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เป็นตวัแทนค้าต่างของบริษทัหรือ UGP และสามารถจาํหน่ายก๊าซ 

LPG ภายใตเ้คร่ืองหมาย “สยามแก๊ส” หรือ”ยนิูคแก๊ส” ได ้

ผูค้า้นํ้ ามนั ม.7 หมายถึง ผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.

2543 ซ่ึงกาํหนดวา่จะตอ้งเป็นผูค้า้นํ้ ามนัท่ีมีปริมาณการคา้รวมกนัทุก

ชนิดปีละ 100,000 เมตริกตนัข้ึนไป หรือผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิด
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เป็นผูค้า้นํ้ ามนัท่ีมีปริมาณการคา้แต่ละชนิดหรือรวมกนัทุกชนิดเกิน

ปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือเป็นผูค้ ้านํ้ ามนัท่ีมีขนาดของถังท่ี

สามารถเก็บนํ้ ามนัเช้ือเพลิงไดเ้กินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

ผูค้า้นํ้ ามนั ม.11 หมายถึง ผูค้า้นํ้ ามนัท่ีประกอบธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั โดยท่ีไม่ใช่ผูค้า้นํ้ ามนั

ตาม ม.7 และ ม.10 

ผูข้นส่งนํ้ ามนั ม.12 หมายถึง ผูข้นส่งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ กระทรวงพลงังาน 

สนพ. หมายถึง สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่  1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจพลงังานอนัดับตน้ๆของเอเชีย 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 

นอกจากน้ีบริษทัยงัมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจพลงังานอ่ืนๆด้วย เช่น โอกาสในการขยายธุรกิจ
พลงังาน LNG หรือ NGV รวมถึงปิโตรเคมีอ่ืนๆ รวมถึงพลงังานอ่ืนๆ โดยท่ีผ่านมาบริษทัมีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานดีเซล ในประเทศเมียนมา 
 

วสัิยทศัน์ 
กลุ่มบริษทัสยามแก๊ส มุ่งเนน้ท่ีจะเป็นผูน้ าในการด าเนินธุรกิจพลงังานระดบัภูมิภาค 

 
พนัธกจิ 
บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบและมีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ เช่น การเจริญเติบโตของตลาดและการปล่อย

ราคาก๊าซลอยตวัในอนาคต ในส่วนของการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ บริษทัไดพ้ฒันาศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจตน้น ้ า 
(upstream) และการสร้างเครือข่ายในการกระจายสินคา้และบริการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งใน
ระดบัประเทศและการขยายธุรกิจไปยงัประเทศใกลเ้คียง โดยการพฒันาดงักล่าวบริษทัไดมุ่้งเนน้ในส่วนส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
 

 วางแผนการเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (facilities) คลงั โรงบรรจุก๊าซและสถานีบริการรวมถึงเรือบรรทุกก๊าซ 
รถบรรทุกก๊าซต่างๆ 

 พฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั 

 ใหค้วามส าคญัต่อนโยบายดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการ รวมถึงการปฏิบติัภายในองคก์ร 
 มุ่งเนน้ความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนดว้ยการจดัสรรผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นเลิศ โดยเฉพาะดา้นความปลอดภยั 

ความสะดวก ในราคาประหยดัและเป็นธรรม 
 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล  และต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ให้ความส าคญัต่อการ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ชุมชน  ตลอดจนผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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ส่วนท่ี 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 2 

