
Own – Company Operate)) จ านวน 22 แห่ง โรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัให้บุคคลภายนอกเช่าเพ่ือด าเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ 
LPG ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จ านวน 15 แห่ง  
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 ซ่ึงหากเกิดอุบติัภยัข้ึนกบัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ/หรือ 
UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 อยา่งไรก็ตาม ในการก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษทัและ UGP 
ไดก้ าหนดลกัษณะและรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการท่ีท าหน้าท่ีควบคุม 
รวมทั้งไดรั้บอนุญาตในการด าเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน   นอกจากน้ี 
บริษทัและ UGP ไดท้ าประกนัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภทการประกนัความเส่ียง
ภยัทรัพยสิ์น และท าประกนัภยัประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีสาม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีจะมีต่อบริษทัและ UGP 
ในกรณีท่ีเกิดอุบติัภยัข้ึนกบัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPGของกลุ่มบริษทัให้นอ้ยท่ีสุด โดย
วงเงินเอาประกนัภยัหากไดรั้บความเสียหาย มีจ านวนรวมเท่ากบั 1,452.64 ลา้นบาท 
 ในส่วนของโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัและ UGPให้ผูอ่ื้นเช่าช่วงนั้น บริษทัและ UGP ไดร้ะบุไวใ้นสัญญาเช่า
ช่วงอยา่งชดัเจนวา่ ผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเช่าจากบริษทัและ UGP ทรัพยสิ์นและความเสียหาย
ของบุคคลท่ีสาม ตลอดจนความเสียหายจากมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มอนัเกิดจากการปฏิบติังานของผูเ้ช่าช่วง   ดงันั้นหากผูเ้ช่า
ช่วงก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงบรรจุก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษทั ผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และ
จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีเป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ดว้ย 

 
3.1.5 ความเส่ียงในการขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

บริษทัมีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนเป็นธุรกิจหลกั
จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ LCR และ SLM นอกจากน้ี UGP ซ่ึงประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืน
เป็นธุรกิจหลกัก็มีพาหนะท่ีใชส้ าหรับขนส่งก๊าซ LPG ดว้ย ซ่ึงในระหวา่งการขนส่งอาจเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด
ข้ึนท่ีจะน ามาซ่ึงความสูญเสีย และอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซ LPG และปิโตรเคมีภณัฑอ่ื์นๆ ทั้ง 3 บริษทั และ UGP 
ต่างก็ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงจากกรมธุรกิจพลงังาน โดยพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งทั้งรถบรรทุกน ้ ามนั 
รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนีย เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกแอมโมเนียต่างก็ไดรั้บอนุญาตและไดรั้บการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอจากกรมการขนส่งทางบก และ กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวี พนกังานขบัรถและเรือของกลุ่ม
บริษทัก็ไดรั้บการฝึกอบรมจากกลุ่มบริษทัและไดรั้บใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลงังานทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทั
ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมอย่างเคร่งครัดและเพ่ือความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดท้ าประกนัภยัเรือบรรทุกน ้ ามนั เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกแอมโมเนียของบริษทัยอ่ยรวม 21 
ล า (เรือทั้ง 22 ล ามีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 1,921.32 ลา้นบาท) และท าประกนัภยัรถบรรทุกน ้ ามนั 
รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนียของบริษทัยอ่ยทั้ง 316 คนัแลว้ ซ่ึงการประกนัภยัดงักล่าวไดค้รอบคลุมถึงความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีสามดว้ย   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีจะมีต่อกลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดคิดข้ึนดงักล่าวใหน้อ้ยท่ีสุด 
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3.1.6 ความเส่ียงจากการทีสั่ญญาเช่าทีด่นิทีค่ลงัเกบ็ก๊าซ LPG ทีส่าธุประดษิฐ์ไม่ได้รับการต่อสัญญา 
คลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ทุกแห่งตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีเป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ยกเวน้คลงัเก็บ

ก๊าซ LPG ท่ีสาธุประดิษฐเ์พียงแห่งเดียวท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า ซ่ึงหากเจา้ของท่ีดินไม่ต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าวให้แก่บริษทั ก็
จะท าให้บริษทัไดรั้บผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากคลงัเก็บก๊าซ LPG ท่ีสาธุประดิษฐ์อยู่ภายในกรุงเทพ จึงเป็นจุด
ไดเ้ปรียบในการเป็นศูนยก์ลางในการกระจายผลิตภณัฑข์องบริษทัให้แก่ลูกคา้ภายในกรุงเทพ จากการท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากโรงแยกก๊าซ มีท่าเรือซ่ึงท าให้การขนส่งก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซท่ีศรีราชาและระยองสามารถด าเนินการไดส้ะดวก 
รวมทั้งอยูใ่กลท้างด่วนซ่ึงท าใหก้ารขนส่งก๊าซ LPG ทางบกสามารถด าเนินการไดส้ะดวก โดยสัญญาเช่าฉบบัปัจจุบนัมีอาย ุ3 ปี 
ซ่ึงจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

เพ่ือลดความเส่ียงท่ีบริษทัอาจจะไม่ไดต้่อสัญญาเช่าท่ีดินท่ีสาธุประดิษฐ์ในอนาคต และเพื่อเป็นการรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจ ในปี 2551 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินขนาด 89-3-40 ไร่ ท่ีอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือใชก่้อสร้าง
ท่าเรือและคลงัเก็บก๊าซ LPG แห่งใหม่ ซ่ึงบริษทัไดรั้บใบอนุญาตการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ในเดือนพฤศจิกายน 
2553 โดยจะเร่ิมแผนการก่อสร้างในส่วนของคลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาด 2,000 ตนั ภายหลงัหากไดรั้บใบอนุญาตด าเนินการ
ต่างๆเป็นท่ีเรียบร้อย โดยจะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างประมาณ 6 เดือน  
 
 3.1.7  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก 

ตน้ทุนวตัถุดิบและราคาจ าหน่าย LPG ในต่างประเทศของบริษทั และบริษทัย่อยท่ีอยู่ในต่างประเทศ มีการ
เปล่ียนแปลงข้ึนลงตามตลาดโลก ท่ีผา่นมาราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกมีความผนัผวนสูง เน่ืองจากหลากหลายปัจจยั ซ่ึงบริษทั
ไม่อาจควบคุมได ้ส่งผลให้บริษทัไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยความผนัผวนของราคา LPG ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย
ประการ ไดแ้ก่ 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคของโลก 
 การเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์อุปทานและปริมาณส ารองของก๊าซ LPGในตลาดโลก 
 การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก 
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ่ 
 สภาพภูมิอากาศ 
 การแข่งขนัโดยพลงังานทดแทน 
ท่ีผา่นมาผูบ้ริหารบริษทั มีนโยบายเพ่ือบริหารความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบทั้งราคาซ้ือและราคาจ าหน่าย โดยการท า

สัญญาซ้ือและขายระหวา่งบริษทัและคู่คา้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการด าเนินการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม และให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบริษทั รวมถึงการบริหารสินคา้คงเหลือให้มีปริมาณเพียงพอต่อการ
จ าหน่ายในเดือนถดัไป โดยไม่มีนโยบายในการเก็บสต๊อกสินคา้ เพ่ือลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาก๊าซ LPG 
ตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกเดือน 
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โพรเพน บวิเทน 

ขอ้มูลแสดงการเปล่ียนแปลงของราคาก๊าซ LPG อา้งอิงตลาดโลกตั้งแต่ปี 2554 – 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.8  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัมีแผนการลงทุนดา้นพลงังานในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัและเพ่ิมโอกาสในการ
เติบโตในระยะยาวของบริษทั โดยปัจจุบันบริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศท่ีบริษทัยงัไม่เคยมีการคา้ขาย ดงันั้นความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศนั้น ข้ึนกบัปัจจยั
หลายประการไดแ้ก่ 

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมาย รวมถึงประเทศคู่คา้ของประเทศดงักล่าว 
 การเปล่ียนแปลงดา้นการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้นภาษีและดา้น

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน 
 ขีดความสามารถขององคก์รในการเขา้ไปลงทุนในประเทศนั้นๆ 
 การลงทุนในโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีความตอ้งการใชเ้งินลงทุนมาก ใช้

เวลาในการพฒันา อนัอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ บริษทัไดมี้การศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดดา้น

กฎหมาย นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ ดา้นภาษี รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจข้ึนต่อ
ธุรกิจ และน าผลการประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  และภายหลงัจากการลงทุนแลว้ ได้
มีการจดัระบบและหน่วยงานภายในเพ่ือประมวลผลการประกอบการและปัจจยัความเส่ียงของโครงการท่ีลงทุนไปแลว้อย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งเร่งพฒันาขีดความสามารถขององคก์รและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร รองรับการขยายการด าเนินงานและการ
ลงทุนในต่างประเทศ 
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3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.2.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงนิ 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้
ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงเท่าท่ีจ าเป็น 

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั) เป็นไปตามนโยบาย
ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ย
การร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษทั  

 
3.2.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่กลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนัและในปีต่อ ๆไป กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไวเ้น่ืองจากผูบ้ริหาร
ประเมินว่าอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไปจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ   โดยในส่วนท่ีจะเกิดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนนั้น เป็นการท าธุรกิจก๊าซ LPG ในต่างประเทศ สามารถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนหลกัคือ 

1.      การขายก๊าซ LPG ใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอกกลุ่มบริษทั  เป็นการขายก๊าซ LPG ผา่น SGT ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั
ไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจาก SGT ซ้ือและขายก๊าซ LPG เป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ  

2.     การขายก๊าซ LPG ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม (ไม่รวมประเทศไทย เน่ืองจากในประเทศไทยบริษทัจดัหาก๊าซ LPG จาก
โรงแยกก๊าซ LPG ในประเทศ) โดยบริษทัขายก๊าซ LPG ผา่น SGT ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่มซ่ึงตั้งอยูใ่นต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอล
ล่าร์สหรัฐ ในขณะท่ีบริษทัในกลุ่ม มีรายไดเ้ป็นเงินสกลุทอ้งถ่ิน ดงันั้นเม่ือบริษทัในกลุ่มจะช าระค่าก๊าซ LPG ใหแ้ก่ SGT จะตอ้ง
แลกเปล่ียนเงินทอ้งถ่ินเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐก่อน ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน อย่างไรก็ตามฝ่าย
บริหารเงินส่วนกลางได ้ติดตามและ บริหาร อตัราแลกเปล่ียนในกลุ่มบริษทั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มบริษทั 
 
3.3 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.3.1 ความเส่ียงจากกรณีทีม่กีลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 
ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 กลุ่มวีรบวรพงศ์เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 61.22 ของทุนจด

ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ซ่ึงท าให้กลุ่มวีรบวรพงศ์มีอ านาจในการควบคุมบริษทัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัใน
ทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง
ส่วน 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
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อยา่งไรก็ตามบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอีก 1 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด 9 ท่าน1 เพื่อท าหนา้ท่ี
ถ่วงดุลอ านาจในการบริหาร กลัน่กรองวาระท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการท างานของกรรมการ
และผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ดว้ย 
 

3.3.2 ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทย่อย 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากจะข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้ ยงัข้ึนอยู่กับผลการ

ด าเนินงานของบริษทัย่อยดว้ย ซ่ึงหากบริษทัยอ่ยประสบปัญหาในการด าเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทัในงบการเงินรวม ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ 
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ รวมทั้งการส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ
ในบริษทัย่อยและบริษทัในเครือเพ่ือก าหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ีเพ่ือให้กลุ่มบริษทัมีการ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การบริหารจดัการตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
เท่ากบั 15,120.86 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี           

 ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน เจา้ของ 3,401.02 - 
2. อาคารระบบสาธารณูปโภคและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
เจา้ของ 3,404.95 - 

3. คลงัสถานีบรรจะและบริการก๊าซ และ
อุปกรณ์เก็บก๊าซ 

เจา้ของ 1,132.73 - 

4. เรือบรรทุกก๊าซ เจา้ของ 1,921.32 เรือบางล าเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื
เงิน 

5. ถงับรรจุก๊าซ เจา้ของ 1,892.56 - 
6. เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในโรงงาน เจา้ของ 1,480.27 - 

7.. เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

เจา้ของ 473.73 - 

8. ยานพาหนะ เจา้ของ 532.31 - 

9. งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ 881.97 - 
รวมทรัพย์สิน 15,120.86 
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ทีด่นิ      

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ ภาระผูกพนั 

การถือครอง 

1. ท่ีดิน จ านวน 39 แห่ง 2,712.63 บริษทัเป็นเจา้ของ -คลงัก๊าซและโรงบรรจุ
ก๊าซ 3 แห่ง 
-ท่าเรือ คลงัก๊าซ และ
โรงบรรจุก๊าซ  1 แห่ง  
-ท่าเรือ และคลงัก๊าซ 3 
แห่ง 
-โรงบรรจุก๊าซ 20 แห่ง 
-สถานีบริการก๊าซ 12 
แห่ง  

- 

2. ท่ีดิน จ านวน 9  แห่ง 379.13 บริษทัยอ่ย UGP 
เป็นเจา้ของ 

-ท่าเรือ คลงัก๊าซ และ
โรงบรรจุก๊าซ  2 แห่ง  
-โรงบรรจุก๊าซ 6 แห่ง  
-ไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน 1 
แห่ง 

- 

3. ท่ีดิน จ านวน 1 แห่ง 111.90 บริษทัยอ่ย SQS 
เป็นเจา้ของ 

โรงงานผลิตถงัก๊าซและ
ภาชนะบรรจุของเหลว 

- 

4. ท่ีดิน จ านวน 1 แห่ง 197.36 บริษทัยอ่ย SEEC 
เป็นเจา้ของ 

โรงงานผลิตเอทานอล - 

รวมทีด่นิ 3,401.02       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 1 - ขอ้ 4 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ – หนา้ท่ี 91 

อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่วนปรับปรุงทีด่นิ 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1. คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/ 
สถานีบริการก๊าซ 

174.70 บริษทัเป็นเจา้ของ  
(ท่ีดินเช่า 1 แห่ง) 

เพื่อการด าเนินงาน - 

2. คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/ 
สถานีบริการก๊าซ 

89.34 บริษทัยอ่ย UGP เป็น
เจา้ของ  

(ท่ีดินเช่า 6 แห่ง) 

เพื่อการด าเนินงาน - 

3.โรงงานผลิตถงัก๊าซและ
ภาชนะบรรจุของเหลว 

27.32 บริษทัยอ่ย SQS เป็น
เจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

4. โรงงานผลิตเอทานอล 135.80 บริษทัยอ่ย SEEC 
เป็นเจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

5. คลงัก๊าซ/ท่าเทียบเรือ/
รถบรรทุกก๊าซ/โรงบรรจุ
ก๊าซ 

1,174.15 บริษทัยอ่ย SOGEL 
เป็นเจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

6. คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ    22.11 บริษทัยอ่ย 
SUPERGAS เป็น

เจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน -  

7. คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ  
 

73.91 บริษทัยอ่ย 
SINGGAS เป็น

เจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน  - 

8. ถ ้าเก็บก๊าซ /ท่าเทียบเรือ / 
อาคารควบคุม ซ่อมบ ารุง 
จ่ายก๊าซ /อาคารส านกังาน 

  1,707.62 บริษทัยอ่ย 
SINOSIAM เป็น

เจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุง  3,404.95       
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คลงัสถานบีรรจุ และบริการก๊าซ และอุปกรณ์เกบ็ก๊าซ 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1.  คลงัสถานีบรรจุ และบริการก๊าซ 
และอุปกรณ์เก็บก๊าซ  

    จ านวน  64 แห่ง 

489.77 บริษทัเป็นเจา้ของ  - 

2.  คลงัสถานีบรรจุ และบริการก๊าซ 
และอุปกรณ์เก็บก๊าซ  

   จ านวน  17 แห่ง 

409.95 บริษทัยอ่ย UGP 
เป็นเจา้ของ 

 - 

3.  คลงัสถานีบรรจุ และบริการก๊าซ 
และอุปกรณ์เก็บก๊าซ  

   จ านวน  2 แห่ง 

47.29 บริษทัยอ่ย Super Gas 
เป็นเจา้ของ 

 - 

4.  คลงัสถานีบรรจุ และบริการก๊าซ 
และอุปกรณ์เก็บก๊าซ 

    จ านวน 1 แห่ง 

10.52 บริษทัยอ่ย Sino 
เป็นเจา้ของ 

 - 

5.. ถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (Bulk) 
รถบรรทุก LPG 

   จ านวน 362 คนั   

149.06 บริษทัยอ่ย LCR 
เป็นเจา้ของ 

 - 

6.  อุปกรณ์ก๊าซ  26.06 บริษทัยอ่ย Sing Gas 
เป็นเจา้ของ 

  

7.  อุปกรณ์ก๊าซ 0.08 บริษทัยอ่ย City Gas 
เป็นเจา้ของ 

 - 

รวมคลงัสถานีบรรจุ และบริการ
ก๊าซ และอปุกรณ์เกบ็ก๊าซ 1,132.73 

    

 

เรือบรรทุกก๊าซ     

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ ภาระผูกพนั 

การถือครอง 

1. เรือบรรทุกก๊าซ LPG  18 ล า และ
บรรทุกแอมโมเนีย  3 ล า  

1,896.45 บริษทัยอ่ย SLM เป็น
เจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน จ านอง
จ านวน 7 ล า 

2. เรือบรรทุกก๊าซ LPG  1 ล า          24.87 บริษทัยอ่ย UGP เป็น
เจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

รวมเรือบรรทุกก๊าซ 1,921.32       
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ถังบรรจุก๊าซ 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

1. ถงับรรจุก๊าซ  424.55 บริษทัเป็นเจา้ของ - 
2. ถงับรรจุก๊าซ  825.82 บริษทัยอ่ย UGP เป็นเจา้ของ - 
3. ถงับรรจุก๊าซ      72.11 บริษทัยอ่ย SUPERGAS เป็นเจา้ของ - 
4. ถงับรรจุก๊าซ  37.93 บริษทัยอ่ย SINGGAS เป็นเจา้ของ - 
5. ถงับรรจุก๊าซ  13.09 บริษทัยอ่ย SINOSIAM เป็นเจา้ของ - 
6. ถงับรรจุก๊าซ  335.71 บริษทัยอ่ย MY GAZ เป็นเจา้ของ - 
7. ถงับรรจุก๊าซ  183.35 บริษทัยอ่ย CITY GAS เป็นเจา้ของ - 

รวมถังบรรจุก๊าซ 1,892.56     
 

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมอืในโรงงาน 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

1. เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการผลิตถงัก๊าซและ
ภาชนะบรรจุของเหลว 

    27.13 บริษทัยอ่ย SQS เป็นเจา้ของ - 

2. เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการผลิตเอทานอล 156.97 บริษทัยอ่ SEEC เป็นเจา้ของ - 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ควบคุมท่ีเก่ียวกบัการ
รับจ่ายก๊าซ 

239.08 บริษทัยอ่ย SOGEL เป็นเจา้ของ - 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ควบคุมท่ีเก่ียวกบัการ
รับจ่ายก๊าซ 

971.69 บริษทัยอ่ย SINO เป็นเจา้ของ - 

5. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ควบคุมท่ีเก่ียวกบัการ
รับจ่ายก๊าซ 

85.40 บริษทัยอ่ย MYGAZ เป็นเจา้ของ  

รวมเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมอืในโรงงาน 1,480.27     

 

ยานพาหนะ    

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

กลุ่มผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 134.86 บริษทัเป็นเจา้ของ - 

กลุ่มขนส่ง 397.27 บริษทัยอ่ย LCR, SLM  เป็นเจา้ของ - 

อ่ืนๆ      0. 18 บริษทัยอ่ย SQS, SEEC เป็นเจา้ของ - 

รวมยานพาหนะ 532.31     
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4.2 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน-สุทธิ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ทรัพย์สิน ทีต่ั้ง 
พืน้ที ่

(ไร่-งาน-ตรว.) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 
ภาระผูกพนั 

ทีด่นิ        

1. 72 ซ.จรัลสนิทวงศ ์78 แขวงบางออ้ เขตบาง
พลดั จ.กรุงเทพฯ   

0-0-69     0. 48 บริษทัยอ่ย UGP เป็น
เจา้ของ 

ส่ิงปลูกสร้าง ใหเ้ช่า - 

2. ต.บา้นเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จากคดีซ้ือ
ทรัพยข์ายทอดตลาดนายเชษฐา หิมอนุกลู 

3-2-77     0. 45 บริษทัยอ่ย UGP เป็น
เจา้ของ 

ท่ีดินเปล่ายงัไม่ไดใ้ช้
ประโยชน ์ 

- 

 รวมมูลค่า     0. 93    
  

ล าดบัที ่ ทีต่ั้ง 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

อาคาร       

1.  72 ซ.จรัลสนิทวงศ ์78 แขวงบางออ้ เขตบางพลดั จ.กรุงเทพฯ 0.10 บริษทัยอ่ย UGP เป็น
เจา้ของ 

ส่ิงปลูกสร้าง - 

 รวมมูลค่า 0.10    
 
 รวมทั้งส้ิน 1.03    
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4.3 สัญญาเช่าทรัพย์สินต่างๆ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
นอกเหนือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดมี้การเช่าทรัพยสิ์นหลกัอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีสรุปรายละเอียดของสญัญาดงัน้ี 

 
สญัญาเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการเช่าสญัญาเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ผู้ให้เช่า 
พืน้ที ่
(ตรม.) 

ค่าเช่าต่อ
(ตรม.) 
(บาท) 

ค่าเช่าต่อ
เดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีที่
เช่า (ปี) 

วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญา
เช่า 

1. SGP ชั้น 8 – 9 อาคารศูนยก์ารคา้ โบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ 498/997 – 999 ถนน
ด ารงรักษ ์แขวงคลองมหานาค 
เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

201.00 
(ใชส้ าหรับ
เก็บเอกสาร) 

350.00 70,350.00 รายเดือน 1 ม.ค –31 ม.ค 
55 

 
(สญัญาเช่าเดือน

ต่อเดือน) 

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

2. SGP ชั้น 29-32 , 36-37 อาคารเดอะ
พาลาเดียม  553 ถ.ราชปรารภ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 

บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย
แลนด)์ 

  760,946.86  
924,056.55 

 

3 ปี 
3 ปี 

 

1 ก.ย. 55 
1 ก.ย. 58 

 

31 ส.ค. 58 
31 ส.ค. 61 

 

3. SGP ชั้น 28 อาคารเดอะพาลาเดียม  553 
ถ.ราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขต
ราชเทว ีกรุงเทพฯ 

บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย
แลนด)์ 

    233,031.23 1 ปี 1 ก.ค. 57 31 ส.ค. 58 
 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 1 - ขอ้ 4 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ – หนา้ท่ี 96 

สญัญาเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังาน (ต่อ) 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ผู้ให้เช่า 
พืน้ที ่
(ตรม.) 

ค่าเช่าต่อ
(ตรม.) 
(บาท) 

ค่าเช่าต่อ
เดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีที่
เช่า (ปี) 

วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญา
เช่า 

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

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

2,623.72 269.38 
 

706,779.76 3 ปี 1 ก.ย. 55 
 

31  ส.ค. 58 
 

5. UGP ชั้น 27 อาคารเดอะพาลาเดียม 553 
ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

965.08 269.38 259,968.77 1ปี 2เดือน 1 ก.ค. 57 31  ส.ค. 58 

6. UGP ชั้น 27,29,32,34-35,38 อาคาร
เดอะพาลาเดียม 553 ถนนราช
ปรารภ แขวงมกักะสนั  เขตราช
เทว ีกรุงเทพฯ 

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

3,588.80 250.43 898,743.09 3 ปี 1 ก.ย. 58 31  ส.ค. 61 

7. UGP หอ้งเก็บสินคา้ชั้น6 A และชั้นท่ี 9 บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

135 350.00 47,250.00 รายเดือน 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 57  

8. UGP หอ้งเก็บเอกสารชั้น 7 บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

435.43 229.66 100,000.00 รายเดือน 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 57  
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สญัญาเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังาน (ต่อ) 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ผู้ให้เช่า 
พืน้ที ่
(ตรม.) 