1.1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
 บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือบริษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั จดทะเบียน
ก่อตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 500,000 บาท มีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินธุรกิจคา้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทั 
อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จ ากดั (“IGS”) (กลุ่มวรีบวรพงศซ่ึ์งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ของบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน IGS ในขณะนั้น 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวรีบวรพงศ์ไดข้ายหุ้น IGS ทั้งจ านวนให้แก่บุคคลภายนอกแลว้) ซ่ึงเป็นผูค้า้น ้ ามนัตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 บริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซ LPG 
ก่อนท่ีจะขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG 
 บริษทัไดป้รับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่การคา้ก๊าซ LPG และ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมประเภทอ่ืน รวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งทางรถยนตแ์ละทางเรือ 
ดว้ยการเขา้ลงทุนในบริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากัด (มหาชน) (“UGP”) ซ่ึงประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG 
แอมโมเนีย และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2547 และลงทุนในบริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั (“LCR”)         
ซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนัและก๊าซ LPG ทางรถยนต ์เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 รวมทั้งการซ้ือสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG จาก IGS ไดแ้ก่ ท่ีดิน สิทธิการเช่า อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ถงัก๊าซ LPG คลงั
เก็บก๊าซ LPG เคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิบตัร เป็นตน้ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2548 
 ในปี 2548 บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และไดรั้บอนุญาตให้เป็น
ผูค้า้น ้ ามนัตามาตรา 7 ท าให้บริษทัเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ท่ีประกอบธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” และประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืน   โดยมีบริษทัย่อยในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 8 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง คือ บริษทั ยนิูค
แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั   และบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านทาง
บริษทัยอ่ยของบริษทัอีกจ านวน 6 บริษทั คือ บริษทั ลคัก้ี มารีน จ ากดั   บริษทั เคมีคลัส์แก๊ส ขนส่ง จ ากดั   บริษทั ยนิูค มารีน 
จ ากดั   บริษทั ยนิูคแก๊สเทรดด้ิง จ ากดั   บริษทั ยนิูคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   และบริษทั ยนิูคแก๊ส แคร์ริเออร์ จ ากดั 
 ในปี 2551 บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเร่ิมท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ภายใตช่ื้อ “SGP” เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2551 และไดมี้พฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ปี 2551 

 บริษทัได้จัดตั้ งบริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จ ากัด (“SQS”) ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 70 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี          
27 มิถุนายน 2551 เพ่ือซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ของบริษทั ถงัเหล็ก
สากล จ ากดั จากบริษทับริหารสินทรัพย ์สุขมุวทิ จ ากดั ในราคา 123.20 ลา้นบาท  

 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จ ากดั (“SEE”) จ านวน 28 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 280 ล้านบาท จากบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากัด   บริษทั วีวอง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด            
และนายกฤตพงษ์ พชัรภิญญโญพงศ์ ซ่ึงไม่ใช่บุคคลเก่ียวโยงกับบริษทั ซ่ึงท าให้บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน
สดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ SEE เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 

 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เน้ือท่ี 89-3-40 ไร่ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 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) 
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ปี 2552 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ง SIAMGAS HK CO., LTD.(“SHK”) บริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน       
จดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ SHK ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2552 ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเป็นบริษทัโฮลด้ิงและคา้ขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ปี 2553 

 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SUPERGAS COMPANY LIMITED “SGV” ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก SHANGHAI 
CROWN LIMITED เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 11.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลงทุนในธุรกิจก๊าซ LPG ใน
ประเทศเวยีดนาม 

 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. “SIN” และไดข้ายหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 5 ให้กบั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2553 ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือลงทุนในธุรกิจก๊าซ LPG ครบวงจรในประเทศสิงคโปร์ 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ง UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. (“UNITED”) บริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย UNITED ไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
มาเลเซีย เม่ือไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศมาเลเซีย และ
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัยกเลิก UNITED เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั
ยอ่ยดงักล่าวยงัมิไดด้ าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความเหมาะสมในการบริหารจดัการ ซ่ึงการเลิก 
UNITED ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั สยามนทลิน จ ากดั ร่วมกบับริษทั นทลิน จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ โดยบริษทัถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เม่ือไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าธุรกิจ
ขนส่งทางเรือขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ตาม สยามนนทลิน ยงัไม่เร่ิมด าเนินธุรกิจ 

 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 
โดยผ่าน SGHK บริษัทย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว เม่ือวนัท่ี                 
29 กนัยายน 2553 และไดท้ าการโอนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 และปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือจาก 
BP ZHUHAI (LPG) LIMITED (“BPZH”) เป็นSINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., 
LTD.(“ZSS”) โดย ZSS จดทะเบียนนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวครบวงจร ประกอบดว้ยคลงัสินคา้และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการน าเขา้และท่าเรือท่ีสามารถให้บริการ
ผา่นท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ดว้ยเรือและรถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือลงถงับรรจุแก๊ส 

ปี 2554 

 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. (“COGEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก 
CHEVRON CHINA LTD. โดยผ่าน SGHK บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้ เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 51.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยไดว้างเงินมดัจ าไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 
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2552 และไดท้ าการโอนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือจาก CHEVRON 
OCEAN GAS & ENERGY LTD. เป็น SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD.(“SOG”) โดย SOG 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 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจน าเขา้และส่งออกแก๊สปิโตรเลียมเหลวไปยงัประเทศต่างๆ
ในภูมิภาค  

 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
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ด าเนินธุรกิจขนส่งทางเรือ โดยการน าธุรกิจประเภทเดียวกนัในกลุ่มมารวมกนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
และลดค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 

ปี 2555 

 บริษทัได้ออกจ าหน่ายหุ้นกูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 4,500.0  
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6-8 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยในการออกจ าหน่ายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือลดภาระดอกเบ้ีย
เงินกูย้มื และเพ่ือเป็นการปลดหลกัประกนัทั้งหมดท่ีบริษทัมีกบัสถาบนัทางการเงิน 

 บริษทัได้จดัตั้ งบริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั 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 กุมภาพนัธ์ 2556  ภายหลงัครบก าหนดระยะเวลาในการจ าหน่ายคืนภายใน 3 ปี 
ตามกฎกระทรวงท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยว์า่ดว้ยเร่ือง “ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการวา่ดว้ยการซ้ือหุ้นคืน การ
จ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน และการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษทั พ.ศ. 2544” ซ่ึงตามกฎหมายไดก้ าหนดว่า หากบริษทั
จ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนมาไม่หมดหรือยงัมิไดจ้ าหน่าย บริษทัจะตอ้งด าเนินการลดทุนท่ีช าระแลว้ โดยวิธีการตดัหุ้น
จดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัมิไดจ้ าหน่าย ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัในการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 31,068,500 หุน้ 
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 จากจ านวนหุ้นสามญั 950,000,000 หุ้น เป็น 918,931,500 บาท ซ่ึงไดด้ าเนินการจด
ทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 

 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 าการเปล่ียนช่ือ
เป็น CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED.(“CGN”) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลว
ในประเทศเวยีดนาม 
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 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SHELL GAS (LPG) VIETNAM LTD. (“SGV”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก SHELL 
GAS (LPG) HOLDING B.V. เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัไดว้างเงินมดัจ าไว้
แลว้เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 และไดท้ าการโอนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 และไดท้ าการ
เปล่ียนช่ือเป็น “CITYGAS COMPANY LIMITED.” ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือขยายธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวใน
ประเทศเวยีดนาม 

 บริษทัไดซ้ื้อสินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) ใน EAST 
MALAYSIA เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 10.0 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย โดยผ่าน MYGAZ SDN. BHD. 
(“MGM”) บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย MGM ไดจ้ดทะเบียน
นิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย และบริษทัได้วางเงินมดัจ าไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 และได้ท าการโอน
สินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ด าเนินธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย 

ปี 2557 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าหุน้กูร้วม 1,300.0 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 27-29 มกราคม 2557 โดยในการออกจ าหน่ายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
และขยายธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงน าไป REFINANCING  

ปี 2558 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าหุน้กูร้วม 2,000.0 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 26-29 มกราคม 2558 โดยในการออกจ าหน่ายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
และขยายธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงน าไป REFINANCING 