ค่าเช่าต่อ
(ตรม.) 
(บาท) 

ค่าเช่าต่อ
เดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีที่
เช่า (ปี) 

วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญา
เช่า 

9. LCR 
 

ชั้น 7 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เลขท่ี 
488 ถนนด ารงรักษ ์แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบศรัตรูพา่ย 
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

53 350.00 18,550.00 3 ปี 1 มี.ค.56 
 

29 ก.พ.59 

10. LCR ชั้น 29-31,33 อาคารเดอะพาลา
เดียม เลขท่ี 553 ถ. ราชปรารภ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ  

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 
 (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

884.84 269.38 238,358.90 3 ปี 1 ก.ย.55 31 ส.ค.58 

11. SLM ชั้น 29-31,33 อาคารเดอะพาลา
เดียม เลขท่ี 553 ถ. ราชปรารภ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 
 (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

884.84 269.38 238,358.90 3 ปี 1 ก.ย.55 31 ส.ค.58 

12. SLM ชั้น 10 อาคารโบเ๊บท๊าวเวอร์ เลขท่ี 
488 ถนนด ารงรักษ ์แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบศรัตรูพา่ย  
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 
จ ากดั 

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

31 ม.ค. 55 
(หลงัจากส้ินสุด
ตามสญัญา จะ
ด าเนินการจ่ายค่า 
เดือนต่อเดือน) 
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สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
บริษทั และบริษทัยอ่ยมีการเช่าทรัพยสิ์นประเภทท่ีดินเปล่า จ านวน  44 แห่ง จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เพ่ือก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรือสถานีบริการก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พืน้ที ่

(ไร่-งาน-ตรว.) 
ค่าเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 
ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า (ปี) วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
1. SGP ป๊ัมนวลจนัทร์  

คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 
สถานีบริการก๊าซ 2-0-0 ตามมิเตอร์ตูจ่้ายLPGลิตรละ 

0.50บาทหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 50,000 บาท 

1 ปี 1 พ.ย. 57 31 ต.ค 58 
หากไม่บอกเลิกสญัญา
ต่ออีกคร้ังละ 1เดือน 

2. SGP ป๊ัมกรุงเกษม 
กรุงเกษม เขตส าเพง็ กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 0-2-16 80,000.00 3 ปี 1 ก.ค. 56 30 มิ.ย. 59 

3. SGP ป๊ัมป่ินเกลา้  
บางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 0-0-167 40,000.00 
 

3 ปี       12 ก.ค. 57           12 ก.ค. 60 

4. SGP โรงบรรจุบางน ้ าจืด 
ต.บางน ้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สุมทรสาคร  

โรงบรรจุก๊าซ 4-1-65 95,000.00 -135,000.00  
 

20 ปี 
 

1 ก.พ. 56 
 

31 ม.ค. 76 
 

5. SGP ป๊ัมรามค าแหง 
รามค าแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 1-0-32 140,000.00  2 ปี 1 ส.ค. 56 31 ก.ค. 58 

6. SGP ป๊ัมด ารงรักษ ์
ด ารงรักษ ์เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 1-0-69 170,000.00 1 ปี 1 เม.ย. 57 31 มี.ค.58 
 

7. SGP คลงัชลบุรี  
ต. บา้นสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี 

คลงัก๊าซ 2-3-37 6,000.00 -7,000.00 
 

13 ปี 3 มี.ค. 51 
 

3 มี.ค 64 
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สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ต่อ) 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พืน้ที ่

(ไร่-งาน-ตรว.) 
ค่าเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 
ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า (ปี) วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
8. SGP คลงัฯ สาธุประดิษฐ ์ 

แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 
ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง

บรรจุก๊าซ 
9-3-17 416,666.67 

 
3 ปี  1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 

 
    9. SGP ป๊ัมหาดใหญ่  

ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
สถานีบริการก๊าซ  2-0-0 36,000.00 3 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 

 
10. SGP ป๊ัม อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ต. หว้ยกระปิ อ.เมือง  จ. ชลบุรี 
สถานีบริการก๊าซ 2-2-24 30,000.00 - 35,000.00 

 
7 ปี 8 เดือน 31 ต.ค. 51 27 ก.ค. 59 

11. SGP ป๊ัมพทัยา 
ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

สถานีบริการก๊าซ 0-0-666.27 50,000.00 3 ปี 1 ก.ย. 57 31 ส.ค. 60 
 

12. SGP ป๊ัมโคราช 
ต.หวัทะเล อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

สถานีบริการก๊าซ 0-0-478.73 50,000.00 3 ปี 1 ก.ย. 57 31 ส.ค. 60 
 

13. SGP ป๊ัมอุบลฯ 
ต.หวัเรือ อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

สถานีบริการก๊าซ 0-0-666.27 50,000.00 3 ปี 1 ก.ย. 57 31 ส.ค. 60 
 

14. SGP ป๊ัมสระบุรี  
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ. สระบุรี 

สถานีบริการก๊าซ 0-0-822.60 50,000.00 3 ปี 1 ก.ย. 57 31 ส.ค. 60 

15. SGP ป๊ัมธรรมศาลา 
ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 

สถานีบริการก๊าซ 4-1-59 66,000.00 3 ปี 1 ส.ค. 55 31 ก.ค. 58 

16. SGP ป๊ัมหวัหมาก 
ต.หวัหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 1-2-83 137,000.00 - 137,500.00 
 

4 ปี 
 

1 ต.ค. 55 14 พ.ย. 59 
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สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ต่อ) 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พืน้ที ่

(ไร่-งาน-ตรว.) 
ค่าเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 
ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า (ปี) วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
17. SGP ป๊ัมหนองแขม 

หลกัสอง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
สถานีบริการก๊าซ 1-3-40 45,000.00 5 ปี 26 เม.ย. 53 30 เม.ย. 58 

18. SGP ป๊ัมพทัยากลาง 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 

สถานีบริการก๊าซ 1-0-2 20,000.00 7 ปี 4 เดือน 4 เม.ย. 55 13 ส.ค. 62 

19. SGP ป๊ัมบางแคเหนือ 
บางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
 

สถานีบริการก๊าซ 1-2-25 45,626.00 5 ปี 11 เดือน 22 ธ.ค. 53 13 พ.ย. 59 

20. SGP ป๊ัมเจริญนคร  
บางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
 

สถานีบริการก๊าซ 0-3-83 30,000.00 4 ปี 8 เดือน  29 พ.ย. 53 16 ส.ค. 58 

21.  SGP ป๊ัมรามอินทรา 
ต.วงัทองหลาง อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 0-1-92 130,000.00 - 143,000.00 
 

10 ปี 4 เดือน 27 ม.ค. 54 
 

26 พ.ค. 64 

22. SGP โรงบรรจุสมุทรสาคร (เมืองใหม่) 
ต.คลองกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

โรงบรรจุก๊าซ 3 30,000.00 – 83,805.36 
 

25 ปี 14 ก.ค. 54 
 

13 ก.ค. 79 
 

23. SGP ป๊ัมดอนเมือง 
ต.สายไหม อ.บางเขน กรุงเทพฯ 
 

สถานีบริการก๊าซ 2-1-65                  70,000.00 2 ปี       24 ก.ค. 56           14 ก.ค. 58 
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สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ต่อ) 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พืน้ที ่

(ไร่-งาน-ตรว.) 
ค่าเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 
ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า (ปี) วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
24. SGP ป๊ัมถนนสายเอเชีย ขาเขา้  

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 
สถานีบริการก๊าซ 3-2-77 20,000.00 - 55,000.00 

 
14 ปี 18 ม.ค. 55 

 
18 ม.ค. 69 

 
25. SGP ป๊ัมรัชดา (อยัการ) 

ส านกังานอยัการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 1-0-68 200,000.00 - 255,256.31 
 

19 ปี  ต.ค. 53 ก.ย. 72 

26. SGP ป๊ัมบายพาส สระบุรี  
ต าบลกดุนกเปลา้ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 

สถานีบริการก๊าซ 1-2-24 23,438.00 - 39,062.00 
 

10 ปี 3 เดือน  
 

4 ต.ค. 55 
 

4 ม.ค.66 
 

   27. SGP ป๊ัมปราณบุรี 
ต าบลวงักพ์ง(ปราณบุรี) อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

สถานีบริการก๊าซ,โรง
อดับรรจุก๊าซ 

8-1-78 40,000.00 - 60,000.00 
 

20 ปี 5 เดือน  18 มี.ค.57 
 

17 มี.ค.77 
5 เดือนสุดทา้ยยกเวน้ 
(18 มี.ค.77-17 ส.ค.78) 

28. 
 

SGP ป๊ัม จ.สุราษฎร์ กม.19 
ต.ท่าโรงชา้ง อ.พนุพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

สถานีบริการก๊าซ 0-2-55 25,000 10 ปี 11 ธ.ค.56 11 ธ.ค.66 

29. SGP ป๊ัมบายพาส สุราษฎร์ 
ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

สถานีบริการก๊าซ 40-80 80,000 - 100,000 
 

10ปี 1 ต.ค. 55 
 

30 ก.ย. 65 

30. SGP ป๊ัมบางปะกง 
ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

สถานีบริการก๊าซ 1-1-90 
 

50,000 2 ปี 6 เดือน นบัตั้งแต่เร่ิมจ่าย
ค่าเช่า 

 

31. UGP จ. ฉะเชิงเทรา ลานจอดรถบรรทุก/โรง
ซ่อมบ ารุง/ลานเติมก๊าซ 

8-1-55 100,000 3 ปี 1 เม.ย. 57 31 มี.ค. 60 
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สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ต่อ) 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พืน้ที ่

(ไร่-งาน-ตรว.) 
ค่าเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 
ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
32. UGP จ. ฉะเชิงเทรา ยงัไม่ไดด้ าเนินการใดๆ 10-2-07 14,514.17 3 ปี 1 ม.ค. 55 31  ธ.ค. 57 
33. UGP จ. ฉะเชิงเทรา โรงบรรจุก๊าซ 20-1-15 383,900 3 ปี 15 มิ.ย.57 15 มิ.ย. 60 
34. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 1-0-42 22,041.00 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
35. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 2-0-75 36,736 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
36. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 0-1-72 7,347.00 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
37. UGP จ.เพชรบุรี โรงบรรจุก๊าซ 3-3-87 8,333.00 20 ปี 18 เม.ย. 40 17 เม.ย. 60 
38. UGP หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงบรรจุก๊าซ 5-0-87 50,400.00 10 ปี 1 ธ.ค. 52 30 พ.ย. 62 
39. UGP จ.สระบุรี โรงบรรจุก๊าซ 4-3-14 37,291.67 19 ปี 9 เดือน 1 เม.ย. 39 31 ม.ค 59 
40. UGP จ.นครสวรรค ์ โรงบรรจุก๊าซ 0-2-31 5,000.00 10 ปี 9 ธ.ค. 53 8  ธ.ค. 63 
41. UGP จ.นครสวรรค ์ โรงบรรจุก๊าซ 4-0-0 30,000.00 10 ปี 9 ธ.ค. 53 8 ธ.ค. 63 
42. UGP อ.ยานนาวา ใหเ้ช่า 5-0-62 26,682.23 2 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

43. UGP อ.ยานนาวา ใหเ้ช่า 1400 ตรม. 62,816.83 1 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 57 
44. UGP จ.นครปฐม ใหเ้ช่า 2322 ตรม. 50,000.00 3 ปี 15 ก.พ.56 14 ก.พ.59 
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สญัญาเช่าทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินงาน   -  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ผู้ให้เช่า 
พืน้ที ่
(ตรม.) 

ค่าเช่าต่อเดอืน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า (ปี) วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
1. 
 

SUPERGAS 
(เช่าท่ีดิน) 

Long Binh Tan distric Bien Hoa city 
Dong Nai Province 

Dong Nai Port Joint 
Stock 

12,000 83,588.75 บาท 
(55,725,833 VND) 

10 ปี 1 ก.ค. 55 30  มิ.ย. 65 

2. CITYGAS  
(เช่าส านกังาน) 

3A Khanh Hoi 2 ,Ben Van don , 
Ward 1 ,District 4 ,Ho Chi Minh ,VN 

KHAHOMEX 150 56,835 บาท 
(37,890,000  VND) 

2 ปี 1 ก.พ. 56 31 ม.ค. 58 

3. CITYGAS 
(เช่าท่ีดิน) 

Go Dau , Long Thanh , Dong Nai, VN SONADEZI  LONG 
BINH 

8,742.2 23,172.87 บาท 
(15,448,578 VND) 

5 ปี 1 ก.ค. 53 30 มิ.ย. 58 

4. CITYGAS 
(เช่ายานพาหนะ) 

Ho Chi  Minh City Green world - 76,500 บาท 
(51,000,000 VND) 

จ านวน 2 คนั 

1 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 57 

5. MYGAZ Cost Allocation Agreement for 
Sepangar Bay LPG Filling Plant, 
Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah. 

SHELL TIMUR SDN. 
BHD. 

- 363,046.45 บาท 
(36,499.92 RM) 

- 29 พ.ค. 56 - 

6. MYGAZ LPG JOINT FACILITIES IN AT 
PST TERMINAL TAWAU, SABAH 

PETRONAS 
DAGANGAN BHD 

- 283,070.72 บาท 
(28,459.33 RM) 

- 29 พ.ค. 56 - 

7. MYGAZ Supplemental Operating Services 
Agreement 

ASSAR CHEMICALS 
SDN BHD 

- 4,838,145 บาท 
(486,416.83 RM) 

- 23 พ.ค. 56 31 มี.ค.58 

 

หมายเหตุ : อตัราแลกเปล่ียน ณ. 31 ธนัวาคม 2557   1 VND  =  0.0015 บาท 
                   อตัราแลกเปล่ียน ณ.31 ธนัวาคม 2557    1 RM    =  9.9465  บาท 
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สญัญาเช่าทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินงาน   -  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  (ต่อ)  

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ผู้ให้เช่า 
พืน้ที ่

 
ค่าเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 
ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า (ปี) วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
8. MYGAZ FORKLIFT LEASE AGREEMENT 

in Sepanggar Bay, Kota Kinabalu 
Sabah 

UMW INDUSTRIES 
SDN BHD 
 

2 units 57,689.70 บาท 
(5,800 RM) และ 
37,796.70 บาท 

(3,800 RM) 

- 29 พ.ค. 56 - 

9. MYGAZ 
 
 
 

Kota Kinabalu Office 
Menara MAA, Suite 6-6-4, Level 6, 
No.6, Lorong Api-Api 1, 
88000 Kota Kinabalu 

TANAH PERMAI 
HOLDINGS SDN BHD 
KOTA KINABALU, 
SABAH 

2,292sq.ft 53,711.10 บาท 
( 5,400 RM) 

 

3 01 มิ.ย 57 31 พ.ค 60 

10. MYGAZ Kuching Office, 
Survey Lot No.11978 of Parent Lot 
7691 Block 15 Kuching Central Land 
District 

LAI CHUNG HEE 
KUCHING, 
SARAWAK 

131.7sqm 15,914.40 บาท 
(1,600 RM) 

 

3 01 ม.ค. 56 31 ธ.ค 58 

หมายเหตุ : อตัราแลกเปล่ียน ณ. 31 ธนัวาคม 2557   1 VND  =  0.0015 บาท 
                   อตัราแลกเปล่ียน ณ.31 ธนัวาคม 2557    1 RM    =  9.9465  บาท 
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4.4 การควบคุมดูแลบริษัทย่อย 

บริษทัได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทเพ่ือเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยของบริษทั เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนด
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยให้สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเน่ืองจากบริษทั
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ UGP ในสดัส่วนร้อยละ 99.59 และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ LCR ในสดัส่วนร้อยละ 99.9 จึง
ท าใหบ้ริษทัสามารถก าหนดกรรมการของบริษทัยอ่ยทั้งสองไดท้ั้งคณะ โดยปัจจุบนักรรมการอิสระของบริษทั
จ านวน 3 ท่าน ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใน UGP เช่นเดียวกนั 

4.5 นโยบายการลงทุน 

บริษทัมีนโยบายลงทุนในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือ
เป็นการเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั โดยการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมหรือ
ก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเขา้ร่วม
ประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยผูแ้ทนของบริษัทมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาไว ้ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษทัสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วน
ของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 
 

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

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

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

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

: 
: 
: 
: 
: 

www.siamgas.com 
918,931,500 บาท 
918,931,500 หุน้ 
1.00 บาท 
918,931,500 บาท 

 
(ก) นายทะเบียน 

 ช่ือ  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ท่ีอยู ่  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 โทรศพัท ์ (662) 229-2800 
 โทรสาร  (662) 359-1259 
 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน ์
 -  ไม่มี - 

  
 
 
 
 

http://www.siamgas.com/
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(ค) บริษทัผูส้อบบญัชี 
 ช่ือ  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 ท่ีอยู ่  179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 โทรศพัท ์ (662) 344-1000 
 

(ง) ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ช่ือ  บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 
 ท่ีอยู ่  ชั้น 10 อาคารธนภูมิ 
   1550 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 
 โทรศพัท ์ (662) 652-7859-64 
 โทรสาร  (662) 652-7867 
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ส่วนที ่2  :  การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เท่ากบั 918,931,500 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 918,931,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัมีดงัน้ี 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มตระกลูวรีบวรพงศ ์   
 นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 441,881,599 48.09 
 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 50,871,000 5.54 
 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 50,000,000 5.44 
 นางสาวพชัราวดี วรีบวรพงศ ์ 20,000,000 2.18 
 รวมจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยตระกลูวรีบวรพงศ์ 562,752,599 61.25 

2. UOB  KAYHIAN PRIVATE LIMITED 70,000,000 7.62 
3. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 24,380,700 2.65 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 15,121,100 1.65 
5. State Street Bank and Trust Company 9,232,700 1.00 
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7,256,200 0.79 
7. นายเกียรติ  ศรีจอมขวญั 7,141,600 0.78 
8. น.ส. วรางคณา กมลทิพย ์ 5,650,100 0.61 
9. State Street Bank Europe Limited 5,301,600 0.58 
10. นายธนะสิน   พิพฒัน์กิตติกลุ 5,200,000 0.57 

 รวม 712,036,599 77.50 
ที่มา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
ก) หุน้กู ้

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั(มหาชน) มีการเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
คร้ังท่ี 1 : มูลค่าหุน้กูร้วม 4,500.0 ลา้นบาท อนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กูร้ะดบั BBB+ (โดยทริสเรทติ้ง) 
ประเภทของหุน้กู ้: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วนัท่ีเสนอขาย : วนัท่ี 6-8 กมุภาพนัธ์ 2555 
หุน้กูอ้าย ุ2 ปี ดอกเบ้ีย ปีท่ี 1 4.75% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 

9 ก.พ. 2557 
 ดอกเบ้ีย ปีท่ี 2 5.00% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 
หุน้กูอ้าย ุ3 ปี ดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-2 5.00% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 

9 ก.พ. 2558 
 ดอกเบ้ีย ปีท่ี 2 5.50% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 
หุน้กูอ้าย ุ4 ปี ดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-2 5.00% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 

9 ก.พ. 2559  ดอกเบ้ีย ปีท่ี 3 5.50% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 
 ดอกเบ้ีย ปีท่ี 4 5.90% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 

 
คร้ังท่ี 2 : มูลค่าหุน้กูร้วม 1,300.0 ลา้นบาท อนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กูร้ะดบั BBB (โดยทริสเรทติ้ง) 
ประเภทของหุน้กู ้: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วนัท่ีเสนอขาย : วนัท่ี 27-29 มกราคม 2557 
หุน้กูอ้าย ุ3 ปี ดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-3 5.20% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 30 ม.ค. 2560 

 

ข) ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั(มหาชน) มีมูลค่าคงคา้งของตัว๋แลกเงินระยะสั้น อายไุม่
เกิน 270 วนั ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 มูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,805 ลา้นบาท 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 
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8.   โครงสร้างการจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย คณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ทุกประการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมี
จ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 
  

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 พล.อ.ชยัสิทธ์ิ ชินวตัร ประธานกรรมการ 
2 นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการ 
3 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
4 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
5 นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ กรรมการ 
6 นายสมชาย กอประสพสุข กรรมการ 
7 นายวโิรจน์  คลงับุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 นายหาญ เช่ียวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9 นางสุดจิต ทิวารี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางจินตณา ก่ิงแกว้ เป็นเลขานุการบริษทั 

 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายวรวิทย ์วีรบวรพงศ์  นางพชัรา วีรบวรพงศ์  นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์ 
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพนัธ์  นายสมชาย กอประสพสุข สองในห้าท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บริษทั 
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2557  
ช่ือ-สกลุ ปี 2557 

 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม
การประชุม 

1. พล.อ.ชยัสิทธ์ิ ชินวตัร 5 4 
2. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 5 5 
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 5 5 
4. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 5 3 
5. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ 5 5 
6. นายสมชาย กอประสพสุข 5 5 
7. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง 5 4 
8. นายหาญ เช่ียวชาญ 5 5 
9. นางสุดจิต ทิวารี  5 4 
 
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยงานของคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายหาญ  เช่ียวชาญ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุดจิต ทิวารี 1/ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ : 1/  กรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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8.3 คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่านดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการ 
2 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
3 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
4 นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ กรรมการ 

 
8.4 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผูบ้ริหารของบริษทัมีทั้งส้ิน 5 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
3 นายอนุวฒัน์ ภู่สนัติพงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย – การตลาด 
4 นางจินตณา ก่ิงแกว้ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน/จดัหา 
5 นายสมชาย กอประสพสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ – โรงบรรจุก๊าซและจดัส่ง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษทัดงัน้ี 

 

 

นายศุภชยั  วีรบวรพงศ ์

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ 
( ฝ่ายขายและการตลาด ) ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายจดัหา / บญัชีและการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
นายอนุวฒัน์  ภู่สันติพงษ ์ นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ นางจินตณา  กิ่งแกว้ 

คลงัสินคา้และโรงอดับรรจุ 
นายสมชาย กอประสพสุข 

ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ 

นางวรรณสิริ ภคเมธาว ีนางปิยะฉัตร เวชชะ นายเมธวินย ์เมฆฉาย .  .  

ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ 
ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายจดัหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

นายพิทยา นนัทนรุ่งเรือง นายวินยั กระจ่างเยา่ นายอดิศร จกัรแกว้ นายฐิติพงษ ์ชิตเดชะ นายชุสิทธ์ิ ศรีสุบรรณ์ 
ฝ่ายขาย ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม 
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8.5 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางจินตณา ก่ิงแกว้ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี  8 สิงหาคม 
2551  
 

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 กรรมการ  
ท่ีประชุมสามัญของผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ 
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ค่าเบ้ียประชุม (บาท/คน/คร้ัง) ค่าตอบแทนรายปี 
ประธานกรรมการ 10,000 3,216,230 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 804,058 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 804,058 
กรรมการ 10,000 - 

ทั้งน้ีบริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 
 

 ค่าเบ้ียประชุม  (บาท)  ปี 2556  ปี 2557 
    

  กรรมการ 
 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. พลเอกชยัสิทธ์ิ ชินวตัร1/ 30,000  40,000  
2. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ์ 30,000  50,000  
3. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 30,000  50,000  
4. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 40,000  30,000  
5. นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์ 40,000  50,000  
6. นายสมชาย กอประสพสุข 30,000  50,000  
7. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง2/  200,000  200,000 
8. นายหาญ เช่ียวชาญ2/  200,000  210,000 
9. นางสุดจิต ทิวารี 2/  200,000  200,000 

 รวม 200,000 600,000 270,000 610,000 
หมายเหตุ : 1/ บริษทัก าหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบ้ียประชุม ให้แก่ พลเอกชยัสิทธิ ชินวตัร จ  านวน 3,216,230 บาท ในปี 

2557  
   2/ บริษทัก าหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบ้ียประชุม ใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 804,058 บาท ในปี 2557 
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 ผู้บริหาร 
ค่าตอบแทน(บาท) ปี 2556 

 
ปี 2557 

 

จ านวน (คน) 7 7 
- เงินเดือน  35,170,596  37,264,800 
- โบนสั 5,695,793 7,501,725 
-     เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,114,012 1,180,193 
-     อ่ืนๆ 93,600 117,000 

รวม 42,074,001 46,063,718 

 
(2) ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

ไม่มี 
 

8.7 บุคลากร 

 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 SGP และ UGP มีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวนทั้งส้ิน 1,348 คน แบ่งเป็นพนกังานฝ่าย
ต่างๆ ของ SGP และ UGP ดงัน้ี 

 
จ านวนพนักงานของ SGP แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  

สายงาน 31 ธ.ค. 2557 
พนกังานประจ าส านกังานใหญ่  153 
พนกังานประจ า คลงัก๊าซ - โรงบรรจุก๊าซ  624 
 777 

 

 
พนักงานของ UGP แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

สายงาน 31 ธ.ค. 2557 
พนกังานประจ าส านกังานใหญ่  118 
พนกังานประจ า คลงัก๊าซ - โรงบรรจุก๊าซ  453 
 571 
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พนักงานของกลุ่มบริษัทย่อยอืน่ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีพนกังานของกลุ่มบริษทัยอ่ยรวมกนัทั้งส้ิน 1,196 คน 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) 

ในปี 2557 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานทั้งกลุ่มบริษทัจ านวน 2,544 คน รวมเป็นเงิน 663.62 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 

 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่
พนักงาน และเพ่ือจูงใจให้พนักงานท างานกบับริษทัในระยะยาว ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมสมทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ใหแ้ก่พนกังานตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 โดยปัจจุบนัมี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการไทยพาณิชย ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน 
 
นโยบายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานเน่ืองจากพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงานเป็นกลไก
ส าคัญในการน าความส าเร็จมาสู่องค์กรโดยรวม ดังนั้ นบริษัทจึงมีการด าเนินการท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัมีการฝึกอบรม
พนกังานในทุกระดบัชั้นตามโครงการการฝึกอบรมประจ าปีหลายๆ โครงการ ซ่ึงจดัอยา่งเป็นระบบตามระเบียบปฏิบติัการ
ฝึกอบรมพนกังานของบริษทั 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูถื้อ
หุน้ของบริษทัใหท้ าหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทัให้มีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิด
ข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดก้ าหนด
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้น
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 
 หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะ
เจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือ โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิ
ในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การ
อนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
เป็นตน้  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม และอ านวยความ
สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัจะจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปีโดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีในแต่ละปี 
ในการจดัประชุมดงักล่าวบริษทัจะจดัส่งหนังสือนัดประชุมท่ีก าหนดระเบียบวาระการประชุมและมีรายละเอียด
ขอ้มูลของแต่ละวาระอย่างเพียงพอ รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมพร้อมน าส่ง
เอกสารขอ้มูลส าคญัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยจดัส่งล่วงหนา้  7 วนั
ก่อนวนัประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนั
ประชุม  

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

3. ก่อนการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อน
วนัประชุม 

4. ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ
อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถาม
ในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม  เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้

5. ภายหลงัการประชุมแลว้เสร็จบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุม โดยใหแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือให้ผู ้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้
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หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแต่

ละคร้ัง บริษทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยก่อนเร่ิมการประชุม ประธานจะแจง้ขอ้มูลส าคญัให้ผูถื้อหุ้น
ทราบ ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการประชุม ไดแ้ก่ การแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม ประธานในท่ี
ประชุมกล่าวเปิดประชุมโดยแจง้จ านวน / สัดส่วนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม ประธานท่ีประชุมจะแจง้วิธี
ปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนลงคะแนนผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถลงคะแนนไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนั  

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บังคบับริษทัตามล าดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถว้น มีการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ 
เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  
 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ

ผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีวา่การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็น
จากผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดังนั้นบริษทัจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริม
ใหมี้ความร่วมมือระหวา่งบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัน่คงใหแ้ก่บริษทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

 
ผูถื้อหุน้ : บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว  รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
โปร่งใส และเช่ือถือได ้

พนกังาน : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานบริษทั ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของบริษทั บริษทัจึงมุ่ง
ใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  อีก
ทั้งยงัส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดี  มีการท างานเป็นทีม  และ
เสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่
พนกังาน ท าการแต่งตั้งโยกยา้ยให้รางวลัหรือลงโทษพนักงานดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืน
ฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

คู่แข่ง : บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึง
ปฏิบติัในการแข่งขนั  

ลูกคา้ : บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองและใหบ้ริการท่ีดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ให้กบั
ลูกคา้ โดยการส่งมอบสินคา้และให้บริการท่ีมีคุณภาพ ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอ รวมทั้ง
การรักษาความสมัพนัธ์ของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์โดยมิชอบ 
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ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี
ไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง

การเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั
ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดย
บริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ website ของบริษทั คือ www.siamgas.com  

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน นกัวเิคราะห์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัไดอ้ยา่งสะดวก
และเท่าเทียมกนั  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ
ในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น
ผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  
 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ าซ่ึง
เป็นท่ียอมรับ  โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์  นโยบาย แนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด   คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทั 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่านและมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  ซ่ึงจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีสอบทานการบริหารงานบริษทัดว้ย 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่านและมีคุณสมบติัเป็น
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 5 ท่าน   

ตามขอ้บังคบัของบริษทัก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะออก แบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม  ส่วนกรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้
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กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้
มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ  ซ่ึง
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู ้บริหาร อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ี
ผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด  ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ไดบุ้คคล
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  

ทั้งน้ี บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั
หนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

 
5.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษทั ไดก้ าหนดใหก้รรมการบริษทั ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Conduct) 

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตน และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษทั และก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

 
5.3 นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษทัมีการก าหนดมาตราการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท ารายการระหว่างกนัของ

บริษทั หรือบริษทัย่อย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วน ในการอนุมติั
รายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้บริษทั ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 

นอกจากน้ี บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 
5.4 ระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้การก าหนดขอบเขตและ

อ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และมีการ
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แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั 
เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดย
บริษทัจดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยในแต่ละปีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะก าหนดแผนเขา้ตรวจสอบระบบการปฏิบติัการของ คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ ของบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้
การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและรัดกุม และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 
5.5 การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติม

ตามความจ าเป็น โดยจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีระบุวาระการประชุมอย่างครบถว้น พร้อมขอ้มูลประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง
ล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดมี้
การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทั พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

 
5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอตัราเพียงพอส าหรับการรักษา

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไวโ้ดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร ปัจจัยท่ีจะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้ งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้โดยจะพิจารณาจากภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน และ
ผลการด าเนินงานของบริษทั 

 
5.7 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใน

ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ซ่ึงรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of 
Directors Association : IOD) 

 
5.8 การปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการในเร่ืองอ่ืนๆ 
จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษทัไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั   
ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดงักล่าวเป็น
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ประจ า ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น  และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทั
ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มี
อ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ  
คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) ดว้ย 
รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน  โดยมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีของบริษทั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้ งสารสนเทศทางการเงิน 
(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าว
จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่
การเงินบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และเพียงพอ 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้ งส้ิน 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆของ
บริษทัมีดงัน้ี 

 
9.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ

บริษทั 
2. จดัใหมี้การประชุมกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง 
3. จดัใหมี้การท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั

ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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4. พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทั หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินกิจการนั้นเพ่ือเกิดประโยชน์กบั
บริษทั 

5. มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้ งกรรมการบริหารข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างแทน
คณะกรรมการ โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร    ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นนโยบาย
และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

6. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจดัใหบ้ริษทั มีระบบ
การควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด าเนินการ อนั
ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั การควบหรือเลิก
บริษทั การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการ
ของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ี
ส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั 

7. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

8. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
9. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้ไปเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ  แข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่
วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่ จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

10. เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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9.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบการด าเนินงานของ

บริษทัและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีมาตรฐานท่ีจะก่อให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผู ้
ถือหุน้ โดยมีขอบเขตการดูแล ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีมาตรฐานท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุ้น โดย
มีขอบเขตการก ากบัดูแล ดงัน้ี 
 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน 
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

        (ก)    ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

  (ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  (ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
            (ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
                       (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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7.   รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
8.   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

  ตรวจสอบ 
 

9.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1.  มีอ านาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกประการ  
2.  ก าหนดโครงสร้างองคก์ร การบริหาร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง 

และการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทั รวมทั้งก าหนดสวสัดิการพนกังาน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณี
ปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

3.  มีอ านาจจดัท าเสนอแนะและก าหนดเป้าหมาย นโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัรวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจและหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั
เห็นชอบ 

4.  ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมติังบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดย
การด าเนินการทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารจะสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทั
ไดอ้นุมติัแลว้ 

5.  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการด าเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซ้ือสินคา้ ยานพาหนะ วสัดุ 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การอนุมติัค่าใชจ่้าย  เป็นตน้ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ลา้นบาท  

6.  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ในวงเงิน 200 ลา้นบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาทต่อปี ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก าหนดไวใ้หค้ณะ
กรรมการบริหารน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

7.  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการขอกูย้มืหรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงเป็นผูค้  ้าประกนัใหแ้ก่
บริษทัยอ่ย ในวงเงิน 200 ลา้นบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาทต่อปี  ในกรณีท่ีขอกูย้มื หรือเป็นผูค้  ้าประกนั
เกินกวา่วงเงินท่ีก าหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการบริหารน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

8.  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย โดยวงเงินการกูย้มืสะสมทั้งหมดไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี  
9.  มีอ านาจในการท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในเร่ืองการเปิดบญัชีกบัธนาคาร สถาบนัการเงินและการ

ขอหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในวงเงิน 500 ลา้นบาทและสะสมไม่
เกิน 1,500 ลา้นบาทต่อปี     

10.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
11. ทั้งน้ี การอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีท าให้

คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีตนหรือ
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทั
และตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด) กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 
9.2.4 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร ไดม้อบหมาย ซ่ึงอยูภ่ายใต้

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้สามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด กบับริษทั
หรือบริษทัยอ่ย    กรรมการผูจ้ดัการมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.  ด าเนินการและบริหารจดัการ การด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

2.  มอบอ านาจหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควรท าหนา้ท่ีแทนกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองท่ี
จ าเป็นและสมควร โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

3.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว 
4.  ด าเนินการและบริหารจดัการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัและสามารถอนุมติัรายการท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติของ

บริษทั เช่น การจดัซ้ือสินคา้ ยานพาหนะ วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การอนุมติัค่าใชจ่้าย การอนุมติัการขาย     
เช่าซ้ือ การอนุมติัการตดัหน้ีสูญ (โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริษทั)    และการวา่จา้งท่ีปรึกษาดา้น
ต่าง ๆ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่าส าหรับแต่ละรายการท่ีไม่เกิน 50 ลา้นบาทได ้

5.  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในวงเงิน 100 ลา้นบาท และสะสมไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก าหนดไวใ้หน้ าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

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

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงสุดอยา่งไรก็ตามบริษทัมีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั  โดยให้ผูหุ้้นรายใหญ่ 
และ/หรือตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ผูท้รงคุณวฒิุตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และกรรมการอิสระ พร้อมทั้งให้
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัร่วมกนัเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ ศกัยภาพในการสนบัสนุนงานของ
บริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เพ่ือร่วมกนักลัน่กรอง
รายช่ือเบ้ืองตน้และน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา  แลว้ท าการคดัเลือกตามขอ้บงัคบับริษทั ดงัน้ี 
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
บริษทัมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคลอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระ 
 
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น ้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กู้ยืม ค  ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้
เป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี  ซ่ึงมี
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ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตามคุณสมบติัขา้งตน้ของกรรมการอิสระ และตอ้ง 

2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั และ 

2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทั
จดทะเบียน 

3. มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติั
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 
(2)  กรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

2) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
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(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่ี
อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ได ้

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษทั 

5) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัก าหนดให้การเสนอช่ือและการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ และบริษทัไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดับเดียวกับท่ีตอ้งได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
ดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัก าหนดให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งจากบริษทันั้ นตอ้งดูแลให้บริษทัย่อยมี
ขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทั
ดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบั
หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหส้ามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัไดมี้การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในโดยจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบัของบริษทัส าหรับพนกังาน 

ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้ ผูใ้ห้บริการ รวมทั้งผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั เพ่ือป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็น
ความลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย และมีบทลงโทษส าหรับผูท่ี้น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือใชใ้นทางท่ีท า
ใหบ้ริษทัไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั 
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และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจ าปี  

บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั และบท
ก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนัท าการใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือน
เป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แลว้แต่กรณี 
เป็นตน้ 
 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ปี  2557 ท่ีจ่ายใหแ้ก่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส  จ ากดั ซ่ึงเป็น

ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ของบริษทั และบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมเป็นเงิน 5.69 ลา้นบาท  
โดยบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและส านักงานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
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 10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบายการด าเนินธุรกจิของบริษัททีเ่ป็นไปด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย 

10.1 นโยบายภาพรวม 
 บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย   บริษทั ตระหนักดีว่า การท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง นั้น จะตอ้งไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในความปลอดภยัสูงสุด โดยท่ีบริษทัมี
นโยบายในการปฏิบติัตาม กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และขอ้บงัคบัต่างๆอยา่งเคร่งครัด  

บริษทั ก าหนดใหค้วามรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจของบริษทั 
และไดจ้ดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงให้กบัการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ส าหรับการเบิกใชง้บประมาณดงักล่าวจะพิจารณาโดย
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 
พนัธกิจและภารกิจท่ีส าคญัของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 วางแผนการเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  (facilities) คลงั โรงบรรจุก๊าซ และสถานีบริการรวมถึงเรือ บรรทุก

ก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ  ต่าง ๆ 
 พฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังานให้ประสบ

ผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั 
 ใหค้วามส าคญัต่อนโยบายดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ การใหบ้ริการ  รวมถึงการปฏิบติัภายในองคก์ร 
 มุ่งเน้นความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน  ดว้ยการจดัสรร  ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเป็นเลิศ โดยเฉพาะด้านความ 

ปลอดภยั  ความสะดวก ในราคาประหยดัและเป็นธรรม 
 ใหค้วามส าคญัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบ

ต่อ  สงัคม  ชุมชน  ตลอดจนผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 

บริษทั ตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และ ธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง ถา้ขาดความรับผิดชอบแลว้อาจมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ตั้งแต่พนกังาน ผูบ้ริหาร คู่คา้ ชุมชน และสงัคม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ดา้นสวสัดิภาพส่วนบุคคล ความปลอดภยัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายบริหารจึงไดมี้นโยบายและก าหนดแนวทางการ
ปฏิบิติการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว ดงัน้ี  

 
การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม 

 บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัจรรยาบรรณท่ีดีทางธุรกิจ ตามกรอบกติกา การ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยรักษาบรรทดัฐานขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 

- ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนขอ้มูลทางธุรกิจ ท่ีอาจท าใหก้ระทบต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง 
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- หลีกเล่ียงการตกลงหรือพูดคุยกบัพนกังานของคู่แข่ง เก่ียวกบัการตลาด แผนธุรกิจต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจ 

 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยให้ความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆเพ่ือต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยการ ไม่เรียก ไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ หรือบุคคลภายนอก 
 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ของบริษทั บริษทัจึงมุ่งให้การสนบัสนุนในการ

พฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั อีกทั้งยงัส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีดี มีการท างานเป็นทีมและเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภยัในการท างาน รับฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมเสมอภาค นอกจากน้ีบริษทัมีการให้สวสัดิการครอบครัวพนกังานโดยการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของพนกังาน ท่ีมีผลการเรียนดี ตั้งแต่ระดบัประถมถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสนบัสนุน
ใหบุ้ตรและธิดาของพนกังานมีความตั้งใจในการเรียน เพื่อเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถของครอบครัวและประเทศไทยต่อไป 

บริษทัด าเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ โดยบริษทัมีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดบัชั้นตามโครงการฝึกอบรมประจ าปีหลายๆ
โครงการ ซ่ึงจดัอยา่งเป็นระบบตามระเบียบปฏิบติัการฝึกอบรมพนกังานของบริษทั  นอกจากน้ีบริษทัมีการส่งพนกังานไปอบรม
ภายนอกบริษทัเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของแต่ละส่วนงาน เช่น การอบรมมาตรฐานบญัชีท่ีออกใหม่ 
การอบรมเร่ืองระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 
ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีความเป็นเลิศในดา้นการบริหารการจดัการ  ดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม ไม่

มีภารกิจอ่ืนใดท่ีจะมีความส าคญัไปกวา่ การสร้างสุขภาพและความปลอดภยัเพ่ือ พนกังานของเรา  ลูกคา้  คู่คา้ ชุมชนและการ
ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึน การพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ในเร่ืองดงักล่าวจะเป็นบรรทดัฐานท่ี
ย ัง่ยนืและส าคญัส าหรับการเจริญเติบโตของบริษทัของเรา และจะเป็นส่ิงผลกัดนัให้เกิดความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งของการน า
โครงการและกระบวนการต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจมาผนวกเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีบริษทั ให้ความส าคญัสูงสุด ในความ
มุ่งมัน่ท่ีจะมีความเป็นเลิศ ในดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึถือตามนโยบาย ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ 
ตลอดจนการใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีต่อเจา้หนา้ท่ีในอนัท่ีจะพฒันาและปรับปรุงขอ้ก าหนดต่างๆ ดงักล่าว 
 2. รักษาสถานท่ีในการท างานให้ไดม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดถือ มาตรฐานของ
การด าเนินงานท่ีดีท่ีสุดเป็นแนวทางในการปฏิบติั 
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 3. ตั้งเป้าหมายท่ีจะปลอดอุบติัเหตุจากการท างาน เน่ืองจากเราเช่ือวา่การเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอุบติัเหตุสามารถ
ป้องกนัได ้
 4. มีการทบทวนการปฏิบัติการ และกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองแล้วพฒันาโครงการท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะ
สนบัสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงศกัยภาพของเราอยา่งต่อเน่ือง 
 5. พนกังานของบริษทัทุกคน ตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ในอนัท่ีจะ
ประพฤติใหส้อดคลอ้งและทิศทางเดียวกนักบัเจตนารมณ์ ของนโยบายน้ี โดยก าหนดให้เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการท างาน
ท่ีเห็นพอ้งตอ้งท าใหบ้รรลุผล 
 6. พนกังานทุกคน ตอ้งร่วมมือและส่งเสริมให้คู่คา้ ผูรั้บเหมา ท่ีเขา้มาท าธุรกิจกบัเราตอ้งมีความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภยัและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 7. พฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัและเป็นท่ียอมรับในด้านส่ิงแวดลอ้ม เม่ือผลิตภณัฑ์นั้นถูกใช้อย่าง
เหมาะสมและจะใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือใหบ้รรลุความมุ่งหวงัดงักล่าว 
 นโยบายดงักล่าวถือเป็นหัวใจส าคญัของกลยุทธ์และนโยบายในการปฏิบติัการ ตลอดจนเป็นกรอบของการก าหนด
แผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และจะตอ้งทบทวนและติดตาม ให้นโยบายน้ีน าไปสู่การปฏิบติัควบคู่ไป
กบัการก าหนดนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดมี้การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การปฏิบติัการนโยบายดงักล่าวเช่น 

 การจดัอบรมความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว และความปลอดภยัใน
การใช ้การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ ให้แก่พนักงาน ลูกคา้ และ บุคคลภายนอกเช่น ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ เป็นตน้ 

 การจดัซ้อมแผนฉุกเฉิน ณ สถานปฏิบติังานต่าง เช่น คลงัก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โดยมีเจา้หน้าท่ีภาครัฐ ตวัแทน
ชุมชนเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตามโอกาส 

 การจดักิจกรรม 5 ส. ในสถานประกอบการ 
 การใหค้วามรู้ โดยจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยั 

 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 บริษทัมีการจดักิจกรรมดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ไดแ้ก่  
 การเขา้ร่วมและช่วยเหลือสังคม เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม การบริจาคส่ิงของให้แก่ชุมชน การ

บริจาคเงินสร้างศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล การเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 การจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การรณรงค์การใช้การดาษท่ีใช้แล้วใน

ส านกังาน เป็นตน้ 
 

10.2 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 
บริษทัส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ

สนบัสนุนดา้นการพฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล ใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี ดงัเช่น การสนบัสนุนงบประมาณในการ
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จดัสร้างระบบประปาภูเขา ให้แก่ ชุมชนราษฎรบา้นสินไชย บา้นผาแดง บา้นสันติวนา และบา้นป่าเก๊ียะ ณ อ.ไชยปราการ   จ.
เชียงใหม่ เพื่อใหค้นในชุมชนทั้งส่ีแห่งไดมี้น ้ าในการใชอุ้ปโภค และบริโภค โดยกิจกรรมดงักล่าว ด าเนินตามโครงการธรรมตาม
พระราชด าริ ของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีเนน้เร่ืองการบรรเทาวกิฤติการณ์ขาดแคลนน ้ า  

 

  
 
10.3 แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษทัไดร่้วมประกาศเจตนารมยใ์นเร่ืองการ

ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ีบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย และไดมี้การก าหนดนโยบายการปฏิบติัตามต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ไวใ้นคู่มือจริยธรรมของบริษทั ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ” และ “นโยบายการขดัแยง้แห่ง
ผลประโยชน์” โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
บริษทัค านึงถึงความซ่ือสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนัของคู่คา้ และเจา้หน้ี โดย 
- ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ หรือบุคคลภายนอก 
- หลีกเล่ียงการรับของก านลั สินน ้ าใจ การรับเชิญไปในงานเล้ียงสังสรรคห์รืองานเล้ียงรับรองจากคู่คา้ท่ีจดัข้ึนให้

เป็นการส่วนตวั หรือหมู่คณะอยา่งเฉพาะเจาะจง 
- รักษาความสมัพนัธ์กบัคู่คา้ในเชิงธุรกิจดว้ยความเสมอภาค ยติุธรรม 
นโยบายการขดัแยง้แห่งผลประโยชน์ 
บริษทัและบริษทัในเครือไดก้ าหนดนโยบายให้พนกังานทุกคนหลีกเล่ียงการกระท าใดๆท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะ 
การยอมรับเงินหรือส่ิงของอ่ืนๆภายใตส้ถานการณ์ใดๆหรือการยอมรับส่ิงใด ไดแ้ก่  
- ของขวญัหรือส่วนลดท่ีมีมูลค่าสูง 
- การเล้ียงรับรอง 
- การท่องเท่ียว 
- ผลตอบแทนอ่ืนๆ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
11.1   ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน 
                คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการท่ีบริษทัจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิผลจึง
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงมี
หนา้ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบติังานของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ท่ีในการพิจารณา คดัเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รวมทั้ง
พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกตอ้งครบถว้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร
แลว้สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ  1. สภาพแวดลอ้มการ
ควบคุม 2. การบริหารความเส่ียง 3.การควบคุมการปฏิบติังาน 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ 5. ระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากร
อยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิ
ชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับ
การควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

11.2   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบท่ีน าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผูส้อบบญัชี รวมทั้งท าการประเมินร่วมกับ
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558  เม่ือวนัท่ี 24  กุมภาพนัธ์  2558  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม 

11.3   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2555 ท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้ง       นางจนัทิรา 
ศรีม่วงพนัธ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2555 เน่ืองจากเป็นผูมี้
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน เคยเขา้
รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงตาม
แนวทาง COSO ERM , หลกัสูตร Company Secretary  Program และหลกัสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 
จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดใหก้ารพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผู ้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทันั้น จะตอ้งผ่านความเห็นชอบหรือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อ 12. รายการระหว่างกนั 
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งส าหรับปี 2556 และ 2557 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นธรรม ดงัน้ี  

บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 

(พันบาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน 

อ้างองิหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทาง

การเงิน 2557 2556 2557 2556 
1.บริษทั เกรท ไช
น่า มิลเลนเนียม 
(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
(“เกรทไชน่า”)
ประกอบธุรกจิ 
อสังหาริมทรัพย ์
และธุรกจิโรงแรม 
 

 บริษทัและบริษัท 
เกรท ไชนา่ 
 มิลเลนเนียม 
(ไทยแลนด)์ 
จ  ากดั เป็นกจิการ
ที่มีผ ู้ถอืหุ้นใหญ ่
ร่วมกนัคอื
ครอบครัววีรบวร
พงศ์ ถอืหุ้นใน
บริษทัรวมกนั  
562.55 ลา้นหุน้
หรือคดิเป็นร้อย
ละ 61.22  ของทนุ
จดทะเบียนและ
เรียกช  าระแล้ว  
และถือหุน้ใน
บริษทั เกรทไชนา่ 
มิลเลนเนียม (ไทย

รายได้ขายก๊าซ LPG และยอดลูกหน้ีการค้า  
บริษัท เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์ ) 
จ  ากดั ได้ซือ้กา๊ซ LPG จากบริษัทเพื่อใชใ้นส่วน
ของศูนย์อาหารของอาคารศูนย์การค ้า  โดย
บริษัทก  าหนดราคาคา่กา๊ซ LPG ที่ขายให้แก ่
เกรทไชน่าในราคาเดียวกนักบัที่ขายใหแ้กล่กูคา้
ทั่วไป  
 
เงินประกันเพ่ือเช่าอาคารส านักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท คอื UGP ,LCR 
และ SLM ได้เชา่พื้นที่อาคารส านักงานของ
โครงการเดอะพาลาเดียม เวิลด์ กบับริษัท เกรท
ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ  ากดั เพื่อใช ้
เป็นส านักงานในการด  าเนินธุรกจิ โดยสัญญา
เชา่เร่ิม 1 กนัยายน 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2558 บริษัทและบริษัทย่อยจึงต้องช  าระเงิน
ประกนัการเชา่และการบริการ ไว้เป็นประก ัน
ในการเชา่พื้นที่ส านักงานดังกล่าว ทั้ งนี้ เ ง ิน

3,463 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,578 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

903 
 
 
 
 
 
 
 

6,935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

558 
 
 
 
 
 
 
 

6,935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการคา้ปกติของบริษัท
และมีการก  าหนดราคาเชน่เดียวกบัที่
บริษทัขายให้แกล่กูคา้ทั่วไป จึงเหน็ว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการ
วางเงนิประกนัเพือ่เชา่อาคารส านกังาน
ของบริษัทและบริษทัย่อยในการเชา่พื้นที่
ส านักงานเพือ่ใชใ้นการด  าเนนิธุรกจิของ
บริษทัและบริษัทยอ่ย เป็นเร่ืองปกติใน
การท  าสัญญาเชา่และสัญญา 
บริการพื้นที่อาคารส านักงานโดยทั่วไป  
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล 
 

หมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงนิ ข้อ 
36 (ก) และข้อ 36 (ค) 
 
 
 

 
 

หมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงนิ ข้อ 
36 (ก) 
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บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 

(พันบาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน 

อ้างองิหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทาง

การเงิน 2557 2556 2557 2556 
แลนด์) จ  ากดั 
รวมกนั  26.48 
ล้านหุน้หรือคดิ
เป็นร้อยละ 97.35 
ของทุนจด
ทะเบยีนและเรียก
ช  าระแล้ว  

 
 บริษทัและบริษัท 
เกรทไชน่า มิ
ลเลนเนียม (ไทย
แลนด์) จ  ากดัมี
กรรมการร่วมกนั
จ  านวน 2 ท่าน คอื  
คณุวรวิทย์ วีรบวร
พงศ์ และ  คณุพัช
รา วีรบวรพงศ ์

ประกนัการเชา่และการบริการที่ เกรทไชนา่ คดิ
เป็นการคดิตามปกติในการท  าสัญญาเช ่า และ
สัญญาบริการเชน่เดียวกบัอาคารทั่วไป  

 
 
 
 
 
จ่ายค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และยอดเจ้าหน้ี
อ่ืน 
เป็นคา่เชา่ คา่บริการส่วนกลาง และยอดเจ้าหนี้
คงคา้งที่เกดิจากการที่บริษัทและบริษัทยอ่ยของ
บริษัท คอื UGP, LCR และ SLM ได้เช ่าพื้นที่
อาคารส านักงานของบริษัท เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด์) จ  ากดั   รวมพื้นที่  7,218.20 
ตารางเมตร  คา่เชา่และค ่าบริการส่วนกลาง 
ตารางเมตรละ 461.79 บาท ซึ่งสัญญาเชา่เร่ิม 1 
กนัยายน  2555  และส้ินสุด  31 สิงหาคม 2558 
(ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี)  ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 
2557 ได้ท  าสัญญาเชา่พื้นที่ เพิ่มในส่วนของ
บริษัทและบริษัทย่อย UGP จ  านวน 1,830 .16 
ตารางเมตร รวมพื้นที่เช ่าทั้ งหมด 9 ,048 .36 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40,238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเช ่า
พื้นที่ส านักงานเพื่อใชใ้นการด  าเนินธุรกจิ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เ ป็นการเช ่า
พื้นที่เพื่อใชด้  าเนินธุรกจิปกติของบริษัท
และบริษัทย่อย  อัตราคา่เชา่และคา่บริการ 
ที่บริษัท เกรทไชน่า  
มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ  าก ัด  ค ิดก ับ
บริษัทและบริษัทย่อยกเ็ป็นอัตราคา่เชา่ที่
ต  ่ากว่าอาคารส านักงานที่อยู่ ในบริ เวณ
ใกล้เคยีงกนั  อีกทั้งอาคารส านักงานเดมิที่
บริษัทและบริษัทย่อยเชา่พื้นที่จากบริษัท 
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  าก ัด  ซึ่ง
ส้ินสุดการเชา่ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 
ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้จากการขยายตัว

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงนิ ข้อ 
36 (ง) 
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บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 

(พันบาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน 

อ้างองิหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทาง

การเงิน 2557 2556 2557 2556 
ตารางเมตร คา่เช ่าและค ่าบริการส่วนกลาง 
ตารางเมตรละ 417.38 บาท ซึ่งสัญญาเชา่เร่ิม 1 
กรกฎาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558 เพื่อใช ้
เป็นส านักงานในการด  าเนินธุรกจิ โดยอัตราคา่
เชา่อาคารและคา่บริการเป็นอัตราที่ต  ่ากวา่อตัรา
คา่เชา่ส านักงานในพื้นที่ใกล้เคยีงกนั 
 
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนและยอดเจ้าหน้ีอ่ืน 
เป็นคา่ใชจ้่ายอื่นและยอดเจ้าหนี้อื่นที่เก ิดจาก
การที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ใชบ้ริการบริษทั 
เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ  ากดั ใน
หลายบริการ ทั้งนี้คา่บริการที่ เกรทไชนา่ คดิแก ่
บริษัทและบริษัทย่อย เ ป็นค ่าบ ริการที่ค ิด
เชน่เดียวกนักบัที่ เกรทไชน่า คดิกบัลกูคา้ทัว่ไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16,141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