 บริษทัไดมี้การควบรวมกิจการของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามจ านวน 2 บริษทั เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
โดยไดค้วบรวมกิจการ SUPERGAS CO., LTD. (“SGV”) และ CITYGAS CO., LTD. (“CGV”) และด าเนินธุรกิจ
ในนามของ SGV ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของการด าเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม                   
โดยสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ และภาระผกูพนัของ CGV ทั้งหมดไดมี้การโอนไปยงั SGV ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมาย
แพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยการควบรวมกิจการของบริษทัจ ากดัในประเทศเวยีดนาม 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ง SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD. (“SMC”) บริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เป็นเงินลงทุนจ านวน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
ประมาณ 2,566 บาท (อตัราแลกเปล่ียนท่ี 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากบั 25.66 บาท) โดย SMC ไดจ้ดทะเบียนนิติ
บุคคลในประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding 
Company) 

 บริษทัไดมี้การจดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. (“FEP”) ทุนจดทะเบียน 400,000          
ริงกิตมาเลเซีย และบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี7 พฤศจิกายน 2557 ต่อมาในวนัท่ี              
24 สิงหาคม 2558 บริษทัไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ FEP จาก 400,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 
10,000,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยบริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และคลงัเก็บใน
ประเทศมาเลเซีย อยา่งไรก็ตามในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ในคร้ังน้ี FEP มีผูร่้วมลงทุน คือ NAS 
GAS SDN. BHD. (“NAS GAS”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดย NAS GAS เขา้ร่วมลงทุนใน 
FEP ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ดงันั้นในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใน คร้ังน้ี บริษทัท าการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ตามสดัส่วนของบริษทัคือ ร้อยละ 70 คิดเป็นจ านวน 7,000,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากบั 
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59,220,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียนท่ี 1 ริงกิตมาเลเซียเท่ากบั 8.46 บาท) และ NAS GAS เพ่ิมทุนในสดัส่วนร้อยละ 
30 คิดเป็นจ านวน 3,000,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากบั 25,380,000 บาท และการร่วมทุนน้ีจดัเป็นการลงทุนใน
กิจการร่วมคา้ (ตามขอ้ตกลงร่วมคา้) 

ปี 2559 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 3,000.0 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 28 - 29 มกราคม 2559 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้กูชุ้ด SGP162A และวนัท่ี 1-2 กมุภาพนัธ์ 2559 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนทัว่ไป
โดยในการออกจ าหน่ายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั รวมไปถึง
น าไปช าระคืนหุน้กูเ้ดิม 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ง SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) บริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เป็นเงินลงทุนจ านวน 24 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 844.08 ลา้นบาท 
(อตัรา แลกเปล่ียนท่ี 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.17 บาท) โดย SPW ไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถือหุน้ในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า (Holding Company) 

 บริษทัได้ให้ SPW เขา้ซ้ือเงินลงทุนสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ในบริษัท 
MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) ซ่ึงเป็นกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ขนาด 230 เม
กะวตัต์ในประเทศเมียนมาร์ โดยการเขา้ลงทุนคร้ังน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 48 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นประมาณ 
1,688.16 ลา้นบาท ค านวณตามอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ใน
อตัรา 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.17 บาท) ในการเขา้ซ้ือเงินลงทุนคร้ังน้ี บริษทั SPW ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของ 2 บริษทั คือ 
บริษทั MSN INTERNATIONAL LIMITED (“MSN”) และ บริษทั ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”)              
ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของทั้ง 2 บริษทั เพ่ือกลุ่มกิจการจะสามารถด าเนินการเป็น
ผูถื้อหุน้โดยตรงในบริษทั MLP โดยให้ SIAM GAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) (บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง
ในประเทศสิงคโปร์ และบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) เป็นผูเ้ขา้ลงทุน โดยมีการลงนาม
ในสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้ (SALES AND PURCHASE AGREEMENT) เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2559 

 บริษทัไดจ้ดัตั้ง SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) บริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ เป็นเงินลงทุนจ านวน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 
26.34 บาท (อตัรา แลกเปล่ียนท่ี 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากบั 26.34 บาท) โดย SGI ไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลใน
ประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

ปี 2560 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 2,000.0 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 23 - 25 มกราคม 2560 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนทัว่ไป โดยในการ
ออกจ าหน่ายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการช าระคืนหุน้กูท่ี้จะถึงก าหนดช าระและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงาน 