934 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของบริษัทและบริษัทย่อย ในเ ร่ืองของ
บุคคลากรและพื้นที่ใชส้อย โดยที่อาคาร
ส านักงานโครงการเดอะพาลาเดียม เวิลด์ 
สามารถรองรับพื้นที่ใชส้อยของบริษัท
และบริษัทย่อยในระยะยาวได้ คณะกรรม 
การตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล  
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่
บริษัทและบริษัทย่อยใชบ้ริการของบริษทั 
เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์ ) 
จ  ากดั เป็นการใชบ้ริการในธุรกจิปกตขิอง
บริษัท เกรทไชน่า มิล เลนเนียม (ไทย
แลนด์) จ  ากดั และคา่บริการที่บริษทั เกรท
ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ  ากดัคดิ
แกบ่ริษัทกเ็ป็นคา่บริการที่บริษัท เกรทไช
น่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ  ากดัคดิกบั
ลูกคา้ทั่วไปจึงมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีความ
เหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงนิ ข้อ 
36 (ก) และข้อ 36 (ง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบ
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บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 

(พันบาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน 

อ้างองิหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทาง

การเงิน 2557 2556 2557 2556 
จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน ้ าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
บริษัทและบริษัทย่อยช  าระคา่ไฟฟ้าและคา่น  ้ า
ซึ่งเกดิจากการใชไ้ฟฟ้าและน  ้าในส านักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้คา่ไฟฟ้าและคา่น  า้ที่
บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์ ) 
จ  ากดั คดิกบับริษัทและบริษัทย่อยเป็นการคดิ 
ตามที่บริษัทและบริษัทย่อยใช ้จริง และเป็น
อัตราเดียวกบัที่บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนยีม 
(ไทยแลนด์) จ  ากดัคดิกบัผ ู้เชา่พื้นที่รายอื่นๆ
ภายในอาคาร 

1,350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,750 
 
 
 
 
 
 
 

 

129 221 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบ ริษัท
และบริษัทย่อยจ่ายช  าระคา่ไฟฟ้าและค ่า
น  ้าให้แกบ่ริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 
(ไทยแลนด์)จ  ากดัตามที่บริษัทและบริษทั
ย่อยใชจ้ริงและอัตราคา่ไฟฟ้าและคา่น  ้า ที่
บริษัท เกรทไชน่า มิล เลนเนียม (ไทย
แลนด์) จ  ากดัคดิก ับบริษัทก ็เ ป็นอัตรา
เดียวกนักบัที่บริษัท เกรทไชน่า มิล เลน
เนียม (ไทยแลนด์) จ  ากดั คดิกบัผ ู้เชา่พืน้ที่
รายอื่นๆภายในอาคารจึงเห็นว่ารายการ
ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส มแ ล ะ
สมเหตุสมผล 

ข้อมูลทางการเงนิ ข้อ 
36 (ก) และข้อ 36 (ง) 

  ค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านักงานจ่าย
ล่วงหน้า 
บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องช  าระค ่า เช ่าและ
คา่บริการส่วนกลางล่วงหน้าให้แกบ่ริษัท เกรท
ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์ )  จ  าก ัด  ซึ่ง
เป็นไปตามสัญญาเชา่และสัญญาบริการพื้นที่
อาคารส านักงาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
บริษัทและบริษัทย่อย คอื UGP,LCR, 
SLM ได้ต่อสัญญาการเชา่พื้นที่อาคารส านกังาน 

- - 170,236 67,064 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบ ริษัท
และบริ ษัทย่อย จ่ายช  า ระค ่า เ ช ่าแล ะ
คา่บริการส่วนกลางอาคารส านักงาน
ล่วงหน้าให้แก ่บริษัท เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด์) จ  ากดั ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาเชา่และสัญญาบริการพื้นที่อาคาร
ส านักงาน รายการดังกล่าวจึงมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

หมาย เหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงิน ข้อ 
36 (ก) 
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บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 

(พันบาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน 

อ้างองิหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทาง

การเงิน 2557 2556 2557 2556 
รวมพื้นที่ 9,048.36 ตารางเมตร รวมคา่เชา่และ
คา่บริการส่วนกลาง ตารางเมตรละ 417.38 และ
มีการจ่ายคา่เชา่ล่วงหน้าตามสัญญาส าหรับ
ระยะเวลาเชา่ 1 กนัยายน 2558 และส้ินสุด 31 
สิงหาคม 2561     (ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี) 
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บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 
ยอดคงค้าง 

(พันบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 
อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน 
2557 2556 2557 2556 

2.บริษทั พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดนิ 
จ  ากดั  (“พรหม”) 
ประกอบธุรกจิ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
และธุรกจิโรงแรม 
 

 บริษทัและบริษัท 
พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน เป็น
กจิการที่มีผ ูถ้ือหุน้
ใหญ ่ร่วมกนัคอื
ครอบครัววีรบวร
พงศ์ ถอืหุ้นใน
บริษทัรวมกนั  
562.55 ลา้นหุน้
หรือคดิเป็นร้อย
ละ 61.22 ของทนุ
จดทะเบียนและ
เรียกช  าระแล้ว 
และถือหุน้ใน
พรหม รวมกนั  
961,000 หุ้นคดิ
เป็นร้อยละ 87.36 
ของทุนจด
ทะเบยีนและเรียก
ช  าระแล้ว 

 บริษทัและพรหม
มีกรรมการ

รายได้ขายก๊าซ LPG และยอดลูกหน้ีการค้า  
บริษัท  พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  าก ัด 
(“พรหม”) ได้ซือ้กา๊ซ LPG จากบริษัทเพือ่ใชใ้น
ส่วนของศูนย์อาหารของอาคารศูนย์การคา้และ
ครัวของโรงแรมซึ่งพรหมด  าเนินกจิการอยู ่โดย
บริษัทก  าหนดราคาคา่กา๊ซ LPG ที่ขายให้แก ่
พรหมในราคาเดียวกนักบัที่ขายให้แก ่ลูกค ้า
ทั่วไป  
  
เงินประกันเพ่ือเช่าอาคารส านักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท คอื UGP ,LCR 
และ SLM ได้เชา่พื้นที่อาคารส านักงานของ
บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  ากดั เพือ่ใช ้
เป็นส านักงานในการด  าเนินธุรกจิ บริษัทและ
บริษัทย่อยจึงต้องช  าระเงนิประกนัเพื่อเชา่อาคาร 
ส านักงานไว้ เ ป็นประก ันในการเช ่าพื้นที่
ส านักงานดังกล่าว โดยบริษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จ  ากดั ก  าหนดอัตราการวางเงิน
ประกนัอาคารที่บริษัท UGP, LCR และ SLM 
จะจ่ายช  าระเท่ากบั 1 เดือน ซึ่งตามปกติบริษัท 
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  ากดั ก  าหนดอัตรา
เงนิประกนัอาคารเท่ากบัคา่เชา่ 2 เดือน ทั้งนีเ้งนิ

8,314 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,076 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,749 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,284 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการคา้ปกติ
ของบริษัทและมีการก  าหนดราคา
เชน่เดยีวกบัทีบ่ริษัทขายให้แก ่
ลูกคา้ทั่วไป จึงเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
การวางเงนิประกนัเพือ่เชา่อาคาร
ส านักงานของบริษัทและบริษทั
ย่อยในการเชา่พื้นที่ส านกังานเพือ่
ใชใ้นการด  าเนนิธุรกจิของบริษทั
และบริษัทยอ่ย เป็นเร่ืองปกติใน
การท  าสัญญาเชา่พื้นที่อาคาร
ส านักงานโดยทั่วไป อีกทั้งอัตรา
เงนิประกนัทีบ่ริษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จ  ากดั คดิกบับริษัทและ
บริษทัยอ่ยกเ็ป็นอัตราต  ่ากว่าที่
พรหมคดิกบัผ ู้เชา่รายอื่นภายใน
อาคารเดียวกนั  จึงเห็นวา่รายการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 36 (ก) และข้อ 36 (ค) 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 36 (ก)  
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บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 
ยอดคงค้าง 

(พันบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 
อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน 
2557 2556 2557 2556 

ร่วมกนัจ  านวน 4 
ท่าน โดย มี
กรรมการของ 
พรหม  2 ท่านคอื  
คณุวรวิทย์ วีรบวร
พงศ์ และ  คณุพัช
รา วีรบวรพงศ์   
ด  ารงต  าแหน่งเป็น
กรรมการของ
บริษทั 
และกรรมการของ
พรหมอกี 2 ท่าน 
คอื  คณุศุภชยั วรี
บวรพงศ ์และ  
คณุสุทธิพงศ์ วสุ
วณิชพันธ์ ด  ารง
ต  าแหน่งเป็น 
กรรมการบริหาร 
และ ผ ู้บริหาร 
ของบริษัท  

ประกนัการเชา่ที่บริษัท พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิน จ  ากดั คดิเป็นการคดิตามปกติในการท  า
สัญญาเชา่เชน่เดียวกบัอาคารทั่วไป นอกจากนี้
อัตราการวางเงนิประกนัการเชา่กเ็ป็นอัตราต  ่ า
กว่าที่บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  ากดั 
คดิก ับผ ู้ เช ่ารายอื่นภายในอาคารเดียวก ัน 
อย่างไรกด็ี บริษัทและบริษัทย่อยได้ส้ินสุดการ
เชา่พื้นที่อาคารส านักงานก ับบริษัท  พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จ  ากดั ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2555 โดยยังคงการเชา่พื้นที่ห้องเก ็บ เอกสาร
บางส่วน ดังนั้น เงนิประกนัการเชา่ที่คงคา้งอยู่ 
จึงเป็นเงนิประกนัการเชา่ในส่วนของการเชา่ 
พื้นที่ห้องเกบ็เอกสารดังกล่าว 
 
จ่ายค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และยอดเจ้าหน้ี
อ่ืน 
เป็นคา่เชา่และคา่บริการส่วนกลางและยอด
เจ้าหนี้อื่นที่เกดิจากการที่บริษัทและบริษัทยอ่ย
ของบริษัท คอื  UGP, LCR และ SLM ได้ เช ่า
พื้นที่ห้องเกบ็เอกสารของบริษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน รวมพื้นที่ 877.43 ตารางเมตร ค ่า
เชา่อยู่ในชว่งตารางเมตรละ 229.66 – 350.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,056 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,056 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236 
 
 
 
 
 
 
 

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การเชา่พื้นที่เพื่อการจัดเกบ็เอกสาร
ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการ
เชา่พื้นที่เพื่อใชด้  าเนินธุรก ิจปกติ
ของบริษัทและบริษัทย่อย  แม้ว่า
อัตราคา่เชา่ที่บริษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จ  ากดั คดิกบับริษทัและ
บริษัทย่อยกเ็ป็นอัตราค ่า เช ่าที่ สูง

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 36 (ก) และข้อ 36 (ง) 
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บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 
ยอดคงค้าง 

(พันบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 
อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน 
2557 2556 2557 2556 

เพื่อใชจ้ัดเกบ็เอกสารของบริษัทและบริษทัยอ่ย 
โดยอัตราคา่เชา่ยังคงเป็นอัตราเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กว่าอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคยีง
กนั แต่เม่ือพิจารณาถึงขนาดพื้นทีท่ี่
มีขนาดเพียงพอกบัพื้นที่ที่บ ริษัท
และบริษัทย่อยต้องการใช ้แล้ว 
ขนาดพื้นที่อาคารอื่นๆบริเวณ
ใกล้เคยีงกนันั้นมีขนาดเล็กกว่าไม่
เหมาะสม  ประกอบก ับบริษั ท 
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  ากดัได้
ให้ข้อเสนอที่ดีกว่าอาคารอื่นๆใน
บริเ วณ ใกล้ เค ียง ด้า นบริ กา ร
ส่วนกลาง เชน่ ให้สิทธิการจอดรถ
ในจ านวนที่มากกว่าและหากบริษทั
มีความต้องการที่จอดรถเกนิสิทธิที่
ได้ บริษัท พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิน จ  ากดักค็ดิในอัตราที่ถูกกว่า
อาคารอื่นมาก และค ิดค ่าบ ริการ
นอกเวลาท  าการในอัตราเดยีวกบัใน
เวลาท  าการ เป็นต้น  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกลา่ว
มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
และมีราคาที่เหมาะสม 
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บุคคล/นติิบุคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหว่างกนั   

(พันบาท) 
ยอดคงค้าง 

(พันบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 
อ้างองิหมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน 
2557 2556 2557 2556 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนและยอดเจ้าหน้ีอ่ืน 
เป็นคา่ใชจ้่ายอื่นและยอดเจ้าหนี้อื่นที่เก ิดจาก
การที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ใชบ้ริการโรงแรม
ของบริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  ากดั ใน
หลายบริการ เช ่น บริษัทให้บ ริษัท  พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จ  าก ัดจัด เตรียมอาหาร
กลางวันให้แกพ่นักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อยในวันท  างาน  การเลี้ยงรับรองลูกค ้าของ
บริษัทและบริษัทย่อยที่ห้องอาหารโรงแรมของ
พรหม การจองห้องพักโรงแรมของบริษัท 
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  ากดัให้ก ับลูกค ้า
ของบริษัท และบริษั ทย่อย เ ป็ นต้น ทั้ งนี้
คา่บริการที่บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน 
จ  ากดัคดิกบับริษัทและบริษัทย่อย เป็นคา่บริการ
ที่คดิเชน่เดียวกนักบัที่บริษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จ  ากดั คดิกบัลูกคา้ทั่วไป  
 
 
 
 
 

3,167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6,983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การที่บ ริษัทและบริษัทย่อยใช ้
บริการโรงแรมของบริษัท  พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จ  ากดั ในเร่ือง
การจัดเตรียมอาหารให้แกพ่นักงาน 
กา ร เลี้ ย งรั บ ร องลู กค ้า   ก า ร
ให้บริการห้องพักให้แกลู่กคา้ และ
บริการอื่นๆนั้น เป็นการใชบ้ริการ
ในธุรกจิปกติของบริษัท  พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จ  าก ัด  ซึ่ ง
ประกอบธุรก ิจศูนย์การค ้าและ
โรงแรม และค ่าบริการที่บ ริษัท 
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จ  าก ัด
ค ิดแก ่บ ริษัทก ็เ ป็นค ่าบ ริการ ที่
บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน 
จ  าก ัด  ค ิดก ับ ลูก ค ้าทั่ วไป จึง มี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและราคามีควา ม
เหมาะสม 
 
 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินข้อ 36 (ก) และข้อ 36 (ง) 
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11.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยคาดวา่ในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหวา่งกนัเ กิดขึ้ นอีก ซึ่งเ ป็นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกจิปกต ิไดแ้ก ่การขายกา๊ซ LPG ให้แกเ่กรทไชน่าและพรหมเพื่อใชใ้นกจิการศูนย์การคา้และโรงแรม การ
จ่ายคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ ให้กบัเกรทไชน่า และการใชบ้ริการจัดเตรียมอาหารและบริการอ่ืนๆของ เกรทไชน่า แต่
ส าหรบัการจ่ายคา่สาธารณปูโภคและการใชบ้ริการจัดเตรียมอาหารกบัพรหม คาดว่าจะไม่มีอีกต่อไปเ น่ืองจากบริษัท
และบริษทัย่อยไดย้า้ยส านักงานและส้ินสุดสญัญาเชา่พื้นทีอ่าคารกบัพรหมแลว้ ในวนัที ่31 สิงหาคม 2555 

ท ัง้น้ีบริษทัมีการก  าหนดนโยบายการคดิราคาระหวา่งกนัอย่างชดัเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เ หมาะสม 
และเป็นธรรม โดยค  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั รวมท ัง้มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเ ห็นในการ
ท  ารายการดงักล่าว  

ส าหรบัในอนาคตหากมีรายการลกัษณะดงักล่าวเกดิขึ้นอีก บริษทัมีนโยบายให้สามารถด าเ นินการได้และจะ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

การเชา่พื้นทีส่  านักงานของเกรทไชน่าเป็นการเชา่พื้นทีเ่พื่อใชเ้ป็นทีต่ ัง้ส านักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ท ัง้น้ีเมื่อสญัญาเชา่หมดอายุลงบริษทัอาจตอ่อายุสญัญาเชา่กบัเกรทไชน่าตอ่ไป อย่างไรกต็ามบริษัทจะให้ผูร้ับผิดชอบ
น าเสนอรายละเอียดพื้นทีแ่ละราคาค่าเ ช่าของอาคารส านักงานให้เ ช่าอ่ืนที่อยู่ใกล้เ คียงกบัอาคารที่บริษัทเช่ามา
เปรียบเทยีบเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลและราคาทีเ่หมาะสมตอ่ไป  

ส าหรบัการเชา่พื้นทีอ่าคารส านักงานกบัพรหมนั้นไดส้ิ้นสุดลง ในวนัที ่31 สิงหาคม 2555 โดยบริษัทย ังคง
การเชา่พื้นทีห่้องเกบ็เอกสารบางส่วนเทา่นั้น 

ท ัง้น้ี บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายทีจ่ะกูย้ืมหรือให้กูย้ ืมเงินกบับุคคลที่อาจมีความข ัดแย ้งในอนาคต 
อย่างไรกต็ามในอนาคตอาจมีการกูย้ืมเงินระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัย่อยเกดิขึ้นอีก เพื่อใชใ้นการด าเ นินธุรกิจ
ตามความจ าเป็น  โดยจะมีการท  าสญัญาระหวา่งกนัและก  าหนดเงื่อนไขทีช่ดัเจนและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด
ภายในกลุ่มบริษทั 

ท ัง้น้ี รายการระหวา่งกนัทีอ่าจกอ่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึ้นในอนาคต คณะกรรมการ
บริษทัจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข ้อบงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือ
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏบิตัติามขอ้ก  าหนดเกีย่วกบัการเ ปิดเผยข ้อมูลการ
ท  ารายการเกีย่วโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรพัย์สินของบริษทัและบริษัทย่ อย  รวมท ั้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีก่  าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
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ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13. ข้อมลูทางการเงินทีส่ าคัญ 
13.1 ผู้สอบบญัชี 

 
ปี ช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชี 

อนุญาตเลขที ่
บริษทัผู้สอบบญัชี 

2555 นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  4526 บริษทั ไพรซ้วอเตอร์เฮา้ส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั  
2556 นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  4526 บริษทั ไพรซ้วอเตอร์เฮา้ส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั  
2557 นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  4526 บริษทั ไพรซ้วอเตอร์เฮา้ส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั  

 
13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชปีี 2555 ถึงปี 2557 
ปี 2555 
ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป โดยให้ความเ ห็นว่างบการเ งินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สยามแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรบัปีส้ินสุดวนัเ ดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ปี 2556 
ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป โดยให้ความเ ห็นว่างบการเ งินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สยามแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรบัปีส้ินสุดวนัเ ดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ปี 2557 
ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป โดยให้ความเ ห็นว่างบการเ งินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สยามแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์  จ ากดั 
(มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรบัปีส้ินสุดวนัเ ดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.1.2 การเปล่ียนแปลงทางบญัชทีีส่  าคญั 

การเปล่ียนแปลงทางบญัชทีี่ส าคญัปี 2555 
-ไม่ม-ี 

 
การเปล่ียนแปลงทางบญัชทีี่ส าคญัปี 2556 

บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยไดเ้ร่ิมปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่ 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัช ี ต ัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2556 โดยมีผลต่อ
งบการเงินท  าให้ตอ้งรับรูสิ้นทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชจี ากเ ดิมที ่ไม่ตอ้ง รับรู ้ และคา่ใชจ่้าย
ภาษีเงินไดส้ าหรบังวดจาก เดิมที่ค่าใชจ่้ายภ าษีเ งินได้ส าห รับง วดค  าน วณจ ากอัตราภ าษี ตามกฎหมาย
ภาษีอากรทีม่ีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในประเทศทีก่ลุ่มบริษัทไดด้ าเนินงานและเกดิก  าไรทางภาษีทีจ่ะตอ้งจ่ายช  าระภาษีแก่
หน่วยงานภาษีอากรของแตล่ะประเทศ ปรับเปลี่ยนเป็น คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรบังวดจะประกอบดว้ย
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรบังวดซึ่งค  านวณตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้และเพิ่มเติมด้วยรายการเคลื่อนไหวในระหว่าง
งวดของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี กลุ่มบริษทัฯ  ตอ้งใชว้ธีิปรบัปรุงยอ้นหลงัซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชฉีบบัน้ี ผลของการบนัทกึรายการดงักล่าวมีผลกระทบตอ่งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2554 (ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555) และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 รวมท ัง้งบก  าไรขาดทนุรวม  ส าหรบั
ปีส้ินสุด  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบกบังบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
และงบก  าไรขาดทนุรวม ส าหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ขอ้ 4.1 

 

 

การเปล่ียนแปลงทางบญัชทีี่ส าคญัปี 2557 
-ไม่ม-ี 
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ตารางสรุปงบการเงิน 
 

บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   
                                                                  หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงนิรวม  
พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 

จ  านวน % จ  านวน % จ  านวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมนุเวยีน       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,461,277  5.20  1,689,573 5.71 1,956,407 6.93 
เงนิลงทุนระยะส้ัน  - 0.00 - 0.00 252,387 0.89 
ลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้อื่น-สุทธิ 2,876,347  10.24  4,703,771 15.89 4,013,995 14.21 
สินคา้คงเหลือ -สุทธิ 8,143,195  28.99  5,250,055 17.73 3,535,405 12.52 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 132,286 0.47 403,934 1.37 263,483 0.93 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 12,613,105 44.90 12,047,333 40.70 10,021,677 35.48 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       
เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้  804 0.00  170,601 0.58 109,328 0.39 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น  200  0.00  200 0.00 200 0.00 
เงนิให้ก ูย้ืมระยะยาวแกก่จิการ 
ที่เก ีย่วข้องกนั-สุทธิ 

- 0.00 35,746 0.12 110,204 0.39 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -สุทธิ 25,742 0.09 21,601 0.07 1,030 0.01 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 12,860,754  45.78  14,435,272 48.77 15,120,856 53.54 
คา่ความนิยม 1,537,801  5.47  1,537,801 5.19 1,537,801 5.44 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น -สุทธิ 19,524  0.07  273,072 0.92 233,986 0.83 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช -ีสุทธิ 149,944 0.53 235,254 0.79 303,600 1.07 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  887,137  3.16  845,207 2.86 804,604 2.85 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 15,481,906  55.10 17,554,754 59.30 18,221,609 64.52 

รวมสินทรัพย์ 28,095,011 100.00  29,602,087 100.00 28,243,286 100.00 
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บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ตอ่) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   
                                                                หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 

จ  านวน % จ  านวน % จ  านวน % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมนุเวยีน       
เงนิก ูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ -สุทธิ 7,585,073  27.00  7,337,962  24.79  6,346,724 22.47 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 4,181,482  14.88  3,123,712 10.55 3,750,633 13.28 
ส่วนของเงนิก ูร้ะยะยาวที่ถึงก  าหนดช  าระภายในหนึ่งปี -
สุทธิ 

202,783  0.72  285,775 0.97 265,829 0.94 

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเชา่ทางการเงนิที่ถึงก  าหนด
ช  าระภายในหนึ่งปี -สุทธิ 
ส่วนของหุ้นก ูท้ี่ถึงก  าหนดช  าระภายในหนึ่ งปี -สุทธิ 

50,557 
 

-  

0.18 
 

0.00  

33,283 
 

1,499,675  

0.11 
 

5.07 

- 
 

1,499,783 

0.00 
 

5.31 
ภาษีเงนิได้นิติบุคคลคา้งจ่าย 173,274  0.62  179,499 0.61 82,554 0.29 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  95,229  0.34  123,430 0.42 38,984 0.14 

รวมหน ีสิ้นหมนุเวยีน 12,288,398  43.74  12,583,336 42.52 11,984,507 42.43 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน       

เงนิก ูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ -สุทธิ 
เงนิก ูย้ืมระยะยาวจากกจิการที่เก ีย่วข้องกนั 

740,075 
3,000  

2.63 
0.01  

779,116 
3,000 

2.63 
0.01 

536,499 
3,000 

1.91 
0.01 

หนี้สินตามสัญญาเชา่ทางการเงนิ -สุทธิ 
หุ้นก ู-้สุทธิ 
เจ้าหนี้เงนิมัดจ  าคา่ถังแก ๊ส  
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช-ีสุทธิ 

34,459 
4,487,918 
3,021,470 

85,227 
97,977 

0.12 
15.97 
10.75 

0.31 
0.35 

813 
2,994,673 
3,805,016 

117,407 
213,670 

0.00 
10.12 
12.85 

0.40 
0.72 

- 
2,795,945 
4,021,668 

127,404 
387,770 

0.00 
9.90 

14.24 
0.45 
1.37 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  15,149 0.06 21,472 0.07 17,430 0.06 

รวมหน ีสิ้นไม่หมนุเวยีน  8,485,275 30.20  7,935,167 26.80 7,889,716 27.94 

รวมหน ีสิ้น 20,773,673  73.94 20,518,503 69.32 19,874,223 70.37 
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บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ตอ่) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   
                                         หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  
พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 

จ  านวน % จ  านวน % จ  านวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามญั  950,000  3.38  918,932 3.10 918,932 3.25 

       
ทุนที่ออกและช  าระแล้ว-หุ้นสามัญ     950,000  3.38  918,932 3.10 918,932 3.25 
ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ  1,874,482  6.67  1,874,482 6.33 1,874,482 6.64 
ก าไรสะสม 
   จัดสรรแล้ว  

  
    

    - ส ารองตามกฎหมาย  162,089  0.58  162,089  0.55  162,089  0.57 
     - ส ารองหุ้นทุนซือ้คนื  272,143  0.97  -  0.00  -  0.00 
     - ยังไม่ได้จัดสรร  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผ ู้ถือหุ้น 
    -ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน 
    -ผลต่างจากการซือ้สินทรัพย์จากการรวมกจิการ      
ภายใต้กลุ่มกจิการเดียวกนั 
    -ผลต่างจากการรวมส่วนได้เสียจากการรวมกจิการ
ภายใต้กลุ่มกจิการเดียวกนั 
    -ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ  
    -ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภัยที่ยังไม่เกดิขึ้น  

4,563,092 
 

248,355 
(609,037) 

 
22,583 

 
77,556 

-  

16.24 
 

0.88 
(2.17) 

 
0.08 

 
0.28 
0.00  

5,873,078 
 

248,355 
(609,037) 

 
22,583 

 
505,528 

(20,462)  

19.84 
 

0.84 
(2.06) 

 
0.08 

 
1.71 

(0.07)  

4,744,532 
 

968,415 
(609,037) 

 
22,583 

 
175,627 

-  

16.80 
 

3.43 
(2.16) 

 
0.08 

 
0.62 
0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,561,263 26.91  8,975,548 30.32 8,257,623 29.23 

หุ้นทุนซือ้คนื (272,143) (0.97) - 0.00 - 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธ ิ 7,289,120  25.94  8,975,548 30.32 8,257,623 29.23 

       
รวมส่วนได้เ สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ  32,218  0.12  108,036 0.36 111,440 0.40 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,321,338  26.06  9,083,584 30.68 8,369,063 29.63 

รวมหน ีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,095,011  100.00  29,602,087 100.00 28,243,286 100.00 
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บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก  าไรขาดทนุรวม  

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงนิรวม  

พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 

จ  านวน % จ  านวน % จ  านวน % 

รายได้จากการด าเนนิงาน       
รายได้จากการขาย 46,628,220 97.65 64,308,123 97.03 61,177,300 98.42 
รายได้คา่ขนส่ง 616,159 1.29 623,659 0.94 421,259 0.68 
รายได้คา่บริการ 93,089 0.19 89,562 0.14 160,256 0.26 
ก  าไรจากการซือ้ธุรกจิ               -    0.0 531,234 0.80 - 0.00 
รายได้อื่น 414,408 0.87 725,043 1.09 398,225 0.64 

รวมรายได้ 47,751,876 100.00 66,277,621 100.00 62,157,040 100.00 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 
ต้นทุนขายและบริการ (44,815,304) (93.85) (62,217,393) (93.87) (60,589,172) (97.48) 
ต้นทุนขนส่ง (448,371) (0.94) (464,498) (0.70) (335,268) (0.54) 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร (926,467) (1.94) (1,231,355) (1.85) (1,223,976) (1.97) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกจิการร่วมคา้ - 0.0 (10,246) (0.02) (7,273) (0.01) 

รวมค่าใช้จ่าย  (46,190,142) (96.73) (63,923,492) (96.44) (62,155,689) 100.00 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 

1,561,734 3.27 2,354,129 3.56 1,351 0.00 และภาษีเงินได้ 
ต้นทุนทางการเงนิ (434,279) (0.91) (494,063) (0.75) (440,682) (0.71) 
ภาษีเงนิได้ (324,144) (0.68) (211,280) (0.32) (98,000) (0.16) 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธสิ าหรับปี 803,311 1.68 1,648,786 2.49 (537,331) (0.87) 

       
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 823,556 1.72  1,602,263 2.42 (514,304) (0.83) 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ  (20,245) (0.04) 46,523 0.07 (23,027) (0.04) 
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บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงนิรวม  
พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

 
 
 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จ  านวน % จ  านวน % จ  านวน % 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรับปี 

 

ก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น : 
-ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 
-ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภัย 
-ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน 
-ผลกระทบทางภาษีที่เก ีย่วขอ้งกบัก  าไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น 

803,311 
 
 

(125,062) 
 

- 
- 
- 
- 

1.68 
 
 

(0.26) 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,648,786 
 
 

427,972 
 

(25,784) 
- 
- 

5,323 

2.49 
 
 

0.65 
 

(0.04) 
0.00 
0.00 
0.01 

(537,331) 
 
 

(329,901) 
 

- 
942,2511 

- 
(188,450) 

(0.87) 
 
 

(0.53) 
 

0.00 
1.52 
0.00 

(0.30) 

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (125,062) (0.26) 407,511 0.61 423,900 0.69 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 678,249 1.42 2,056,297 3.10 (113,431) (0.18) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ  ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ  

 
698,493 
(20,244) 

 
1.46 

(0.04) 

 
2,009,774 

46,523 

 
3.03 
0.07 

 
(120,729) 

7,298 

 
(0.19) 

0.01 

รวม 678,249 1.42 2,056,297 3.10 (113,431) (0.18) 
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บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
                                              หน่วย : พนับาท 

 
 

งบการเงนิรวม  
พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน    
ก  าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงนิได้ 1,127,455 1,860,066 (439,331) 

รายการปรบัปรุงก าไรสุทธ ิ    
คา่เส่ือมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  อาคาร และอุปกรณ์ 776,646 951,432 1,027,978 
คา่ตัดจ  าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น 52,715 66,047 61,395 
ดอกเบี้ยจ่าย 366,583 432,798 440,682 
(กลับรายการ)คา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  1,588 13,854 (5,072) 
กลับรายการคา่เผือ่การลดมูลคา่ของสินคา้ (12,235) 6,409 73,445 
ปรับปรุงสินทรัพย์สุทธิจากการซือ้ ธุรกจิ  - - (63,060) 
ตัดจ  าหน่ายสินทรัพย์เป็นคา่ใชจ้่าย 1,919 15,022 2,477 
(ก  าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง (9,345) 52,054 (15,496) 
ก  าไรจากการจ  าหน่ายและตัดจ  าหน่ายสินทรัพย์ถาวร- สุทธิ (8,259) (4,011) (40,134) 
(ก  าไร)ขาดทุนจากการจ  าหน่ายอสังหาเพื่อการลงทุน - - (57,316) 
กลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน - - (26,797) 
ก  าไรจากการซือ้ธุรกจิ - (531,234) - 
ส่วนแบ่งขาดทุนในกจิการร่วมคา้ - 10,246 7,273 
ผลประโยชน์พนักงาน 8,485 8,589 11,749 
ตัดหนี้สูญออกจากบัญช ี 16 - - 
ตัดจ  าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุ้นก ูแ้ละการก ูย้ืม 20,542 7,165 5,438 
ดอกเบี้ยรับ (11,849) (15,218) (31,604) 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์

และหน ีสิ้นด าเนนิงาน 

2,314,261 2,873,219 951,627 
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บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
                                                                                                                                            หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิรวม  

พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์จากการด  าเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง 
-ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 

 
(700,184) 

 
(1,821,486) 

 
628,586 

-สินคา้คงเหลือ (3,285,865) 2,928,708 1,557,222 
-สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 162,461 (250,661) 151,773 
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (154,271) 27,157 (58,227) 
หนี้สินจากการด  าเนินงานเพิ่มขึ้น  (ลดลง)    
-เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 1,629,926 (1,114,513) 465,429 
-เงนิมัดจ  าคา่ถังแก ๊ส 322,722 283,190 216,651 
-หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (23,568) (65,385) (30,831) 
-หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (6,147) 6,183 (4,455) 
-จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (2,337) (2,193) (1,752) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 256,998 2,864,219 3,876,023 
-จ่ายดอกเบี้ย (326,003) (423,408) (444,040) 
-จ่ายภาษีเงนิได้ (311,494) (203,922) (288,510) 

กระแสเงินสดได้(ใช้ไป)มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน (380,499) 2,236,889 3,143,473 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงนิสดรับจากเงนิให้ก ูย้ืมระยะยาวแกก่จิการที่เก ีย่วข้องกนั  

 

- 

 
8,989 

 

- 
เงนิให้ก ูย้ืมระยะยาวแกก่จิการที่เก ีย่วข้องกนั - (38,221) (4,500) 
เงนิสดจ่ายเพื่อเงนิลงทุนระยส้ัน – สุทธิ - - (252,387) 
ซือ้เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - (57,188) (8,336) 
ซือ้เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้  (304) (7,803) - 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,506,912) (1,364,229) (661,109) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าส าหรับการซือ้อุปกรณ์ - (69,377) (22,257) 
เงนิสดรับจากการจ  าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  45,058 36,634 136,097 
ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (2,491) (3,230) (1,554) 
ดอกเบี้ยรับ 11,849 15,218 24,295 

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1,452,800) (1,479,207) (789,751) 
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บริษทั สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  

                                                                                                                                                                หน่วย : พนับาท                                                                                                                                        

 

งบการเงนิรวม  

พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ     

เงนิสดจ่ายจากเงนิก ูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ -สุทธิ 1,712,944 (305,711) (983,901) 

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้ืมระยะยาวจากกจิการที่เก ีย่วข้องกนั 3,000 - - 
เงนิสดรับจากเงนิก ูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  299,250 351,120 22,294 
จ่ายช  าระคนืเงนิก ูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  (4,359,601) (229,822) (286,722) 
เงนิสดรับจากการออกหุ้นก ู-้สุทธิ 4,482,175 - 1,296,531 
เงนิสดจ่ายจากการออกหุ้นก ู-้สุทธิ - - (1,500,000) 
เงนิลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ  6,038 30,440 - 
เงนิสดจ่ายช  าระคนืหนี้สินตามสัญญาเชา่ทางการเงิน 50,081 (50,920) (34,096) 
จ่ายเงนิปันผล (418,828) (324,524) (601,091) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,775,059 (529,417) (2,086,985) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ (58,240) 228,265 266,737 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 1,519,561 1,461,276 1,689,573 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงนิสดและรายการเทียบเท่า
เงนิสด  (45) 32 97 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 1,461,276 1,689,573 1,956,407 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคีลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

 
 งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2555 
(ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 
 

   
 - อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.03 0.96 0.84 
 - อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.35 0.54 

 
0.54 

 - อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) (0.03) 0.13 0.16 
 - อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การคา้(เท่า) 20.21 19.73 16.78 
  - ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วัน) 18.06 18.50 

 
21.75 

 - อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 7.47 9.29 13.79 
 - ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วัน) 48.87 39.29 26.46 
 - อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การคา้ (เท่า) 17.16 17.03 17.76 
 - ระยะเวลาช  าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 21.27 21.43 20.55 
 - วงจรเงนิสด (วัน) 
 

45.66 36.36 27.66 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

 
 

   
(Profitability Ratio) 

 

   
 - อัตราก  าไรขั้นต้น (%) 
 

4.38 3.60 1.35 
 - อตัราก  าไรจากการด  าเนินงาน (%) 
 

3.30 2.80 
 

- 
 - อัตราก  าไรสุทธิ (%) 1.68 2.49 (0.86) 
 - อัตราตอบแทนผ ู้ถือหุ้น (%) 11.17 18.15 (6.42) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 

 

   
(Efficiency Ratio) 

 

   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  2.86 5.57 (1.90) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 12.69 18.47 3.65 
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 3.71 4.59 4.11 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน    
 (Financial Policy Ratio) 

 

   
อัตราส่วนภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน(เท่า) * 1.86 1.44 1.39 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น (เท่า) 2.84 2.26 2.37 
อัตราส่วนความสามารถในการช  าระดอกเบี้ย (เท่า) 4.26 5.44 - 
อัตราส่วนความสามารถในการช  าระภาระผกูพัน (เท่า) (0.20) 0.94 0.72 
อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 52.14 19.68 (111.87) 
ข้อมูล ต่อหุ้น  (ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่) 
 

   
มูลคา่หุ้นตามบัญช ี 7.93 9.77 8.99 
ก  าไรสุทธิต่อหุ้น  0.90 1.74 (0.56) 

* หมายเหตุ : อัตราส่วนภาระหนี้สินที่ มีดอกเบี้ยต่อทุน  ( Interest – Bearing debt to equity ratio) ดังกล่าวข้างต้น เ ป็น
อัตราส่วนทางการเงนิที่บริษัทจะต้องด  ารงอัตราส่วนดังกล่าวในอัตราส่วนไม่เกนิ 2 เท่าตามข้อก  าหนดว่ าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผ ู้ออกหุ้นก ูข้้อ 7.3 (ซ) 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

ค  าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินส าหรบัปี 2557 ทีจ่ะแสดงตอ่ไปน้ี จะเปรียบเทยีบกบัผลการ
ด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวม ส าหรับปี 2556 และ ปี 2555 (ตามที่ปรบัใหม่) ตามล าดบั งบการเงินส าหรบัปี 2555         
ไดป้รบัปรุงใหม่จากผลของการบนัทึกรายการสินทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัช ีและบนัทกึคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรบั
งวดเพิ่มเตมิดว้ยรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดของสินทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยใชว้ธีิปรับปรุงยอ้นหลงั
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้โดยบริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ร่ิมปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชฉีบบั
ดงักล่าวส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตี ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 
 

1. ผลการด าเนนิงาน 

 
รายได้ 
รายไดข้องบริษทัและบริษทัย่อยส่วนใหญม่าจากรายไดจ้ากการขายซึ่งประกอบดว้ย ธุรกจิคา้กา๊ซ LPG แอมโมเ นีย  ผลิตภ ัณฑ์ปิ
โตรเคมีอ่ืน รายไดจ้ากการจ าหน่ายถงัแกส๊ LPG  ตดิรถยนต ์และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ คดิเป็นรายไดเ้ฉล่ีย 3  ปี ยอ้นหลงัต ัง้แต่ปี 2555-
ปี 2557  เทา่กบัรอ้ยละ 97-98 ของรายไดร้วม รองลงมาไดแ้กร่ายไดจ้ากธุรกจิขนส่งกา๊ซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเคมี
อ่ืน และ รายไดค้า่บริการ เฉล่ียรอ้ยละ 1 ของรายได ้รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจาก 47,752 ลา้นบาท ในปี 2555  
เป็น 66,278 ลา้นบาท ในปี 2556 สาเหตหุลักมาจากรายได้ที่เ พิ่มขึ้ นจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ซึ่ง
ประกอบดว้ย ธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ส่งออกในตา่งประเทศ และ ธุรกจิคา้กา๊ซ  LPG ในประเทศจีน สิงคโปร์  เ วียดนาม 
และมาเลเซยี และรายไดร้วมลดลงเป็น 62,157 ลา้นบาท ในปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากราคากา๊ซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI 
ARAMCO) มีการปรบัตวัลดลงต ัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2557 ซึ่งมีผลกระทบมาจากภาวะตลาดโลกที่ปริมาณการผลิตมากกว่า
ความตอ้งการใชข้องตลาดและราคาพลงังานลดลงตามภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวัลง 
(1)  รายได้จากการขาย   แบง่ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก ่

(1) รายไดจ้ากการขายกา๊ซ LPG และแอมโมเนียแอนไฮดรสั (“แอมโมเนีย”) 
(2) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน  
(3) รายไดจ้ากการจ าหน่ายถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนต ์
(4) รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  

 
ตารางที ่14.1 : รายไดจ้ากการขายของบริษทัและบริษทัย่อย ต ัง้แตปี่ 2555-ปี 2557 

                                                                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ 
รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย 45,555 97.70 63,472 98.70 60,300 98.56 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑปิ์โตรเคมีอ่ืน  885 1.90 827 1.28 875 1.44 
รายได้จากการจ  าหน่ายถังก๊าซ LPG ตดิรถยนต์ 10 0.02 5 0.01 2 0.00 
รายได้จากการจ  าหน่ายผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ  178 0.38 4 0.01 - 0.00 
รวมรายได้จากการขาย 46,628 100.00 64,308 100.00 61,177 100.00 
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รายได้จากการขาย 
รายไดจ้ากการขายถือเป็นรายไดห้ลกัทีส่  าคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คดิเป็นรอ้ยละ 97-98 ของรายได้รวม และจากตาราง
ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่รายไดจ้ากการขายในปี 2555 – ปี 2557  กวา่รอ้ยละ 98 มาจากรายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเ นีย
แอนไฮดรสั(“แอมโมเนีย”) ซึ่งบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ าหน่ายกา๊ซ LPG ให้แกต่วัแทนคา้ตา่งๆของแต่ละบริษัทเพื่อบรรจุถัง
กา๊ซ LPG ขายให้กบัลูกคา้ และจ าหน่ายโดยตรงให้กบัตวัแทนจ าหน่าย โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG ส าหรับ
รถยนต ์เป็นตน้ 
 
รายไดจ้ากการขาย ส าหรบัปี 2556 เป็นจ านวนเงินเทา่กบั 64,308 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้น 17,680 ลา้นบาท หรือ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 37.92 
เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2555 จ านวน 46,628 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดท้ีเ่พิ่มขึ้นจากธุรกจิการจ าหน่ายก๊าซ LPG ใน
ตา่งประเทศ  
 
รายไดจ้ากการขาย ส าหรบัปี 2557 เป็นจ านวนเงินเทา่กบั 61,177 ลา้นบาท ลดลง 3,131 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.86    เ มื่อ
เปรียบเทยีบกบัปี 2556 จ านวน 64,308 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดท้ีป่รบัตวัลดลงจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG 
ในตา่งประเทศ ตามการปรบัตวัลดลงของราคากา๊ซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI ARAMCO) 
 
ตารางที ่14.2  :  โครงสรา้งรายไดก้ารจ าหน่ายกา๊ซ LPG ของบริษทัและบริษทัย่อย ตามลักษณะประเภทลูกคา้  และชอ่งทางจัด 

จ าหน่ายปี 2555- ปี 2557       
                                                                                                                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน  13,488 30.69 11,355 18.28 12,393 20.98 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชเ้ป็นเชื้อเพลิง  4,877 11.09 7,119 11.46 6,973 11.81 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านด้านอุตสาหกรรม  2,468 5.62 2,817 4.54 2,794 4.73 
ลูกคา้ต่างประเทศ  23,117 52.60 40,822 65.72 36,903 62.48 

รวม 43,950 100.00 62,113 100.00 59,063 100.00 

รายได้จากการขายก๊าซ LPG 
ในปี 2556 รายไดจ้ากการขายกา๊ซ LPG เป็นจ านวนเงิน 62,113 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้น18,163 ลา้นบาท หรือคดิเ ป็นร้อยละ 41.33 
เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ทีม่ียอดขายจ านวน 43,950 ลา้นบาท  สาเหตเุน่ืองมาจากความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG เพิ่มสูงขึ้ นในกลุ่มลูกคา้
ทีน่ าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงและการเตบิโตอย่างมากในกลุ่มของลูกคา้ต่างประเทศจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ส่งออกใน
ตา่งประเทศและธุรกจิคา้กา๊ซ LPG  ในประเทศจีน สิงคโปร์ เวยีดนาม และมาเลเซยีและทีก่ลุ่มบริษัทมีการขยายตวัสู่ธุรกิจการ
จ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศอย่างเตม็ตวัในปี 2555 และมีการขยายตวัอย่างมากในปี 2556 ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท  
โดยกลุ่มบริษทัเขา้ซือ้ธุรกจิแกส๊ในตา่งประเทศ เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 2556  จ านวน 3 แห่ง ซึ่งมีผลท  าให้รายได้และค่าใชจ่้าย
เพิ่มขึ้นรวมอยู่ในงบการเงินรวมปี 2556 จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก ่
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1. ในไตรมาสที ่1 ปี 2556 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือ้ธุรกจิแกส๊ โดยซื้อหุ้นในบริษัท  City Gas Co., Ltd. (เ ดิมชื่อบริษัท Shell 
Gas (LPG) Vietnam Ltd.) ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศเวยีดนาม ในสดัส่วน 100%  จากบริษัท Shell Gas (LPG) Holding 
B.V. โดยการเขา้ซือ้ธุรกจิเสร็จส้ินเมื่อวนัที ่18 มกราคม 2556 

2. ในไตรมาสที ่1 ปี 2556 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือ้ธุรกจิแกส๊ โดยซื้อหุ้นในบริษัท City Gas North Co., Ltd. (เ ดิมชื่อบริษัท 
Shell Gas Hai Phong Ltd.) ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศเวยีดนาม ในสัดส่วน 79.64% จาก Shell Gas (LPG) Holding 
B.V. การเขา้ซือ้ธุรกจิดงักล่าวเสร็จส้ินเมื่อวนัที ่18 มกราคม 2556 โดยผลการด าเ นินงานของบริษัท City Gas North 
Co., Ltd. จะถูกรบัรูสุ้ทธิอยู่ใน “ส่วนแบง่ก  าไร (ขาดทนุ) จากกจิการร่วมคา้” 

3. ในไตรมาสที ่2 ปี 2556 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือ้ธุรกจิแกส๊และสินทรัพย์บางส่วนของบริษัท Shell Timur Sdn. Bhd. ใน 
East Malaysia โดยผา่นบริษทั MyGaz Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษทัย่อยจดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี ทีบ่ริษทัถือหุ้นใน
สดัส่วน 70% การเขา้ซือ้ธุรกจิและสินทรพัย์บางส่วนดงักล่าวเสร็จส้ินเมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2556 

ส าหรบัปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดขายกา๊ซ LPG เป็นจ านวนเงิน 59,063 ล้านบาท ลดลงจ านวน 3,050 ล้านบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 4.91 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2556 จ านวน 62,113 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ าหน่ายก๊าซให้กบัลูกคา้
ตา่งประเทศทีล่ดลงจ านวน 3,919 ล้านบาท หรือคิดเ ป็นร้อยละ 9.60 ซึ่งเ กิดจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI 
ARAMCO) มีการปรบัตวัลดลงต ัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ ปี 2557 ซึ่งส่งผลให้รายไดจ้ากการขายกา๊ซ LPG โดยภาพรวมแล้วลดลง 
เมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปี 2556  
 
รายได้จากการขายแอมโมเนยีแอนไฮดรัส (แอมโมเนยี) 
ในปี 2556 บริษทัย่อย UGP มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายแอมโมเนีย จ านวนเทา่กบั 1,359 ลา้นบาท ลดลง 246 ล้านบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 15.33 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2555 ซึ่งมีรายไดเ้ทา่กบั 1,605 ลา้นบาท ท ัง้น้ีเป็นการปรบัตวัลดลงตามราคาตลาดยางพารา
และภาวะอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวมยงัไม่ดีขึ้นตลอดท ั้งปี ท  าให้มีความตอ้งการใชว้ตัถุดิบแอมโมเ นียลดลงตามภาวะ
อุตสาหกรรมยางพาราและภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

ส าหรบัในปี 2557   บริษทัย่อย UGP มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายแอมโมเนีย จ านวนเท่ากบั 1,237 ล้านบาท ลดลง 122 ล้านบาท  
หรือลดลงรอ้ยละ 8.98 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีรายไดเ้ทา่กบั 1,359 ลา้นบาท เน่ืองจากอุตสาหกรรมยางพาราและราคา
ตลาดยางพารายงัมีราคาตกต  า่ลงอย่างตอ่เน่ืองท  าให้มีความตอ้งการใชว้ตัถุดิบแอมโมเนียลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมยางพารา
และภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 
 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมอีื่น 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ไดแ้ก ่โพรเพลแลนท ์น ้ ามนัดีเซล ถ่านหิน เป็นตน้ ซึ่งอยู่ภายใตก้ารด าเ นินงานของ
บริษทัและบริษทัย่อย UGP รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนในปี 2555 – ปี 2557  คดิเป็นรอ้ยละ 1  เมื่อเทียบกบัรายได้
จากการขายรวมของกลุ่มบริษทั โดยมีรายได ้885 ลา้นบาท ในปี 2555 และเทา่กบั 827 ลา้นบาทในปี 2556 ท ั้งน้ี เ ป็นการปรับตวั
ลดลงตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงโดยรวม อย่างไรกดี็ในปี 2557  รายได้จากการขายผลิตภ ัณฑ์ อ่ืนปรับตวัเพิ่มขึ้ นโดยมี
รายไดใ้นปี 2557 จ านวนเทา่กบั 875 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 48 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.80 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2556 
ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดีขึ้นเล็กน้อยจากปีกอ่น 
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รายได้จากการจ าหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนตด์ าเนินงานโดยบริษัทย่อย  SQS ซึ่งมีรายได้จากการจ าหน่ายถังก๊าซ LPG ติด
รถยนตเ์ทา่กบั 10 ลา้นบาท ในปี 2555 และปรบัลดลงเป็น 5 ลา้นบาทและเป็น 2 ลา้นบาท ในปี 2556 และในปี 2557 ตามล าดับ 
เน่ืองจากราคาน ้ ามนัมีแนวโน้มคอ่นขา้งทรงตวัอย่างตอ่เน่ืองตามภาวะเศรษฐกจิโลก ท  าให้ความตอ้งการใชถ้ังแก๊สติดรถยนต์
ลดลงอย่างตอ่เน่ือง ประกอบกบั บริษทัย่อย SQS ไดเ้ปล่ียนมาผลิตถงักา๊ซ LPG ให้กบับริษทัในกลุ่มมากขึ้น ปริมาณการจ าหน่าย
ถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนตจึ์งลดลงจาก 5,538 ใบในปี 2555  เป็น 2,671 ใบในปี 2556 และลดลงเป็น 1,124 ใบในปี  2557  
 
(2)  รายได้ค่าขนส่ง 
รายไดค้า่ขนส่งมาจากการด าเนินงานของบริษทัย่อย  LCR และ SLM ท ัง้น้ีธุรกจิขนส่งของกลุ่มบริษทัดังกล่าวให้บริการขนส่ง
ท ัง้บริษทั และบริษทัย่อย UGP และลูกคา้ภายนอก ซึ่งรายไดค้า่ขนส่งตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะรายได้ค่าขนส่งที่เ กิดจาก
การให้บริการแกลู่กคา้ภายนอกเทา่นั้น โดยรายไดค้า่ขนส่งให้แก่ลูกคา้ภายนอกในปี 2555 เ ท่ากบั 616 ล้านบาท  แต่ปรับตวั
เพิ่มขึ้นเป็น 624 ลา้นบาทในปี 2556  และเป็น 421 ลา้นบาท ในปี 2557 โดยแบง่ออกเป็นรายไดค้า่ขนส่งทางรถยนต์ และรายได้
คา่ขนส่งทางเรือ รายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่14.3 : รายไดก้ารขนส่งทางรถยนตแ์ละทางเรือแกลู่กคา้ภายนอกกลุ่ม ปี 2555- 2557 
                                                                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ลูกคา้ภายนอกกลุ่ม        
รายได้การขนส่งทางรถยนต์ 347 56.33 373 56.33 355 84.32 
รายได้ค่าขนส่งทางเรือ 269 43.67 251 43.67 66 15.68 
รวมรายได้ค่าขนส่ง  616 100.00 624 100.00 421 100.00 