 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาขายหุ้นของบริษทั FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. 
ใหแ้ก่บุคคลภายนอกในสดัส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัถืออยู ่จ  านวน 3.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1.00 มาเลเซียริงกิต คิดเป็นจ านวนเงิน 3.00 ลา้นมาเลเซียริงกิต โดยมีขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 
3.08 ลา้นบาท ทั้งน้ีภายหลงัการขายหุน้น้ีมีผลท าใหส้ดัส่วนการลงทุนของบริษทัลดลงจากร้อยละ 100.00 เป็นร้อย
ละ 70.00 และบริษทั FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. ยงัคงสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ บริษทั
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ไดรั้บช าระเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 3.00 ลา้นมาเลเซียริงกิต (หรือเทียบเท่ากบั 23.37 ลา้นบาท) แลว้
ในไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2560 

 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษทั SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ไดจ้ดัตั้งบริษทั SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศบงัคลาเทศ โดยมี
ทุนจดทะเบียนจ านวน 48,625 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 ตากาบังคลาเทศ และมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศบงัคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80.00 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด และไดช้ าระค่าหุน้จ านวน 3.89 ลา้นตากาบงัคลาเทศ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1.71 ลา้นบาทแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั SIAM GAS 
POWER PTE. LTD. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จ านวน 24.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 843.92 ลา้นบาท จากหุ้นสามญัจ านวน 24.01 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุน้สามญัจ านวน 48.01 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิม
ทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสดัส่วนการลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การโอนหุ้นในบริษทั MLP ไดด้ าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงมีผลท าให้บริษทั 
MSN บริษทั AEP และบริษทั MLP เป็นบริษทัร่วมทางออ้มของกลุ่มกิจการในไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2560 

 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทั SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาร่วมคา้ (JOINT VENTURE AGREEMENT) กับบุคคลภายนอก เพ่ือจดัตั้ ง PT 
SIAMINDO DJOJO TERMINAL ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 0.06 ลา้นหุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย และมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศ
อินโดนีเซีย กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55.00 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมด และได้ช าระค่าหุ้นจ านวน 
11,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่ากบั 27.50 ลา้นบาทแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทั SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาร่วมคา้ (JOINT VENTURE AGREEMENT) กบับุคคลภายนอก เพ่ือจดัตั้ง KMA SIAM 
LTD. โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 0.02 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในประเทศเมียนมา กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65.00 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด และไดช้ าระค่าหุน้จ านวน 0.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 3.24 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
จ านวน 0.05 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1.70 ลา้นบาท จากหุ้นสามญั
จ านวน 0.05 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุน้สามญัจ านวน 0.10 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเต็มจ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อย
ละ 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทั SIAMGAS-J&J INTERNATIONAL LTD. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ
กลุ่มกิจการ ไดจ้ดัตั้งบริษทั SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศบงัคลาเทศ โดยมีทุน
จดทะเบียนจ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 ตากาบงัคลาเทศ และมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศบงัคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.90 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
และไดช้ าระค่าหุน้จ านวน 99,900 ตากาบงัคลาเทศ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 40,679 บาทแลว้ 
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 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2560 SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.  บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
จ านวน 1.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 33.22 ลา้นบาท จากหุ้นสามญั
จ านวน 0.10 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุน้สามญัจ านวน 1.10 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเต็มจ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อย
ละ 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ า
สญัญาซ้ือขายหุน้เพ่ือลงทุนเพ่ิมในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในประเทศเมียนมา ในการเขา้ซ้ือเงินลงทุน
เพ่ิมในคร้ังน้ี บริษทั SPW ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมของ 3 บริษทั คือ บริษทั Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. (“MLP”) และ 
บริษทั MSN International Limited (“MSN”) และ บริษทั Asiatech Energy Pte. Ltd. (“AEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 6.1 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดยการลงทุนน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 9.76 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 
305.89 ลา้นบาท ดงันั้นสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั SPW จะเป็นร้อยละ 36.10 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้
ในบริษทัดงักล่าว และไดด้ าเนินการเปล่ียนช่ือผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดร่้วม
จดัตั้งบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าในประเทศเมียนมา ในการลงทุนคร้ังน้ี บริษทั SPW ได้
ถือหุ้นใน 3 บริษทั คือ บริษทั Southern Myanmar Development Co.Ltd. (“SMD”) และ บริษทั TSM Co. Ltd.  
(“TSM”) และ บริษทั Asiatech Infrastructure Co. Pte. Ltd. (“AIC”) ในสดัส่วนร้อยละ 33 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้ โดยการลงทุนคร้ังน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 0.03 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 0.80 ลา้นบาท 