 
รายได้ค่าขนส่งทางรถยนต์ 
รายไดค้า่ขนส่งเดิมมาจากการด าเนินงานของบริษทัย่อย LCR และบริษทัย่อย CGT ต ัง้แต่วนัที่ 29 มิถุนายน 2555 บริษัทย่อย 
CGT ซึ่งเป็นบริษทัย่อยภายใตก้ลุ่มบริษทัไดท้  าการโอนกจิการของบริษทัท ัง้หมดให้แก ่LCR และไดด้ าเนินการจดทะเบียนเ ลิก
บริษทักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษทัย่อย CGT ไดโ้อนสินทรพัย์ หน้ีสิน สิทธิและภาระผูกพ ันท ั้งหมด
ให้แกบ่ริษทัย่อย LCR การโอนกจิการภายใตก้ลุ่มกจิการเดียวกนัดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบตอ่งบการเงินรวม โดยรายได้ค่าขนส่ง
ทางรถยนต ์เป็นการให้บริการท ัง้ขนส่งกา๊ซ LPG และน ้ ามนั    มีจ านวนเทา่กบั 347 ลา้นบาท ในปี 2555 และเพิ่มขึ้ น เ ป็น 373 
ลา้นบาท ในปี 2556   เน่ืองจากเน้นการให้บริการขนส่งให้กบักลุ่มบริษัทเ ป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้รายได้บริการขนส่งแก่
บคุคลภายนอกปรบัตวัเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการขยายตวัของธุรกจิสถานีบริการแกส๊ของลูกคา้บคุคลภายนอกทีเ่พิ่มขึ้น  อย่างไรก็ดี
ในปี 2557 ไดป้รบัตวัลดลงเป็น 355 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นการให้บริการขนส่งให้กลุ่มบริษัทเ ป็นส่วนใหญ่มากขึ้ น  ส่งผลให้
รายไดบ้ริการขนส่งแกลู่กคา้บคุคลภายนอกปรบัตวัลดลง 
 
รายได้ค่าขนส่งทางเรือ  
รายไดม้าจากการด าเนินงานบริษทัย่อย SLM โดยแบง่ออกเป็นรายไดจ้ากการขนส่งกา๊ซ LPG และรายได้จากการขนส่งน ้ าม ัน 
โดยให้บริการขนส่งท ัง้ภายในและตา่งประเทศ รายไดค้า่ขนส่งทางเรือให้กบักลุ่มลูกคา้บคุคลภายนอกเทา่กบั 269 ล้านบาท ในปี 
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2555 และปรบัตวัลดลงเป็น 251 ลา้นบาท ในปี 2556 และเป็น 66 ล้านบาท ในปี 2557  การปรับตวัลดลง เ กิดจากบริษัทย่อย 
SLM เน้นให้บริการขนส่งทางเรือแกก่ลุ่มบริษทัท ัง้ในประเทศและในตา่งประเทศเป็นส่วนใหญ ่ซึ่งเป็นไปตามการขยายตวัของ
ธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศ ส่งผลให้รายไดจ้ากการให้บริการขนส่งทางเรือแกบ่คุคลภายนอกปรบัตวัลดลงต ั้งแต่
ปี 2555  
 (3)  รายได้จากการให้บริการ 
รายไดจ้ากการให้บริการ รายไดห้ลกั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการซอ่มถงั รายไดค้า่ผา่นทา่ รายได้จากการให้บริการท่าเ รือคอน
เทนเนอร์ รายไดจ้ากการให้บริการพื้นทีถ่งัเกบ็ส ารองกา๊ซ LPG และอ่ืนๆ โดยในปี 2555 มีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 93 
ลา้นบาท ลดลงเป็น 89 ลา้นบาท ในปี 2556 สาเหตหุลกัเน่ืองจาก บริษทัและบริษทัย่อย ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทมากขึ้ น ท  าให้
รายไดจ้ากการให้บริการแกลู่กคา้บคุคลภายนอกลดลง อนัเน่ืองจากธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศของกลุ่มบริษัทที่
เพิ่มขึ้น 

ส าหรบัในปี 2557 รายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทั เป็นจ านวนเงิน 160  ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจ านวน 71 ล้านบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 79.78 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2556 จ านวน 89 ลา้นบาท ซึ่งกลุ่มบริษทัฯ เน่ืองจากมีรายไดใ้ห้บริการผา่นท่ารายได้จาก
การให้บริการทา่เรือคอนเทนเนอร์ และรายไดจ้ากการซอ่มถงั ให้แกลู่กคา้บคุคลภายนอกเพิ่มขึ้น 
 
(4)  รายได้อืน่ 
รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ รายไดด้อกเบี้ยรบั รายได้ค่าเ ช่า  ก  าไรจากการจ าหน่าย
ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์และอ่ืน ๆ  ซึ่งมีจ านวนเทา่กบั 414  ลา้นบาท ในปี 2555  และเพิ่มขึ้ นเ ป็น 725 ล้านบาท ในปี 2556  
กลุ่มบริษทั มีรายไดอ่ื้นเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส าคญัจากปี 2555 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมีก  าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 473 
ลา้นบาทในปี 2556  ซึ่งเกดิจากธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศ 

ในขณะทีร่ายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัส าหรบัปี 2557 จ านวน 398 ลา้นบาท ซึ่งมีจ านวนลดลง  327 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
45.10  เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2556 สาเหตหุลกัเป็นผลมาจากก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลง ซึ่งเ กิดขึ้ นจากธุรกิจการจ าหน่าย
กา๊ซ LPG ในตา่งประเทศ จากเดิม ทีธุ่รกจิจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศ อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ และบนัทึก
บญัชเีป็นรายการทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ ซึ่งจะเกดิผลก  าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียนในงบก  าไรขาดทุน ณ ปัจจุบัน 
ธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัย่อยในตา่งประเทศ คอื บริษัท Siam Gas Trading 
Pte.Ltd. และบนัทกึรายการคา้เป็นสกลุเงินตา่งประเทศซึ่งจะไม่เกดิผลก  าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนอย่างเป็นสาระส าคญั
ในงบก  าไรขาดทนุ 
 
(5) ก าไรจากการซื้อธุรกจิ 
ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายการรบัรูก้  าไรจากการซือ้ธุรกจิเมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2556 กลุ่มบริษทัรบัรู้ก  าไรจากการซื้อธุรกิจ 
จ านวน 531 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยรายการ ดงัตอ่ไปน้ี:  

- ในไตรมาสที ่1 ปี 2556 กลุ่มบริษทัรบัรูก้  าไรจากซื้อธุรกิจ City Gas Co.,Ltd (เ ดิมชื่อบริษัท Shell Gas(LPG) Vietnam 
Ltd.) และ City Gas North Co.,Ltd.(เดิมชื่อบริษัท Shell Gas Hai Phong Ltd.) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศเ วียดนาม 
จ านวนเงินรวม 282 ลา้นบาท 
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- ในไตรมาสที ่2 ปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ รบัรูก้  าไรจากการซือ้ธุรกิจแก๊สและสินทรัพย์บางส่วนของบริษัท Shell Timur 
Sdn. Bhd. ใน East Malasia โดยผา่นบริษทั MyGaz Sdn. Bhd. (ซึ่งเป็นบริษทัย่อยจดทะเบียนในประเทศมาเลเ ซียที่
บริษทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ) จ านวนเงินรวม 249 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายการดงักล่าว 
 
 
ค่าใช้จ่าย 
ต้นทนุขาย บริการ และขนส่ง 
ตน้ทนุขายบริการ และขนส่งของบริษทัและบริษทัย่อย สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ตน้ทุนขายและบริการ และ
ตน้ทนุคา่ขนส่ง โดยตน้ทนุขาย บริการและขนส่งรวมของปี 2555 เทา่กบั 45,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นเ ป็น 62,682 ล้านบาทในปี 
2556 หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 38.48 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2555 สาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุทีเ่พิ่มขึ้นจากธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ  LPGใน
ตา่งประเทศ ตามทีไ่ดอ้ธิบายในส่วนของรายได ้

ส าหรบัในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทนุขาย บริการ และขนส่ง รวมเป็นจ านวนเงิน 60,924 ล้านบาท ลดลง 1,758 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 2.80  เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2556 จ านวน 62,682 ลา้นบาท ปัจจัยหลกัมาจากรายไดท้ีล่ดลงจากธุรกิจการ
จ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศตามการปรบัตวัลดลงของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI ARAMCO) ซึ่งท  าให้
ตน้ทนุผนัแปรตามยอดขายทีล่ดลง 

 
 (1)  ต้นทุนขายและบริการ 
ตน้ทนุขายและบริการตามงบการเ งินรวมที่ส าคญัประกอบด้วย  ตน้ทุนขายก๊าซ LPG ตน้ทุนขายแอมโมเ นีย  ตน้ทุนขาย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ตน้ทนุขายถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนต ์และตน้ทนุขายผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  

ต้นทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนยี ของบริษทัและบริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจาก 43,900  ลา้นบาท ในปี 2555 เ ป็น 61,565 ล้านบาท 
ในปี 2556 ปัยจัยหลกัมาจากบริษทัและกลุ่มบริษทัมีการขยายการเตบิโตของการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศ ท  าให้ตน้ทุน
ขายผนัแปรตามยอดขายทีเ่พิ่มขึ้น ประกอบกบัราคากา๊ซ   LPG ในตลาดโลกยงัคงมีความผนัผวนสูงอย่างมีนัยส าคญั ส่งผลต่อ
ตน้ทนุขายส าหรบัธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในในตา่งประเทศ ท  าให้อตัราก  าไรข ั้นตน้โดยรวมของกลุ่มบริษทัส าหรับปี 2556 
ลดลงเหลือรอ้ยละ 3.60 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2555 ซึ่งอยู่ทีร่อ้ยละ 4.38  

ส าหรบัในปี 2557 ตน้ทนุกา๊ซ LPG และแอมโมเนียของบริษทัและบริษทัย่อยมีจ านวนเทา่กบั 59,903  ลา้นบาทลดลง 1,662 ล้าน
บาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.70 เมื่อเปรียบเทยีบปี 2556 จ านวน 61,565 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เ กิดจากกลุ่มบริษัทมีการจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ในตา่งประเทศลดลง ท  าให้ตน้ทนุขายผนัแปรตามยอดขายตา่งประเทศทีล่ดลง ประกอบกบัราคากา๊ซ LPG ในตลาดโลกที่มี
ความผนัผวนโดยมีการปรบัตวัลดลงอย่างตอ่เน่ืองต ัง้แตช่ว่งตน้ปี 2557 จนถึงเ ดือนธันวาคม 2557 อย่างมีนัยส าคญั ส่งผลต่อ
ตน้ทนุขายส าหรบัธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศ และท  าให้อตัราก  าไรข ั้นตน้โดยรวมของกลุ่มบริษัทส าหรับปี 
2557 ลดลงเหลือรอ้ยละ 1.35 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งอยู่ทีร่อ้ยละ 3.60  
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ต้นทุนผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมอีื่น เทา่กบั 699 ลา้นบาทในปี 2555 ลดลงเ ป็น   643 ล้านบาทในปี 2556  ซึ่งเ ป็นการผนัแปรตาม
ยอดขายโพลเพลแลนทข์องกลุ่มบริษทัในแตล่ะปี เชน่เดียวกบัตน้ทนุขายถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนตข์องปี 2555 เ ท่ากบั 8 ล้านบาท 
ลดลงเป็น 5 ลา้นบาทในปี 2556  ซึ่งเป็นการผนัแปรตามยอดขายทีล่ดลงในแตล่ะปี 

ส าหรบัปี 2557 ตน้ทนุผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน เทา่กบั 683 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 40 ลา้นบาทหรือร้อยละ 6.22 เ มื่อเปรียบเทียบกบั    
ปี 2556 จ านวน 643 ลา้นบาท ซึ่งผนัแปรตามยอดขายโพรเพลแลนทข์องกลุ่มบริษทัทีเ่ พิ่มขึ้ นตามภาวะอุตสาหกรรม   ส าหรับ
ตน้ทนุขายถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนตส์ าหรบัในปี 2557 มีจ านวนเทา่กบั 3 ล้านบาท ปรับลดลง 2 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกบั        
ปี 2556  ซึ่งเป็นการผนัแปรตามยอดขายทีล่ดลง 
  
 (2)  ต้นทุนขนส่ง 
ตน้ทนุขนส่งให้แกก่ลุ่มบริษทัและลูกคา้ภายนอก ประกอบดว้ยคา่น ้ ามนัเชือ้เพลิง คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน คา่ซอ่มแซม
บ  ารุงรักษารถและเรือ คา่เส่ือมราคา คา่สาธารณปูโภค และอ่ืนๆ ตน้ทนุขนส่งสามารถแบง่เป็นตน้ทนุคา่ขนส่งทางรถยนต ์ และ
ตน้ทนุคา่ขนส่งทางเรือ 

ตน้ทนุขนส่งเทา่กบั 448 ลา้นบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 464 ลา้นบาท ในปี 2556 ซึ่งเป็นการผนัแปรตามรายได้จากการขนส่ง
แกก่ลุ่มลูกคา้บคุคลภายนอกในแตล่ะปี โดยสดัส่วนตน้ทนุขนส่งตอ่รายไดร้วม คดิเป็นรอ้ยละ 0.94 และ รอ้ยละ 0.70 ในปี 2555 
และปี 2556 ตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2557 ตน้ทนุขนส่งเทา่กบั 335 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 129 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 27.80 เ มื่อเปรียบเทียบกบัปี 2556 
จ านวน 464 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการผนัแปรตามรายไดค้า่ขนส่งแกบ่คุคลภายนอกทีป่รับตวัลดลงอันเ ป็นผลมาจากการให้บริการ
ขนส่งให้กบักลุ่มบริษทัเป็นส่วนใหญ ่ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นส่วนของรายไดค้า่ขนส่งขา้งตน้  โดยสดัส่วนตน้ทุนขนส่งต่อรายได้
รวม คดิเป็นรอ้ยละ 0.54 
 
ต้นทนุขนส่งทางรถยนต์ 
ตน้ทนุการขนส่งทางรถยนตเ์ทา่กบั 216 ลา้นบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 251 ในปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากในปี 2555 – ปี 2556 
มีการปรบัตวัเพิ่มขึ้นของราคาน ้ ามนัเชือ้เพลิงอย่างต่อเ น่ืองส่งผลให้ผูบ้ริโภคหันมาใชพ้ลังงานทดแทนก๊าซ LPG มากขึ้ น        
ดงันั้นตน้ทนุขนส่งจึงแปรผนัตามปริมาณการขนส่งทีเ่พิ่มขึ้นจากการใชก้า๊ซ LPG ทีเ่พิ่มขึ้นดว้ย ซึ่งเป็นการผนัแปรตามรายได้
จากการขนส่งทางรถยนตแ์กก่ลุ่มลูกคา้บคุคลภายนอก 

ส าหรบัในปี 2557 ตน้ทนุขนส่งทางรถยนต์ เ ท่ากบั 244 ล้านบาทลดลงจ านวน 7 ล้านบาท หรือคิดเ ป็นร้อยละ 2.79 เ มื่อ
เปรียบเทยีบกบัปี 2556 จ านวน 251 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการผนัแปรตามรายได้การขนส่งทางรถยนต์แก่ลูกคา้บุคคลภายนอกที่
ปรบัตวัลดลงตามทีก่ล่าวไวใ้นส่วนของรายไดก้ารขนส่งทางรถยนตข์า้งตน้  
 
ต้นทุนขนส่งทางเรือ  
ตน้ทนุการขนส่งทางเรือส าหรบั ปี 2555 เทา่กบั 232 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบั ปี 2556 ซึ่งเท่ากบั 213 ล้านบาท   ตน้ทุนขนส่ง
ทางเรือปรบัตวัลดลง สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการปรบัตวัลดลงตามรายได้ค่าขนส่งทางเ รือที่ บริษัทย่อย  SLM ให้บริการกบั    
กลุ่มลูกคา้บคุคลภายนอกลดลงและเน้นมาเพิ่มการให้บริการกบักลุ่มบริษทัเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเ ป็นผลสืบเ น่ืองมาจากการขยาย
ตวัอย่างตอ่เน่ืองในธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศต ัง้แตปี่ 2555 
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ส าหรบัในปี 2557  ตน้ทนุขนส่งทางเ รือ เท่ากบั 91 ล้านบาท ลดลงจ านวน  122 ล้านบาท หรือคิดเ ป็นร้อยละ 57.28 เ มื่อ
เปรียบเทยีบกบัปี 2556 จ านวน 213 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการปรบัตวัลดลงตามรายไดค้า่ขนส่งทางเรือทีบ่บริษัทย่อย  SLM ให้บริการ
กบับคุคลภายนอกลดลงและปรบัเปล่ียนมาเน้นให้บริการขนส่งกา๊ซ LPG แกก่ลุ่มบริษทัเป็นส่วนใหญ ่ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
การขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองในธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย  ค่าใชจ่้าย เกี่ยวกบัการพนักงาน ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร  คา่เส่ือมราคา คา่เชา่ คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิการเชา่ สินทรพัย์ไม่มีตวัตนและสินทรัพย์ อ่ืน ค่าสาธารณูปโภค
และอ่ืนๆ  

ในปี 2556 คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารเป็นจ านวน เทา่กบั 1,231 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 305 ลา้นบาท หรือคิดเ ป็นร้อยละ 
32.94 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2555 จ านวน 926 ลา้นบาท คา่ใชจ่้ายทีเ่พิ่มขึ้นรายการใหญม่าจากงบการเ งินรวมในปี 2556 ได้รวม
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัในตา่งประเทศทีก่ลุ่มบริษัทซื้อธุรกิจ เพิ่มขึ้ น  2 แห่ง ได้แก่  MyGaz Sdn.Bhd. และ 
City Gas Co.,Ltd ตามทีก่ล่าวไวใ้นค  าอธิบายผลการด าเนินงานส่วนของรายไดจ้ากการขาย ประกอบกบัการเพิ่มขึ้นของค่าใชจ่้าย
ในการขายทีเ่พิ่มขึ้นผนัแปรตามยอดขาย และคา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงานตามนโยบายของกลุ่มบริษทั 

ส าหรบัในปี 2557 คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 1,224 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 7 ลา้นบาท หรือคดิเ ป็นร้อยละ 0.57 เ มื่อ
เปรียบเทยีบกบัปี 2556 จ านวน 1,231 ลา้นบาท รายการลดลงส่วนใหญเ่ป็นผลมาจากคา่ใชจ่้ายในการขายที่ลดลงตามรายได้จาก
การจ าหน่ายกา๊ซของกลุ่มบริษทัทีล่ดลง 
 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีคา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่ายรวม จ านวน 1,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจ านวน 188 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทยีบกบัปี 2555 ซึ่งมีจ านวน 829 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการรบัรูค้า่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายที่เ พิ่มขึ้ นจากการที่
กลุ่มบริษทัเขา้ซือ้ธุรกจิแก๊สและสินทรัพย์บางส่วนของบริษัท Shell Timur Sdn. Bhd. โดยผ่านบริษัทย่อย - บริษัท MyGaz 
Sdn.Bhd. ทีเ่สร็จส้ินเมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2556 และจากการซื้อ City Gas Co.,Ltd ที่เ สร็จส้ินเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2556 
(ส าหรบัคา่เส่ือมและคา่ตดัจ าหน่ายที่เ พิ่มขึ้ นจากการที่บริษัทฯ เ ข ้าซื้อธุรกิจ Citygas North Co.,Ltd ที่เ สร็จส้ินเมื่อวนัที่ 18 
มกราคม 2556 เชน่เดียวกนันั้น จะถูกรบัรูสุ้ทธิในส่วนแบง่ก  าไร(ขาดทนุ) จากกจิการร่วมคา้) และประกอบกบัการรับรู้ค่าเ ส่ือม
ราคาทีเ่พิ่มขึ้นจากอาคาร คลงั สถานีบรรจุและบริการแกส๊และเรือบรรทกุแกส๊ ทีเ่พิ่มขึ้นจากการขยายธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรบัในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายจ านวน 1,089 ลา้นบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 72 ล้านบาท
เน่ืองจากในปี 2557 มีการขยายธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้  
 
ต้นทนุทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงินในระหวา่งปี 2556 จ านวน 494 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2555 จ านวน 434 ลา้นบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 60 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อการขยายธุรกจิ 
ของกลุ่มบริษัทและมีเงินกูย้ืมระยะสั้นหมุนเวยีนเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนในธุรกรรมการซือ้และขายกา๊ซ LPG ต่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น 
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ในปี 2557 กลุ่มบริษทั มีตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 441 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2556 จ านวน 494 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
53 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากที่กลุ่มบริษทั มีการจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวในระหวา่งปีเป็นจ านวนมากอีก
ท ัง้อตัราดอกเบี้ยเงินกูย้ืมลดลงจากปีกอ่น  
 
ก าไรขั้นต้น ก าไรจากการด าเนนิงาน และก าไรสุทธิ 
ก าไรขั้นต้นรวมของกลุ่มบริษทั เทา่กบัจ านวน 2,074 ลา้นบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 2,339 ลา้นบาทในปี 2556  ซึ่งเ ป็น
การผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายกา๊ซ LPG ทีเ่พิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกจิจ าหน่ายกา๊ซ  LPG   ตา่งประเทศตามที่กล่าว
ไวใ้นค  าอธิบายผลการด าเนินงานส่วนของรายไดจ้ากการขายกา๊ซ LPG อย่างไรกดี็หากวเิคราะห์ในส่วนของอัตราก  าไรข ั้นตน้  
จะพบวา่อตัราก  าไรข ั้นตน้เทา่กบัรอ้ยละ 4.38 ส าหรบัปี 2555 และ รอ้ยละ 3.60 ส าหรบัปี 2556 สาเหตุหลักที่ท  าให้ก  าไรข ั้นตน้
โดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรบัปี 2556 ลดลง เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2555 เน่ืองจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่มีความผนั
ผวน โดยปรบัตวัลดลงอย่างมีนัยส าคญั ส่งผลกระทบตอ่ตน้ทนุขายส าหรบัธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในต่างประเทศ ส าหรับ
ในปี 2557 มีก  าไรข ั้นตน้เทา่กบั 834 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 1.35 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 จ านวน 2,339 ลา้นบาท สาเหตุหลักที่
ก  าไรข ั้นตน้รวมลดลงเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศทีล่ดลงจากธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ LPG ต่างประเทศที่
ลดลงตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงต ัง้แต ่กมุภาพนัธ์ ปี 2557  

ส าหรับก าไรจากการด าเนนิงาน (ก  าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได)้ ในปี 2555 เป็น 1,562 ล้านบาท และในปี 2556  
เป็น 2,354 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 792 ลา้นบาท และก  าไรในปี 2557 เป็นจ านวน 1 ลา้นบาท หรือคดิเป็นสดัส่วนตอ่รายได้รวม 
(ไม่รวมรายไดอ่ื้น) เทา่กบัรอ้ยละ 3.30 รอ้ยละ 3.62 และรอ้ยละ 0.00 ในปี 2555-ปี2557 ตามล าดบั  

ส าหรับก าไรสุทธิ ในปี 2555 มีจ านวน 803 ลา้นบาท(ปรบัใหม่)  และในปี 2556 เ ท่ากบัจ านวน  1,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 
2555 จ านวน 846 ลา้นบาท และส าหรบัปี 2557 ขาดทนุสุทธิเทา่กบั 537 ลา้นบาท  ซึ่งลดลงจากปี 2556 จ านวน 1,112 ล้านบาท     
สาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุจากกลุ่มธุรกจิจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการปรับตวัลงของราคาก๊าซ
ตามทีไ่ดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในค  าอธิบายผลการด าเนินงานส่วนของรายได ้  ก  าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อ่ืน ) คิดเ ป็น
สดัส่วน เทา่กบัรอ้ยละ 1.70  รอ้ยละ 2.54 และรอ้ยละ (0.87) ในปี 2555- ปี 2557 ตามล าดบั  
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2. ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 
สินทรพัย์รวมของบริษทัและบริษทัย่อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา เ ท่ากบั 28,095 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2555 เ ท่ากบั 
29,602 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556  และเท่ากบั  28,243 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 ท ั้งน้ี  สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ ณ ส้ินปี 2557 
ประกอบดว้ยสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนถึงรอ้ยละ 64.52 ของสินทรพัย์ท ัง้หมด เน่ืองจากธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเ ลียมเหลวและธุรกิจ
ขนส่งเป็นธุรกจิทีต่อ้งใชเ้งินลงทนุสูง เพื่อลงทนุในคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจุกา๊ซ LPG สถานีบริการก๊าซ LPG เ รือบรรทุก
กา๊ซ LPG และแอมโมเนีย รวมท ัง้ยานพาหนะ เป็นตน้  และส่วนทีเ่หลือประมาณร้อยละ 35.48 ของสินทรัพย์ท ั้งหมด เ ป็น
สินทรพัย์หมุนเวยีนซึ่งส่วนใหญเ่ป็นลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

สินทรัพย์หมนุเวียน 
ลูกหน ีก้ารค้าและลูกหน ีอ้ ื่น-สุทธิ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

ตารางที ่14.4 : รายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ ของบริษทัและบริษทัย่อย 
                        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 2,671 92.88 3,917 83.27 3,437 85.63 
ลูกหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1 0.03 2 0.04 6 0.15 
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 113 3.93 137 2.91 206 5.13 
เงินทดรองจ่าย 
ลูกหน้ีอ่ืน ๆ 

90 
1 

3.13 
0.03 

91 
557 

1.94 
11.84 

73 
292 

1.82 
7.27 

ลูกหน ีก้ารค้าและลูกหน ีอ้ ื่น-สุทธิ 2,876 100.00 4,704 100.00 4,014 100.00 

 

ตารางที ่14.5 : ลูกหน้ีการคา้-สุทธิสามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีทีค่า้งช  าระ ตามบริษทัและบริษทัย่อยไดด้งัน้ี 
                                                                                                                                                                 (หน่วย: ลา้นบาท)      

 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ภายในก าหนดช าระ 2,483 91.15 3,700 92.85 3,191 91.20 
หนีค้้างเกนิก าหนดช าระ :       
- น้อยกวา่ 3 เดือน 174 6.39 197 4.94 186 5.32 
- มากกวา่ 3 เดือนถึง 12 เดือน 16 0.59 21 0.53 50 1.43 
- 12 เดือนขึ้นไป 51 1.87 67 1.68 72 2.05 
รวม 2,724 100.00 3,985 100.00 3,499 100.00 