ปี 2561 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้  ้าประกนับางส่วน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 2,000.0 
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 26 - 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดย
ในการออกจ าหน่ายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงไม่
และจะไม่เก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพยโ์ครงสร้างพ้ืนฐานของบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 1.00 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 31.72 ลา้น
บาท จากหุ้นสามญัจ านวน 51.02 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 52.02 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเต็มจ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วนการ
ลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00  

 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 8.26 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 262.02 
ลา้นบาท จากหุ้นสามญัจ านวน 52.02 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 60.28 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วน
การลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00  

 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั สยาม แอลเอน็จี จ ากดั ในประเทศไทย โดยมีทุนจด
ทะเบียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท บริษทั
มีสดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจใน
การจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
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 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทั Siamgas Global Investment Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยได้
จดัตั้งบริษทั Pacific Gas Bangladesh Ltd. ("PGB") ในประเทศบงัคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 400,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10,000 ตากาบงัคลาเทศ และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินธุรกิจในการจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
ในประเทศบงัคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 Siamgas Global Investment Pte. Ltd.  บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 0.68 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 21.27 ลา้นบาท จากหุ้นสามญัจ านวน 1.10 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1.78 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสดัส่วนการลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือหุ้นของบริษทั Far East Petroleum Sdn. Bhd. จากบุคคลภายนอก
ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จ านวน 2.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 มาเลเซียริงกิต รวม
จ านวนเงิน 2.50 ลา้นมาเลเซียริงกิต หรือคิดเป็นจ านวน 20.47 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายช าระทั้งจ านวนแลว้ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ีภายหลงัการซ้ือหุน้น้ีจะมีผลท าใหส้ดัส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70.00 เป็นร้อย
ละ 95.00 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 Siamgas Global Investment Pte. Ltd.  บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 0.10 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 3.34 ลา้นบาท จากหุ้นสามญัจ านวน 1.78 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1.88 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสดัส่วนการลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 3.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 100.06 
ลา้นบาท จากหุน้สามญัจ านวน 60.28 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุน้สามญัจ านวน 63.28 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วน
การลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย SPW ไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือลงทุนเพ่ิมในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมในประเทศเมียนมา ในการเขา้ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในคร้ังน้ี บริษทัยอ่ย SPW ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมของ 3 บริษทั คือ 
บริษทั Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. (“MLIPP”) และ บริษทั MSN International Limited (“MSN”) และ บริษทั 
Asiatech Energy Pte. Ltd. (“AEPL”) ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดยการลงทุนน้ีมี
มูลค่ารวมทั้งส้ิน 8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 262.07 ลา้นบาท ซ่ึงแหล่งเงินทุนท่ีใชม้าจากกระแสเงินสด
ภายในของกลุ่มกิจการ โดยบริษทัยอ่ย SPW ไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นให้แก่ผูข้ายจ านวน 2.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
เทียบเท่ากบั 62.18 ลา้นบาทในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และจ่ายช าระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือจ านวน 5.60 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 199.89 ลา้นบาทให้แก่ผูข้ายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดงันั้นสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัย่อย SPW จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 41.10 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ในบริษทัดังกล่าว และได้
ด าเนินการเปล่ียนช่ือผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทั สยามลคัก้ีมารีน จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 10.30 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 103 ลา้นบาท เพ่ือขอรับสิทธ์ิการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 100.00 ใน SLM 