หัก  คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (53) (1.95) (68) (1.71) (62) (1.77) 
ลูกหน ีก้ารค้า-สุทธิ 2,671 98.05 3,917 98.29 3,437 98.23 
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จากตารางที ่14.5 พบวา่ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   เฉล่ียรอ้ยละ 91.20  เป็นลูกหน้ีภายใน
ก  าหนดช  าระ ส่วนทีเ่หลือแบง่เป็นลูกหน้ีเกนิก  าหนดช  าระน้อยกวา่ 3 เดือน เฉล่ียรอ้ยละ 5.32  เกนิก  าหนดช  าระ 3-12 เดือน  เฉล่ีย
รอ้ยละ 1.43   และเกนิก  าหนดช  าระ มากกวา่ 12 เดือน เฉล่ียรอ้ยละ 2.05 ของลูกหน้ีการคา้รวม ท ัง้น้ีส าหรบัลูกหน้ีทีม่ีอายุ เ กินกว่า 
12 เดือน บริษทัและบริษทัย่อยไดต้ ัง้ส ารองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแลว้เกอืบท ัง้จ านวน  ท ัง้น้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายการ
ต ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากลูกหน้ีทีค่าดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ไดด้งัน้ี บริษทัมีนโยบายต ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ี
การคา้ ณ วนัส้ินงวด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ีและพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ีแตล่ะรายที่เ รียกเก็บ
เงินไม่ไดเ้กนิกวา่ 1 ปี ขึ้นไป โดยบริษทัจะต ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวน 

ณ ส้ินปี 2555 ลูกหน้ีการคา้ทีเ่พิ่มขึ้น 658 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากยอดขายที่เ พิ่มขึ้ นจากธุรกิจการจ าหน่ายก๊าซ LPG ใน
ตา่งประเทศ และในปี 2555 เงินทดรองจ่าย เพิ่มขึ้น 40 ลา้นบาท จากปี 2554 ส่วนใหญเ่ป็นการจ่ายเงินทดรองค่าบริหารเ รือของ
บริษทัย่อย  SLM เพิ่มขึ้น 28 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการจ้างบคุคลภายนอกบริหารเรือเพิ่มขึ้น และส่วนทีเ่หลือเป็นเงินทดรอง
จ่ายของบริษทัย่อยในประเทศมาเลเซยี MyGaz โดยเป็นการจ่ายช  าระเงินมดัจ าเพื่อซือ้สินทรพัย์และธุรกจิแกส๊ปิโตรเ ลียมเหลว
ของ Shell Timur Sdn.Bhd. (“STSB”) ใน East Malaysia จ านวน 2 ลา้นริงกติมาเลเซยี   

ณ ส้ินปี 2556  ลูกหน้ีการคา้ทีเ่พิ่มขึ้น 1,246 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ ส้ินปี 2555 สาเหตหุลกัมาจากยอดขายทีเ่ พิ่มขึ้ นจาก
ธุรกจิการจ าหน่ายกา๊ซ LPG ในตา่งประเทศ และลูกหน้ีการคา้ของบริษทัย่อยในตา่งประเทศไดแ้ก ่MyGaz ในมาเลเซยี และ City 
Gas ในเวยีดนามใต ้ซึ่งไดเ้ร่ิมน ามารวมอยู่ในงบการเงินรวมเมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2556 และเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2556 
ตามล าดบั (เป็นวนัทีก่ลุ่มบริษทัเขา้ซือ้ธุรกจิเสร็จส้ิน) เชน่เดียวกบั ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษัทมีรายการค่าใชจ่้าย จ่าย ล่วงหน้า
เพิ่มขึ้น 24 ลา้นบาท ลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 556 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ ส้ินปี 2555 อนัเป็นผลมาจากการรวมบริษัทย่อย  2 
บริษทัในตา่งประเทศ ไดแ้ก ่MyGaz และ City Gas ดงักล่าวขา้งตน้ โดยลูกหน้ี อ่ืนที่เ พิ่มขึ้ นส่วนใหญ่เ กิดจากบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศ MyGaz จ านวน 470 ลา้นบาท ซึ่งเป็นลูกหน้ีอ่ืนคงคา้งจากภาครฐัทีเ่กดิจากเงินชดเชยราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ภาค
ครวัเรือนในประเทศมาเลเซยี 

ณ ส้ินปี 2557 มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 690 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั ณ ส้ินปี 2556 สาเหตุหลักมาจากลูกหน้ีการคา้ที่
ลดลง 480 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจากยอดขายทีล่ดลงจากปี 2556 

 
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ส่วนใหญเ่ป็นสินคา้ส าเ ร็จรูป ได้แก่ ผลิตภ ัณฑ์ปิโตรเ ลียม
(กา๊ซ LPG) รอ้ยละ 74.77 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีร้อยละ 1.39  ผลิตภ ัณฑ์น ้ าม ันร้อยละ 1.53 สินคา้ส าเ ร็จรูปอ่ืนร้อยละ 0.42 
วตัถุดิบคงเหลือรอ้ยละ 1.33 วสัดุอะไหล่และอ่ืนๆ รอ้ยละ 4.27 และสินคา้ระหวา่งทางซึ่งส่วนใหญ่เ ป็นก๊าซ LPG แอมโมเ นีย 
และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รอ้ยละ 18.13 และงานระหวา่งผลิตรอ้ยละ 0.57 โดยมีระยะเวลาในการขายสินคา้เฉล่ียประมาณ 26-49 
วนั ในชว่งปี 2555 – ปี 2557  
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ตารางที ่14.6 :  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ ของบริษทัและบริษทัย่อย 
                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 7,290  4,762 2,643 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี  60  28 49 
ผลิตภณัฑ์น ้ ามนั 32  41 54 
สินคา้ส าเร็จรูปอ่ืน  13  16 15 
วตัถุดิบคงเหลือ 65  62 47 
วสัดุอะไหล่และอ่ืนๆ 75  111 151 
สินคา้ระหวา่งทาง  594  219 641 
งานระหวา่งผลิต 19  22 20 

รวม 8,148  5,261 3,620 

หัก  คา่เผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ  (5) (11) (85) 

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 8,143  5,250 3,535 

  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อย มีจ านวน 8,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2554 จ านวน 
3,304 ลา้นบาท ซึ่งเป็นส่วนของการบริหารตน้ทนุสินคา้ โดยการรกัษาระดบัสินคา้คงเหลือให้เหมาะสมตามฤดูกาลและตาม
ความตอ้งการของตลาด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อย  มีจ านวน 5,250 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 
2,893 ลา้นบาท ซึ่งเป็นส่วนของการบริหารตน้ทนุสินคา้ โดยการรกัษาระดบัสินคา้คงเหลือให้เหมาะสมตามฤดูกาลและตาม
ความตอ้งการของตลาด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อย มีจ านวน  3,535  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556  จ านวน 
1,715 ลา้นบาท  ซึ่งเป็นส่วนของการบริหารตน้ทนุสินคา้ โดยการรกัษาระดบัสินคา้คงเหลือให้เหมาะสมตามฤดูกาลและตาม
ความตอ้งการของตลาด 

นอกจากน้ีสินคา้คงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.82 เ ป็นก๊าซ LPG 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภณัฑ์น ้ ามนั ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่ลา้สมยั บริษทัและบริษทัย่อยจึงมีการต ัง้คา่เผือ่การลดมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือ ซึ่งจะมีจ านวนน้อยมาก      
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สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 
สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย ภาษีมูลคา่เพิ่มทีจ่ะไดร้บัคนื, ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับคืน , เ งินมัดจ า, ลูกหน้ีค่า
สินไหมทดแทนประกนัภยั และอ่ืนๆ รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่14.7 : แสดงรายละเอียดสินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน ของบริษทัและบริษทัย่อย 
                                                                                                                               (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ภาษีมูลคา่เพิ่มทีจ่ะไดร้บัคนื 56  224 180 
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลทีจ่ะไดร้บัคนื              -    31 - 
เงินมดัจ า 22  76 6 
อ่ืนๆ 54  73 77 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 132  404 263 

 
สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน ของบริษทัและบริษัทย่อย เทา่กบั 132 ลา้นบาท  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555  ลดลง จ านวน 161 ล้านบาท 
สาเหตหุลกัเน่ืองจากในปี 2554 บริษทัไดจ้ัดประเภทภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลทีจ่ะไดร้บัคนื จ านวน 87 ลา้นบาท ไปอยู่ในส่วนของ
สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืนเพื่อให้สอดคล้องกบัระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื  ประกอบกบับริษัทย่อยในตา่งประเทศ SOGEL 
ซึ่งในปี 2554 มีรายการเงินมดัจ าจ่ายกรมศุลกากร คา่ภาษีอากรน าเขา้และภาษีมูลคา่เพิ่มในการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ชว่ง
เดือน ธนัวาคม 2554 จ านวน 157 ลา้นบาท ในปี 2555 SOGEL ไม่มีรายการดงักล่าว เน่ืองจาก SOGEL ไม่มีการน าเขา้ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมในชว่งกอ่นส้ินปี 2555 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน เทา่กบั 404 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 272 ลา้นบาท จากปี 2555 
รายการส่วนใหญเ่กดิจากบริษทัย่อยในประเทศจีน SOGEL และ SINO มีรายการภาษีมูลคา่เพิ่มทีจ่ะไดร้บัคนืจากภาครฐั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน เทา่กบั 263 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 141 ล้านบาท 
รายการใหญเ่กดิจากในปี 2557  รายการภาษีมูลคา่เพิ่มทีจ่ะไดร้บัคนืจากภาครฐัและรายการเงินมดัจ าของบริษัทย่อยในประเทศ
จีน SOGEL และ SINO ลดลง 
 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
สินทรพัย์หลกัทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิของบริษทัและบริษทัย่อย ไดแ้ก ่ทีดิ่น อาคาร คลงั สถานีบรรจุและบริการก๊าซ LPG  และ
อุปกรณ์เกบ็กา๊ซ LPG ถงักา๊ซ LPG เรือบรรทกุกา๊ซ LPG ยานพาหนะ และอ่ืนๆ 
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ตารางที ่14.8 : รายละเอียดทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์–สุทธิของบริษทัและบริษทัย่อย มีดงัน้ี 
                                                                                                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 
  ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน  ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

1 ทีดิ่น 
 

2,107  2,136 2,159 
2 อาคาร ระบบสาธารณปูโภค และส่วนปรับปรุง

ทีดิ่น 
 3,406  3,591 3,405 

3 คลงั สถานีบรรจุ  และบริการกา๊ซ และอุปกรณ์ 
 

966  1,159 1,133 
4 เรือบรรทุกก๊าซ 

 
1,905  2,099 1,921 

5 ถงับรรจุก๊าซ 
 

1,159  1,860 1,893 
6 เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือในโรงงาน 

 
1,597 1,633 1,480 

7 เคร่ืองตกแตง่ ตดิต ัง้ และอุปกรณ์ส านักงาน  
 

237  253 473 
8 ยานพาหนะ 

 
478  534 532 

9 งานระหวา่งกอ่สรา้ง  
 

729 893 882 
รวม 

 
12,584  14,158 13,878 

บวก  มูลคา่ทีเ่พิ่มขึ้นจากการตรีาคาที่ดิน 

 
310  310  1,248 

หัก   มูลคา่ทีล่ดลงจากการตรีาคาทีดิ่น  
 

(33) (33) (6) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

 
12,861  14,435 15,120 

บริษทั และบริษทัย่อยมีรายการทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์เทา่กบั 12,861 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2555 เพิ่มขึ้ นเ ป็น 14,435 ล้านบาท    
ณ ส้ินปี 2556 และเพิ่มขึ้นเป็น 15,120 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เน่ืองจากสาเหตหุลกัเป็นดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทั และบริษทัย่อยมีรายการทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ เพิ่มขึ้ นจากปี 2554 จ านวน 606 ล้าน
บาท มีสาเหตหุลกัดงัน้ี 

1.  การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ของบริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั (SSW) ซึ่งเป็นบริษทัย่อยในประเทศไทยทีไ่ด้จัดต ั้งขึ้ นใหม่ เ มื่อ
วนัที ่28 สิงหาคม 2555 ประกอบธุรกจิขนส่งและขนถ่ายสินคา้ รวมจ านวนสุทธิ 27 ลา้นบาท 

2.  การเพิ่มขึ้นของทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย ทีไ่ดซ้ือ้เพิ่มเตมิและโอนสินทรพัย์รับเ ข ้า(ออก) เ ข ้ามา
ระหวา่งปีจ านวน 1,499 ลา้นบาท ซึ่งรายการหลกัๆ ไดแ้ก ่บริษัทรับโอนอาคารและคลังก๊าซที่สร้างแล้วเสร็จ  พร้อมท ั้ง
ลงทนุขยายคลงักา๊ซ และอาคารระหวา่งกอ่สรา้ง จ านวน 333 ล้านบาท  SLM ซื้อเ รือบรรทุกก๊าซ LPG และแอมโมเ นีย 
เพิ่มขึ้น 2 ล า  เป็นจ านวนเงินรวม 434 ลา้นบาท ล าที ่1 มีความสามารถในการบรรจุก๊าซ LPG 3,028 ตนักรอส อายุ  32 ปี 
มูลคา่ 52 ลา้นบาท ล าที ่2 มีความสามารถในการบรรจุแอมโมเนีย 22,472 ตนักรอส อายุ 21 ปี มูลค่าเ รือ 382 ล้านบาท LCR 
ซือ้รถหัวลาก 20 คนั เป็นจ านวนเงินรวม 69 ลา้นบาทและในระหวา่งปี 2555 SLM มีตน้ทนุส่วนเพิ่มเกีย่วขอ้งกบัเ รือเ ก่าอีก 
ประมาณ 146 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยไดม้ีการซือ้ถงับรรจุก๊าซเพิ่มขึ้ น  303 ล้านบาท และงานระหว่าง
กอ่สรา้งเพิ่มขึ้น 133 ลา้นบาท 

3.  ในระหวา่งปี 2555 บริษทั และบริษทัย่อยมีการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรพัย์สุทธิ  35 ล้านบาท และมีการตดัค่าเ ส่ือม
ราคาสินทรพัย์ระหวา่งปี 774 ลา้นบาท รวมท ัง้รายการทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากผลตา่งจากการแปลงค่างบการเ งิน 
จ านวนสุทธิ 111 ลา้นบาท 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บริษทั และบริษทัย่อยมีรายการทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้ นจากปี 2555 จ านวน 1,574 ล้าน
บาท มีสาเหตหุลกัดงัน้ี 

1.  การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัท Citygas Company Limited  ซึ่งเ ป็นบริษัทย่อยจดทะเบียนในประเทศ
เวยีดนาม ทีก่ลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือ้เงินลงทนุและโอนกจิการเสร็จส้ิน เมื่อวนัที่ 18 มกราคม  2556  โดยประกอบธุรกิจจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  รวมจ านวนสุทธิ 201  ลา้นบาท 

2.  การเพิ่มขึ้นของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จากการทีก่ลุ่มบริษทัเขา้ซือ้ธุรกจิแกส๊และสินทรพัย์บางส่วนในธุรกจิแก๊สของบริษัท 
Shell Timur Sdn. Bhd. โดยผา่นบริษทัย่อย MyGaz ซึ่งเป็นบริษทัย่อยจดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี ทีเ่สร็จส้ินเมื่อวนัที ่29 
พฤษภาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกจิจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว รวมจ านวนสุทธิ 482  ลา้นบาท  

3.     การเพิ่มขึ้นของทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย ทีไ่ดซ้ือ้เพิ่มเตมิและโอนสินทรพัย์รับเ ข ้า(ออก) เ ข ้ามา  
ปี 2556 จ านวน 1,414 ลา้นบาท ซึ่งรายการหลกัๆ ไดแ้ก ่     

   3.1 บริษทัซือ้และรบัโอนทีดิ่นเพิ่ม จ านวน 29 ลา้นบาท        
3.2 บริษทัรบัโอนอาคารและคลงักา๊ซทีส่รา้งแลว้เสร็จ พรอ้มท ัง้ลงทนุขยายคลงักา๊ซ และอาคารระหว่าง ก่อสร้าง จ านวน 

552 ลา้นบาท   
3.3 SLM ซือ้เรือบรรทกุกา๊ซ LPG  เพิ่มขึ้น 1 ล า  เป็นจ านวนเงิน 345 ลา้นบาท  มีความสามารถในการบรรจุก๊าซ LPG 

39,088 ตนักรอส อายุ 26 ปี และ มีตน้ทนุส่วนเพิ่มเกีย่วขอ้งกบัเรือเกา่ประมาณ 144 ลา้นบาท 
3.4  LCR ซือ้ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการขนส่งเพิ่ม เป็นจ านวนเงินรวม 67 ลา้นบาท  
3.5 บริษทัและบริษทัย่อยไดม้ีการซือ้ถงับรรจุกา๊ซเพิ่มขึ้น 277 ลา้นบาท 

4.  ในระหวา่งปี 2556 บริษทั และบริษทัย่อยมีการจ าหน่ายสินทรพัย์สุทธิ 48 ล้านบาท และมีการตดัค่าเ ส่ือมราคาสินทรัพย์
ระหวา่งปี 947 ลา้นบาท รวมท ัง้รายการทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเ งิน จ านวนสุทธิ 
472 ลา้นบาท 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษทั และบริษทัย่อยมีรายการทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้ นจากปี 2556 จ านวน 685 ล้าน
บาท มีสาเหตหุลกัดงัน้ี 

ในระหวา่งปี 2557 บริษทั และบริษทัย่อยมีการจ าหน่ายและโอนออกสินทรัพย์สุทธิ  26 ล้านบาท และมีการตดัค่าเ ส่ือมราคา
สินทรพัย์ระหวา่งงวด 1,027 ลา้นบาท อีกท ัง้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเ งิน 
จ านวน 13 ลา้นบาทและในปี 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดร้บัรูก้ารตรีาคาทีดิ่นเพิ่มจ านวน 969 ลา้นบาท ในงบการเ งินรวมและ
มีการซือ้สินทรพัย์เพื่อการด าเนินงานเพิ่มในระหวา่งปี จ านวน 756 ลา้นบาท (ส่วนใหญเ่ป็นการเพิ่มถังบรรจุก๊าซ จ านวน 239 
ลา้นบาท)  และมีการจ าหน่ายสินทรพัย์ สุทธิ จ านวน 26 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัให้มีตรีาคาทีดิ่นใหม่โดยบริษทั ยูเค แวลูเอช ัน่ แอนด์ เอเจนซี ่จ ากดั ซึ่งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างวนัที่ 2
มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการตรีาคาทีดิ่นคอืวธีิเปรียบเทยีบกบัขอ้มูลตลาด 

 
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ 
บริษทัย่อยมีอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ ซึ่งประกอบดว้ย ทีดิ่นเปล่า และอาคารส านักงาน ซึ่งมีมูลคา่ตามบญัชเีท่ากบั  25 ล้าน
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ลดลงเหลือ 22 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  เน่ืองจากการตดัคา่เ ส่ือมราคาตามอายุการใช ้
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งานของทรพัย์สินและ ลดลงเหลือ 1 ลา้นบาท ณ.วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เ น่ืองจากทางบริษัทย่อย  UGP ได้มีการจ าหน่าย
อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุออกไปโดยมีราคาขายรวม 79 ลา้นบาท และมีก  าไรจากการจ าหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการ
ลงทนุรวม 60  ลา้นบาท   

 
ค่าความนยิม 
ตารางที ่14.9: รายละเอียดคา่ความนิยม มีดงัน้ี 
                                                                                                                                                (หน่วย : ลา้นบาท) 
    ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

 บริษทัย่อย UGP 
บริษทัย่อย SEEC 
บริษทัย่อย SingGas 
บริษทัย่อย SuperGas 

 

1,025 
22 
95 

208 

1,152 
22 

137 
227 

1,152 
22 

137 
227 

 ค่าความนยิม  1,350 1,538 1,538 

 
คา่ความนิยม คอืตน้ทนุของเงนิลงทนุทีสู่งกวา่มูลคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุทีก่ลุ่มบริษทัมีส่วนแบง่ในสินทรพัย์สุทธิของบริษทัย่อย 
ณ วนัทีไ่ดม้าซึ่งบริษทันั้น คา่ความนิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบการเงินรวม 

คา่ความนิยม ณ ส้ินปี 2555 และ ณ ส้ินปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม 1,350 ลา้นบาท เป็น 1,538 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
188 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการปรบัปรุงยอ้นหลงัจากการทีก่ลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาใช ้
เป็นครั้งแรกส าหรับระยะเวลาบญัช ี ต ัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตปุระกอบขอ้มูลทาง
การเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  ขอ้ 2.3 

ณ ส้ินปี 2557 คา่ความนิยมมีจ านวน 1,538 ลา้นบาท 

  
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอื่น – สุทธิ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการสินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบั 20 ลา้นบาท ซึ่งเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบบญัชี โดยตดัจ าหน่ายตามวธีิเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5-10 ปี  

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการสินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืน เป็นจ านวน 273 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 253 ลา้นบาท 
เน่ืองจากสาเหตหุลกัดงัน้ี 

1. การเพิ่มขึ้นของสินทรพัย์ไม่มีตวัตนในส่วนของความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  (Customer Relationships)  จ านวนเงิน 85 ลา้น
บาท ของบริษัท Citygas Company Limited ซึ่งเป็นบริษทัย่อยจดทะเบยีนในประเทศเวยีดนาม ประกอบธุรกจิจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว ทีก่ลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือ้หุ้นในสดัส่วน 100% จาก Shell Gas (LPG) Holding B.V. 
และโอนกจิการเสร็จส้ินเมื่อวนัที ่18 มกราคม 2556 

2. การเพิ่มขึ้นของสินทรพัย์ไม่มีตวัตนในส่วนของความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationships) จ านวนเงิน 195 ลา้น
บาท ของบริษทั MyGaz SDN.BHD. ซึ่งเป็นบริษทัย่อยจดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี ทีบ่ริษทัถือหุ้นในสดัส่วน 70%
เพื่อประกอบธุรกจิจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตเลียมเหลวโดยกลุ่มบริษทัได้ด าเนินการซือ้ธุรกจิและสินทรัพย์บางส่วน
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ของธุรกจิแกส๊ ในบริษทั Shell Timur SDN.BHD. ใน East Malaysia โดยผา่น MyGaz และการโอนธุรกจิและ
สินทรพัย์ดงักล่าวเสร็จส้ินเมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2556 

(สินทรพัย์ไม่มีตวัตนในส่วนของความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationships)  ของท ัง้ 2 บริษัทขา้งตน้ไดม้าจาก
การประเมินมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์สุทธิทีไ่ดม้าจากการซือ้ธุรกจิโดยมูลคา่ยุตธิรรมดงักล่าวประเมินโดย
ผูเ้ชีย่วชาญอิสระ) 

3. ในระหวา่งปี 2556 บริษัทและบริษทัย่อยมีการตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืน จ านวนรวม 31 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2557 สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืนคงเหลือสุทธิเทา่กบั 234 ลา้นบาทลดลงเทา่กบั 39 ลา้นบาท  เน่ืองจากรายการหลกัเกดิ
จากบริษัทและบริษทัย่อยมีการตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ จ านวน 43 ลา้นบาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชี 
บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการสินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชสี าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 (ปรบัใหม่) 
จ านวน 150 ลา้นบาท และสินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ีส าหรบัปี 2556 เทา่กบั 235 ลา้นบาท และปี 2557 เทา่กบั 304 ลา้น
บาท เป็นผลมาจากการทีก่ลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาใชเ้ป็นครั้งแรก ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีต ัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งกลุ่มบริษัทตอ้งใชว้ธีิปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัช ี โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ขอ้ 2.3 ผลกระทบจากการน านโยบายการบญัชี
ใหม่มาใชป้ฏบิตัิ 

ส าหรบัรายการเคล่ือนไหวของสินทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึ้นในระหวา่งปี 2556 – ปี 2557 ปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557  ขอ้ 17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 
ตารางที ่14.10: แสดงรายละเอียดสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน ของบริษทัและบริษทัย่อย ดงัน้ี 

          (หน่วย : ลา้นบาท)                                         

 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ดอกเบี้ยคา้งรับจากเงินให้กูย้ ืมแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 2 4 
เงินฝากธนาคารที่ตดิภาระค  ้าประกนั 26 26 27 
เงินมดัจ า 69 89 38 
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลทีจ่ะไดร้บัคนื  87 59 59 
คา่ใชจ่้ายรอตดัจ่าย 20 14 9 
คา่เชา่จ่ายล่วงหน้า 
สิทธิการเชา่ 
อ่ืน ๆ 

535 
124 
26 

540 
108 

7 

540 
92 
36 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 887 845 805 

ณ ส้ินปี 2557 เงินมดัจ าลดลงจากปี 2556 สาเหตหุลกัเกดิจากระหวา่งปี 2557 ไดม้ีการรบัโอนถงั จากบญัชเีงินมดัจ าค่าผลิตถังเ ข ้า
บญัชสิีนทรพัย์ถาวร เป็นจ านวน 51 ลา้นบาท 
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หนีส้ิน 
หนีส้ินหมนุเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 7,585 ลา้นบาท อตัราดอกเบี้ยอยู่ในชว่งรอ้ยละ 0.80-3.85 ตอ่ปี เน่ืองจากบริษัทและบริษัท
ย่อยกูย้ืมเพื่อใชด้ าเนินงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ลดลงเป็น 7,338 ลา้นบาท อัตราดอกเบี้ย
อยู่ในชว่งรอ้ยละ 0.83-3.90 ตอ่ปี เน่ืองจากมีการช  าระคนืเงินกูย้ืมในระหวา่งปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ลดลงเป็น 6,347 ลา้นบาท อัตราดอกเบี้ย
อยู่ในชว่งรอ้ยละ 3.20-3.35 ตอ่ปี เน่ืองจากมีการช  าระคนืเงินกูย้ืมในระหวา่งปี 
 
เจ้าหน ีก้ารค้าและเจ้าหน ีอ้ ื่น 
เจ้าหน้ีการคา้ในประเทศไทยส่วนใหญเ่ป็นผูจ้ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ บริษัท ปตท . จ ากดั 
(มหาชน)   บริษทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยออยส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ไออาร์ พี  ซี จ ากดั 
(มหาชน)  เป็นตน้  ซึ่งส่วนใหญม่ีระยะเวลาการให้สินเชือ่ (Credit Term) ประมาณ 19-30 วนั 

เจ้าหน้ีการคา้ตา่งประเทศส่วนใหญเ่ป็นผูจ้ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในต่างประเทศ ได้แก่ SHELL 
VITOL ASTOMOS ITOCHU เป็นตน้ ซึ่งส่วนใหญม่ีระยะเวลาให้สินเชือ่ (Credit Term) ประมาณ 20-30 วนั 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืนของบริษทัและบริษทัย่อย มีแนวโน้มลดลงจากจ านวน 4,181 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
ลดลงเป็น 3,124 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และเพิ่มขึ้นเทา่กบั 3,751 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   