 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 Siamgas Global Investment Pte. Ltd.  บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 0.15 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 4.95 ลา้นบาท จากหุ้นสามญัจ านวน 1.88 
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ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 2.03 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสดัส่วนการลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้
จดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 5.60 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 185.22 
ลา้นบาท จากหุน้สามญัจ านวน 63.28 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุน้สามญัจ านวน 68.88 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วน
การลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้  ้าประกนับางส่วน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 2,000.0 
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 4 - 6 ธนัวาคม 2561 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยใน
การออกจ าหน่ายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงไม่และ
จะไม่เก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพยโ์ครงสร้างพ้ืนฐานของบริษทั 

ปี 2562 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 1.00 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 32.78 ลา้น
บาท จากหุ้นสามญัจ านวน 68.88 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 69.88 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วน
การลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2562 Siamgas Global Investment Pte. Ltd.  บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 0.10 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 3.30 ลา้นบาท จากหุ้นสามญัจ านวน 2.03 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 2.13 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสดัส่วนการลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าหุ้นกูร้วม 3,000.0 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 25 - 29 มกราคม 2562 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนทัว่ไป โดยในการ
ออกจ าหน่ายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการช าระคืนหุน้กูท่ี้จะถึงก าหนดช าระและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงานของผูอ้อกหุน้กูแ้ละบริษทัยอ่ยของผูอ้อกหุน้กู ้

 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทั สยามลคัก้ีมารีน จ ากดั (“SLM”) ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 4.00 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 40.00 ลา้นบาท เพ่ือขอรับสิทธ์ิการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัยงัคงรักษาสดัส่วนในการลงทุนร้อยละ 100.00 ใน SLM 

 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 1.60 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 50.91 ลา้น
บาท จากหุ้นสามญัจ านวน 69.88 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 71.48 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วน
การลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 0.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 15.32 ลา้น
บาท จากหุ้นสามญัจ านวน 71.48 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหุ้นสามญัจ านวน 71.98 
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ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิมทุนเตม็จ านวน ดงันั้นบริษทัยงัคงรักษาสัดส่วน
การลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2562 บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนและเรียกช าระการเพ่ิมทุน
จ านวน 57.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 575 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินเพ่ิม
ทุนเตม็จ านวนและไดส้ดัส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70.0 เป็นร้อยละ 87.69 

 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 บริษทั SingGas (LPG) Pte. Ltd. (“SIN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซ้ือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนทั้งหมดในบริษทั Tropical Gas Pte. Ltd. (“TPC”) ซ่ึงเป็นธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศสิงคโปร์ โดยการลงทุนคร้ังน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1.44 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
เทียบเท่ากบั 32 ลา้นบาท  

 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 บริษทั สยาม แอลเอน็จี จ ากดั (“SLNG”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ าการ
ซ้ือหุ้นบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั (“TPP”) ในสัดส่วนร้อยละ 40.51 จากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่าเงิน
ลงทุนเท่ากบั 1,361 ลา้นบาท โดย TPP ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าคลงัเก็บน ้ ามนัและท่าเรือน ้ าลึก ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอเกาะสีชงั 
จงัหวดัชลบุรี 

 ในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บริษทั Southern Myanmar Development Co. Ltd. (“SMD”) บริษทั
ร่วมทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นผ่าน SPW ไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวนทั้งส้ิน 1 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 
10,000 ลา้นจตั หรือเทียบเท่า 204 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคงรักษาสดัส่วนการถือหุน้ใน SMD อยูร้่อยละ 33 

 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษทั สยาม แอลเอ็นจี จ ากดั (“SLNG”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ าการ
ซ้ือหุน้บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั (“TPP”) เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนร้อยละ 30.0 จากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่า
เงินลงทุนเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท โดย TPP ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าคลงัเก็บน ้ ามนัและท่าเรือน ้ าลึก ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอเกาะสี
ชงั จงัหวดัชลบุรี 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดร่้วม
จดัตั้งบริษทั Ruamur Pte. Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ และมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริการทางเทคนิคเก่ียวกบัธุรกิจพลงังานไฟฟ้า กลุ่มกิจการมี
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 41.10 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด และไดช้ าระค่าหุ้นจ านวน 305.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
คิดเป็นเงินประมาณ 9,288 บาท 