เป็นการผนัแปรตามยอดส้ินคา้คงเหลือในแตล่ะปี  ซึ่งทีผ่า่นมาบริษทัและบริษทัย่อยมีการจ่ายช  าระเ งินค่าสินคา้ให้กบัเ จ้าหน้ี
การคา้ไดต้รงตามก  าหนดเวลา ดงัจะเห็นไดจ้ากระยะเ วลาช  าระหน้ีเฉล่ียของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงปี 2555-ปี 2557 
ประมาณ 21 วนั ซึ่งอยู่ในชว่งของ Credit Term ทีไ่ดร้บัจากเจ้าหน้ีการคา้ 

ท ัง้น้ี เงินน าส่งกองทนุน ้ ามนัคา้งจ่าย จากเดิม 343 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เพิ่มขึ้ นเ ป็น 594 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556  และเพิ่มเป็น 827 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตามแนวโน้มยอดขายเพิ่มขึ้น และการปรบัอัตราเ งินน าส่ง
เขา้กองทนุน ้ ามนัทีเ่พิ่มขึ้น เมื่อเทยีบกบัปีกอ่น ๆ 
 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระในหนึง่ปี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -สุทธิ 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึ่งก  าหนดช  าระในหน่ึงปีและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย เท่ากบั  
943 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  เพิ่มขึ้นเป็น 1,065 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556  และ ลดลงเ ป็น 802 ล้านบาท 
ณ. 31 ธนัวาคม 2557 ตามล าดบั เป็นเงินกูย้ืมคงเหลือในส่วนของบริษทัย่อย SLM 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัรวมมูลคา่ 4,500 ลา้นบาท มูลคา่ที่ตราไวแ้ละราคาที่
เสนอขายตอ่หน่วย 1,000 บาทมีก  าหนดจ่ายดอกเบี้ยทกุ 3 เดือนบริษทัฯ สามารถจัดจ าหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวไดท้ ัง้หมด โดยบริษัทฯ 
ไดน้ าเงินดงักล่าวไปช  าระคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมท ั้งบริษัทฯ ได้ด าเ นินการถอนหลักทรัพย์ค  ้าประกนั
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ท ัง้หมดทีม่ีอยู่กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ เชน่เดียวกบับริษทัย่อย SEEC ได้จ่ายช  าระคืนเ งินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงินแลว้ท ัง้จ านวน และไดด้ าเนินการถอนหลกัประกนัทีม่ีอยู่กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 

อย่างไรกดี็ ในระหวา่งปี 2555 และในระหวา่งปี 2556 บริษทัย่อย SLM ไดกู้ย้ ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเตมิ จ านวน 300 ล้าน
บาท และจ านวน 351 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อซือ้เรือบรรทกุกา๊ซ LPG และแอมโมเนีย เพื่อใชใ้นการขยาย ธุรกิจโดย SLM ได้
ทยอยจ่ายช  าระคนืเงินกูต้ามเงื่อนไขขอ้ตกลงในสญัญาเงินกูท้ีม่ีอยู่กบัสถาบนัการเงิน 
 
หนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินซึ่งเกดิจากสญัญาเชา่รถบรรทกุและสญัญาเชา่ซือ้รถบรรทุกก๊าซ LPG ของบริษทั
ย่อย LCR ทีท่  ากบัสถาบนัการเงิน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีหน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินคงเหลือ จ านวน 85 ล้านบาท 
และบริษัทย่อยดงักล่าวไดม้ีการจ่ายช  าระหน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน จึงท  าให้หน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินดงักล่าว
ลดลงเหลือจ านวน 34 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  และจ่ายช  าระหน้ีท ัง้หมด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
 
หุ้นกู-้สุทธิ  
ตารางที ่14.11: รายละเอียดของหุ้นกู ้

                                               (หน่วย : ลา้นบาท) 
  ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 30 ก.ย. 57 

หุ้นกู ้     

หุ้นกูส้กลุเงินบาท  4,500 4,500 4,300 
หัก  คา่ธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู ้  (12) (6) (4) 
หุ้นกู-้สุทธิ  4,488  4,494  4,296 

ในระหวา่งวนัที ่6 – 8 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดม้ีการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกนัอายุหุ้นกู ้ 2 – 4 ปี 
รวมมูลคา่ 4,500 ลา้นบาท มูลคา่ทีต่ราไวแ้ละราคาทีเ่สนอขายตอ่หน่วย 1,000 บาท มีก  าหนดจ่ายดอกเบี้ยทกุ 3 เ ดือน   ทริสเ รทติ้ง
ไดจ้ัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือหุ้นกูข้องบริษทัอยู่ระดบั BBB+  (Stable) บริษทั สามารถจัดจ าหน่ายหุ้นกูด้ังกล่าวได้ท ั้งหมดโดย
บริษทัน าเงินดงักล่าวไปช  าระคนืเงินกูย้ืมระยะยาว ทีม่ีอยู่กบัสถาบนัการเงินท ัง้หมด ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ .ศ. 2555 นอกจากน้ี 
เงื่อนไขของการจ าหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวบริษทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก  าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้
รวมท ัง้ตอ้งรกัษาระดบัอตัราส่วนทางการเ งิน ได้แก่ อัตราส่วนภาระหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (Interest – Bearing  Debts)  
ในอตัรส่วนไม่เกนิ 2 เทา่ ท ัง้น้ีอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวของกลุ่มบริษทัเทา่กบั 1.86 เทา่ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555)  เ ท่ากบั  
1.44  เทา่ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556)  และ เทา่กบั  1.39 เทา่ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557) ตามล าดบั ซึ่ง เ ป็นไปตามเ งื่อนไขของ
การออกหุ้นกู ้ 

ในระหวา่งวนัที ่27 ถึงวนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดม้ีการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกนั รวม
มูลคา่ 1,300 ลา้นบาท มูลคา่ทีต่ราไวแ้ละราคาทีเ่สนอขายตอ่หน่วย 1,000 บาท มีก  าหนดจ่ายดอกเบี้ยทกุ 3 เดือน  

ทริสเรทติง้ไดจ้ัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือหุ้นกูข้องบริษทัอยู่ทีร่ะดบั BBB (Stable) รายละเอียดทีส่  าคญัของหุ้นกูม้ีดงัน้ี 

หุ้นกูอ้ายุ 3 ปี   ดอกเบี้ยคงที ่ อตัราดอกเบี้ย  5.20% ตอ่ปี 



                                     บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ  ากัด (มหาชน)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 14 การวิเคราห์และค  าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้าท่ี 176 

บริษทัสามารถจัดจ าหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวไดท้ ัง้หมดจ านวน 1,300 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้ าเ งินดังกล่าวไปช  าระคืนหุ้นกูท้ี่ครบ
ก  าหนดช  าระจ านวน 1,500 ลา้นบาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 นอกจากน้ี เงื่อนไขของการจ าหน่ายหุ้นกูด้ังกล่าว บริษัท
จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก  าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้รวมท ัง้ตอ้งรักษาระดับอัตราส่วนทางการเ งิน
ตามทีไ่ดอ้ธิบายไวด้งักล่าวขา้งตน้ 
 
เจ้าหน ีเ้งินมดัจ าค่าถังก๊าซ LPG 
เงินมดัจ าคา่ถงักา๊ซ LPG  ของบริษัทและบริษัทย่อย  UGP , Super Gas , SingGas , Sino , City Gas และ  MyGaz บนัทึกเ ป็น
หน้ีสินของบริษทัและจะจ่ายช  าระเงินคนืแกลู่กคา้ พรอ้มท ัง้บนัทกึลดหน้ีสินดงักล่าวเมื่อลูกคา้น าใบเสร็จรับเ งินเ งินมัดจ าค่าถัง
กา๊ซ LPG และถงักา๊ซ LPG คนืแกบ่ริษทั โดยเจ้าหน้ีเงินมดัจ าคา่ถงักา๊ซ LPG จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ ตามปริมาณถังก๊าซ 
LPG ใหม่ทีลู่กคา้ไดว้างเงินมดัจ าเพิ่มขึ้นในแตล่ะปี หักดว้ยยอดเงินมดัจ าทีล่ดลงจากการทีลู่กคา้น าใบเสร็จรับเ งินเ งินมัดจ าถัง
และน าถงักา๊ซ LPG มาคนื นอกจากน้ีบริษทั และบริษทัย่อยไม่มีนโยบายทีจ่ะรบัรูเ้งินมดัจ าเป็นรายไดซ้ึ่งเ ป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (IFRS) ดงันั้นยอดเจ้าหน้ีเงินมดัจ าคา่ถงักา๊ซ LPG ของบริษทั และบริษทัย่อยจะเพิ่มขึ้นทกุปี โดย เ จ้าหน้ี
เงินมดัจ าคา่ถงักา๊ซ  เทา่กบั 3,021 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบั 3,805 ล้านบาท ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2556 (กลุ่ม
บริษทัไดร้วมงบการเงินของ City Gas และ MyGaZ ณ วนัซือ้ธุรกจิเสร็จส้ิน ซึ่งมีรายการมดัจ าถงักา๊ซ LPG จ านวน 120 ล้านบาท 
และ 380 ลา้นบาทตามล าดบั คดิเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 500 ลา้นบาท เ ข ้ามาในงบการเ งินส าหรับปี 2556) และ  เ ท่ากบั 
4,022 ลา้นบาท ส าหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
 
หนีส้ินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 
บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชสี าหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 (ปรับใหม่) และ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 98 ลา้นบาทและ 214 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 
388 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการทีก่ลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เร่ืองภาษีเ งินได้ มาใชเ้ ป็นครั้งแรกส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชตี ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 ซึ่งกลุ่มบริษัทตอ้งใชว้ิธีปรับปรุงย ้อนหลังตามมาตรฐานการบญัชีโดยมี
รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรบัปิส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ข ้อ 2.3 และส าหรับรายการ
เคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ีในระหวา่งปี 2556 –ปี 2557 ปรากฎตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ขอ้ 17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาระผูกพนัและหนีส้ินที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 

ก) หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บริษทัให้ธนาคารออกหนังสือค  ้าประกนั ดงัตอ่ไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หนังสือค  ้าประกนั 2,103 2,136 
เลตเตอร์ออฟเครดิต 1,048 891 
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กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชื่อประเภทวงเ งินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รีซีท วงเ งินขายลดเช็คการคา้ วงเ งินหนังสือ  
ค  ้าประกนั วงเงินสินเชือ่ประเภทสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า วงเงินสินเชือ่ดงักล่าวค  ้าประกนัโดยบริษัทย่อย  และ
มีกรรมการบริษทัร่วมค  ้าประกนัเป็นการส่วนบคุคล 
 
ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนนิงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลิกไดส้ าหรับสญัญาเชา่ที่ดินและอาคารระยะยาว
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
ภายใน 1 ปี 23 31 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี 70 74 
มากกวา่ 5 ปี 72 77 

รวม 165 182 

 
ค) ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทนุเกีย่วกบัภาระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเ งินแต่
ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงิน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์  38 54 

 
ง) ภาระหนีส้ินที่อาจเกดิขึ้นจากเงินมดัจ าค่าถังแก๊ส  
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2547 บริษทัไดท้  าสญัญาซือ้สินทรพัย์จากบริษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จ ากดั เ มื่อวนัที่ 27 เ มษายน พ.ศ. 
2548 บริษัทได้ท  าสัญญายินยอมช  าระค่าม ัดจ าถังกบับริษัท อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จ ากดั ตามสัญญาดังกล่าว บริษัท 
อุตสาหกรรมแกส๊สยาม จ ากดั ยินยอมทีช่  าระคนืเงินมดัจ าให้แกลู่กคา้ในส่วนทีเ่กนิจากทีร่ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายสินทรัพย์  ถ้ามี
ลูกคา้น าใบเสร็จรบัเงินมดัจ าทีเ่กดิขึ้นกอ่นวนัทีใ่นสญัญาดงักล่าวมาเรียกคนืเงินมดัจ า อย่างไรกดี็ ในขณะน้ีบริษทั อุตสาหกรรม
แกส๊สยาม จ ากดั ไดห้ยุดด าเนินการแลว้ โปรดดูหมายเหตขุอ้ 24 เกีย่วกบัภาระหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้นจากเงินมดัจ าคา่ถงัแกส๊ 
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เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ก)   การจ่ายเงินปันผล 
เ มื่ อว ัน ที่  24 กุมภ าพ ัน ธ์  พ . ศ.  2558 ที่ประ ชุมคณะกรรมการบริษัท  ได้มี ม ติใ ห้ เ สน อจ่ าย เ งิ น ปันผลส าห รับ  
ผลประกอบการของปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท คดิเป็นจ านวนเงิน 321.63 ลา้นบาท ซึ่งเ ป็นจ านวนที่รวมเ งินปันผล
ระหว่าง กาลที่ จ่ าย จ ากผลประกอบกาลส าห รับง วดหกเ ดือน แรกข องปี  พ .ศ .  2557 ใ น อัตรา หุ้ นละ  0.15 บาท  
คดิเป็นจ านวนเ งิน 137.84 ล้านบาท บริษัทได้จ่าย เ งินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว ในวนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2557  
โดยกรรมการของบริษทัจะน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมตักิารจ่ายเงินปันผลตอ่ไป 
 
ข)  การออกหุ้นกู ้
ในระหวา่งวนัที ่26 ถึงวนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดม้ีการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกนั รวม
มูลคา่ 2,000 ลา้นบาท มูลคา่ทีต่ราไวแ้ละราคาทีเ่สนอขายตอ่หน่วย 1,000 บาท มีก  าหนดจ่ายดอกเบี้ยทกุ 3 เดือน  

ทริสเรทติง้ไดจ้ัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือหุ้นกูข้องบริษทัอยู่ทีร่ะดบั BBB (Stable) รายละเอียดทีส่  าคญัของหุ้นกูม้ีดงัน้ี 
 
หุ้นกูอ้ายุ 3 ปี   ดอกเบี้ยคงที ่ อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.70 ตอ่ปี 
 
บริษทัสามารถจัดจ าหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวไดท้ ัง้หมดจ านวน 2,000 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้ าเ งินดังกล่าวไปช  าระคืนหุ้นกูท้ี่ครบ
ก  าหนดช  าระจ านวน 1,500 ลา้นบาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี เงื่อนไขของการจ าหน่ายหุ้นกูด้ังกล่าว บริษัท
จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก  าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้รวมท ัง้ตอ้งรักษาระดับอัตราส่วนทางการเ งิน
บางประการ  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบั 7,321 ลา้นบาท (ปรบัใหม่ ดว้ยผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบั
ที ่12 เร่ืองภาษีเงินไดม้าใชป้ฏบิตั ิ(ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรบัปี 2555 ขอ้ 2.3) ตามที่ได้ท  าให้ส่วนของผูถื้อหุ้น
เพิ่มขึ้นจ านวน 240 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 265 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2555 มีก  าไรสุทธิที่เ ป็นของบริษัทใหญ่
จ านวน 823 ลา้นบาท ขาดทนุสุทธิส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ จ านวน 20 ลา้นบาท มีการจ่ายเ งินปันผลส่วน
ทีเ่ป็นของบริษทัใหญแ่ละส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุในระหวา่งปี 2555 จ านวน 417 ลา้นบาท และจ านวน 2 
ลา้นบาท ตามล าดบั และจากการทีบ่ริษทัเขา้ไปลงทนุในบริษทัตา่งประเทศ เชน่ จีน ฮ่องกง เ วียดนาม  สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
บริษทัตอ้งมีการแปลงคา่งบการเงินของบริษทัดงักล่าว จึงท  าให้เกดิผลขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเ งิน จ านวน 125 ล้านบาท 
รวมท ัง้มีรายการเงินลงทนุเพิ่มในบริษทัย่อย MYGAZ โดยส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุในระหว่างปี 2555 จ านวน 6 ล้าน
บาท   

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  เทา่กบั 9,083 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 1,762 ล้านบาท เ น่ืองจากในปี 
2556 มีก  าไรสุทธิทีเ่ป็นของบริษทัใหญ ่จ านวน 1,602 ลา้นบาท ก  าไรสุทธิส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
จ านวน 47 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญแ่ละส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ใน
ระหวา่งปี 2556 จ านวน 323 ลา้นบาท และจ านวน 1 ลา้นบาท ตามล าดบั และจากการทีบ่ริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษัทต่างประเทศ 
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เชน่ จีน ฮ่องกง เวยีดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซยี บริษทัตอ้งมีการแปลงคา่งบการเงินของบริษทัดังกล่าว จึงท  าให้เ กิดก  าไรจาก
การแปลงคา่งบการเงิน จ านวน 428 ลา้นบาท รวมท ัง้มีรายการเงินลงทนุเพิ่มในบริษทัย่อย MYGAZ โดยก  าไรส่วนได้เ สียที่ไม่มี
อ านาจควบคมุในระหวา่งปี 2556 จ านวน 30 ลา้นบาท นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทมีการปรับผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเ่กดิขึ้นจากการปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานรับรู้ในก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อ่ืนซึ่งอยู่
ภายใต ้“องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น”  จ านวนสุทธิจากภาษีเงินได ้เทา่กบั 21 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 8,369 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 714 ล้านบาท 
เน่ืองจากในปี 2557 มีขาดทนุสุทธิรวมส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญเ่ป็นจ านวน 514 ลา้นบาท ขาดทนุสุทธิทีเ่ป็นของส่วนได้เ สียที่
ไม่มีอ านาจควบคมุ จ านวน 23 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่และส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มี
อ านาจควบคมุในระหวา่งปี 2557 จ านวน 597 ลา้นบาท และจ านวน 4 ลา้นบาท ตามล าดบั และจากการที่บริษัทเข ้าไปลงทุนใน
บริษทัตา่งประเทศ เชน่ จีน ฮ่องกง เวยีดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซยี บริษทัตอ้งมีการแปลงคา่งบการเงินของบริษทัดงักล่าว จึงท  า
ให้เกดิผลขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงิน จ านวน 330 ลา้นบาท ประกอบกบักลุ่มบริษัทได้รับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทีดิ่นสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ีจ านวน 754 ลา้นบาท ในงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
คา่ตอบแทนบริษทั ไพรซ้วอเตอร์เฮา้ส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ปี 2555 – ปี 2557 ของบริษทั และบริษทัย่อยในประเทศ เท่ากบั 
5.93 ลา้นบาท 5.32 ลา้นบาทและ 5.69 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่ วข ้องกบัผูส้อบบญัชีและส านักงานสอบ
บญัชไีม่เป็นบคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับริษทั และบริษทัย่อย  

ตารางที ่14.12: รายละเอียดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีี 2555 - ปี 2557        

                                                                                                         (หน่วย : ลา้นบาท)                                                                                                                
             บริษทั บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทย 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
คา่สอบบญัชงีบการเงินส้ินปี 1.17 0.99 0.98 3.71 2.98 2.90 
คา่สอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสที ่1 ถึง 3 

 
0.88 

 
0.81 

 
0.96 

 
2.22 

 
2.34 

 
2.79 

รวม 2.05 1.80 1.94 5.93 5.32 5.69 
 

 
 
 
 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอื้่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

 (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เ ป็น
สาระส าคญัทั้ งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

 (3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให้ นางจินตณา ก่ิงแกว้ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นางจินตณา ก่ิงแกว้ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้         

  

  ช่ือ    ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 

1.   นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการ   ………………………………..                         
 
2.   นายสุทธิพงศ ์วสุวณิชพนัธ์        กรรมการ           ………………………………..                      

 

ช่ือ    ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ          
นางจินตณา  ก่ิงแกว้      รองกรรมการผูจ้ดัการ   ………………………………..   

 

  
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 1 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท 

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

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1 พล.อ.ชยัสิทธ์ิ  ชินวตัร กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ 

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

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

-ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ 

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

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

2 นายวรวิทย ์  วีรบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการ 69 -ปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 
 

สามีของนางพชัรา 
 วีรบวรพงศ,์ บิดาของ
นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์

48.06 2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
 

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

MYGAZ SDN.BHD. 
CITYGAS NORTH CO., LTD. 
CITYGAS CO., LTD. 
บจ.สยามสุขสวสัด์ิ 
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY 
LTD. 
SINO SIAMGAS AND 
PETROCHEMICALS CO., LTD. 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 2 

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

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2535-ปัจจุบนั 
 

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

SINGGAS (LPG) PTE LTD. 
SUPERGAS CO., LTD. 
SIAMGAS HK CO., LTD. 
บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
บจ.โบเ๊บท๊าวเวอร์ 
บจ.พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 

3 นางพชัรา  วีรบวรพงศ ์ กรรมการ 66 -มธัยมศึกษาตอนปลาย  
-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 
 

ภรรยาของนายวรวิทย ์ 
วีรบวรพงศ,์ มารดาของ
นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์

5.44 2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2535-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บจ.โบเ๊บท๊าวเวอร์ 
บจ.พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 

4 นายศุภชยั   วีรบวรพงศ ์
 
 
 

กรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

42 -B.S Civil Engineering 
Michigan State University, U.S.A. 
-M.B.A.  Sasin Graduate Institute of 
Chulalongkorn University 
-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  

บุตรของนายวรวิทย ์
วีรบวรพงศ ์กบันาง
พชัรา วีรบวรพงศ ์

5.54 2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 

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

MYGAZ SDN.BHD. 
CITYGAS NORTH CO., LTD. 
CITYGAS CO., LTD. 
บจ.สยามสุขสวสัด์ิ 
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY 
LTD. 
SINO SIAMGAS AND 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 3 

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

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

  Program ( DAP )  
2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 

 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 

PETROCHEMICALS CO., LTD. 
SINGGAS (LPG) PTE LTD. 
SUPERGAS CO., LTD. 
SIAMGAS HK CO., LTD. 
บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล 
บจ. สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 

5 นายสุทธิพงศ ์  วสุวณิชพนัธ์ กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
จดัซ้ือ 

65 -ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยั
พาณิชยการเชตุพน 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 
 

- 0.02 2555-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
 
2547 -ปัจจุบนั 
 
 

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

บจ.สยามสุขสวสัด์ิ 
บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล 
บจ. สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
 

6 นายสมชาย กอประสพสุข กรรมการและผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ 

53 -บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

- - 2554-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 

-กรรมการ 
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการ 
-กรรมการและผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บจ.สยามลคัก้ี มารีน 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บจ.ลคัก้ีแคร์ริเออร์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 4 

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

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7 นายวิโรจน์    คลงับุญครอง กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

71 -วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-M.Eng  Asian Institute of Technology 
(AIT) 

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

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

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

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

 

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

8 นายหาญ   เช่ียวชาญ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

70 -นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาบตัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  
  Program ( DAP ) 

 

- 0.003 2551-ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 
2548 -ปัจจุบนั 
 
2549-2550 
ก.พ.–พ.ค.2549 
ก.ค.-ต.ค.2548 
 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 
-ท่ีปรึกษา 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ รักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
บมจ.สยามแก๊ส แอนดปิ์โตรเคมีคลัส์ 
 
บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม 
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 5 

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

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

พ.ค.-ก.ค.2548 
2546-2548 
2543-2546 
 

-รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ   
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
-ผอ.ฝ่ายหลกัประกนัและนิติ
กรรม 

 

บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
 

9 นางสุดจิต   ทิวารี กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

68 -บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และ
การบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศ์าสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 
   -หลกัสูตร Directors Certificate      
     Program ( DCP ) 
   -หลกัสูตร Directors Accreditation  
     Program ( DAP ) 
   -หลกัสูตร Audit Committee 
     Program  ( ACP ) 
 
 

- 0.076 2551-ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 
2547- 2550 
 
2540-2553 
2542-2554 
 
2547-ก.ย.2557 
ก.ย.-พ.ย.2557 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

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



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 6 

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

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

10 นายอนุวฒัน์   ภู่สนัติพงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายขาย-การตลาด 

52 -วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- - 2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 
 

-รองกรรมการผูจ้ดัการ 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ  

บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
 
 

11 นางจินตณา     ก่ิงแกว้ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชี/การเงิน/
จดัหา/บุคคล/
เลขานุการบริษทั  

56 -บญัชีบณัฑิต สาขาการสอบบญัชี 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

- 0.049 2547-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 
 

-รองกรรมการผูจ้ดัการ 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ  

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 
บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 
 

 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 7 

ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ
รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ้ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้ง
บงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 
 

1. จดัท าและเก็บเอกสารดงัต่อไปน้ี 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
3. ด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

 
 
 
 
 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 8 

2. การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม 
 

 รายชือ่ บรษิทัย่อยทางตรง บรษิทัย่อยทางออ้ม บรษิทัร่วมคา้ 
SGP UGP 

 
LCR SQS SEEC SGHK SSW SUPER 

GAS 
SLM 

 
SING 
GAS 

UNITED SGT MYGAZ CITY 
GAS 

SINO 
SIAM 

SOGEL SNTL SG GAS CITYGAS 
NORTH 

1 พล.อ.ชยัสทิธิ ์ ชนิวตัร x                   
2 นายวรวทิย์ วรีบวรพงศ์ /,// x  /  / /   / / / /  / / / /  
3 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ /,// /                  
4 นายศุภชยั วรีบวรพงศ์ /,//,/// /,///  / / / /   / / / /  / / / /  
5 นายสุทธพิงศ ์วสุวณิชพนัธ์ /,//,/// /,/// / / /  /  /           
6 นายวโิรจน์  คลงับุญครอง xx xx                  
7 นายหาญ เชีย่วชาญ xx xx                  
8 นางสุดจติ ทวิาร ี xx xx                  
9 นายอนุวฒัน์   ภู่สนัตพิงษ์ /// ///                  
10 นางจนิตณา กิง่แกว้ /// ///             / / /   
11 นายสมชาย กอประสพสุข /,/// /,/// /,///  /,///    /,///      / / /   

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

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน - หนา้ 9 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน – กรณีเป็นพนกังานภายในบริษัท 
ช่ือ – นามสกลุ  นางจนัทิรา  ศรีม่วงพนัธ์ 
ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณวฒิุทางการศึกษา บญัชีบณัฑิต  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างาน กรกฎาคม  2555 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 มกราคม  2541 -  มิถุนายน  2555   ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายในและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั  (มหาชน) 
หลกัสูตรการฝึกอบรม การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงตามแนวทาง COSO ERM 
  หลกัสูตร  Company Secretary  
 Good Corporate Governance and Audit Committee 
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