 
การประกอบธุรกจิ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพลงังานและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
การประกอบธุรกิจภายในประเทศ มีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งรวม 9 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน  

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

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัจ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั และบริษทั สยามลคัก้ี มารีน 
จ ากดั 

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

4) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  
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ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จ ากดั 
5) ธุรกิจคา้ปลีกน ้ ามนั 

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั 
6) ธุรกิจใหบ้ริการท่าเรือคอนเทนเนอร์ 

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั(มหาชน) 
7) ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการแบบร่วมคา้ (JOINT VENTURE) 

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัร่วมคา้ คือ บริษทั สยามนทลิน จ ากดั โดยด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  
8) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว 

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั สยาม แอลเอน็จี จ ากดั 
9) ธุรกิจใหบ้ริการเช่าคลงัเก็บสินคา้เหลว และท่าเทียบเรือน ้ าลึก 

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัร่วมทางออ้ม คือ บริษทั ไทยพบับลิค พอร์ต จ ากดั โดยบริษทัถือหุน้ผา่นบริษทั สยาม แอลเอ็นจี 
จ ากดั 

 
การประกอบธุรกิจภายนอกประเทศ มีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งรวม 10 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั คือ SINO SIAM GAS 

AND PETROCHEMICALS CO., LTD.(“ZSS”) และ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY   LTD.(“SOG”) 
2) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษทั คือ SUPERGAS CO., 

LTD.(“SGV”) และเป็นกิจการร่วมคา้ คือ CITYGAS NORTH CO., LTD.(“CGN”) 
3) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ SINGGAS (LPG) PTE 

LTD.(“SIN”), SIAM GAS TRADING PTE. LTD.(“SGT”) และบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นผ่าน SINGGAS (LPG) 
PTE. LTD. คือ TROPICAL GAS PTE. LTD. (“TPC”) 

4) ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ MYGAZ SDN. 
BHD.(“MGM”) และ FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD.(“FEP”) และกิจการร่วมคา้ทางตรง SGGAS SDN. 
BHD.(“SGG”) 

5) ธุรกิจคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศบงัคลาเทศ ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั คือ SIAMGAS J&J 
INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”), SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”) และ PACIFIC GAS BANGLADESH LTD 
(“PGB”) 

6) ธุรกิจคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีด าเนินกิจการแบบร่วมคา้ทางออ้ม (INDIRECT JOINT VENTURE) 
 ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัร่วมคา้ คือ PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL (“SID”) และ KMA SIAM LIMITED (“KSL”) 
7) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีด าเนินกิจการแบบร่วมทางออ้ม (INDIRECT ASSOCIATE) 
 ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัร่วมคา้ คือ MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”), MSN INTERNATIONAL 

LIMITED (“MSN”) และ ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”) 
8) ธุรกิจท่ีมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษทั คือ SIAM GAS HK 

LTD.(“SHK”), SIAMGAS POWER PTE. LTD.(“SPW”) และ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. 
LTD.(“SGI”) 
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9) ธุรกิจโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าท่ีด าเนินกิจการแบบร่วมทางออ้ม (INDIRECT ASSOCIATE) ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั
ร่วมคา้ คือ SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD. (“SMD”), ASIATECH INFRASTRUCTURE CO., 
PTE. LTD. (“AIC”) และ TSM CO., LTD. (“TSM”) 

10) ธุรกิจให้บริการทางเทคนิคเ ก่ียวกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงด าเนินการโดยบริษัทร่วมทางอ้อม (INDIRECT 
ASSOCIATE) คือ RUAMUR PTE. LTD. (“RUM”) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ผ่านโรงบรรจุก๊าซ 

LPG ของบริษทัจ านวน 25 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัด าเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซประเภท COCO 
(Company Own – Company Operate)) จ านวน 14 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัใหผู้อ่ื้นเช่าด าเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ
ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จ านวน 11 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทั (สถานีบริการ
ก๊าซประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จ านวน 41 แห่ง และจ าหน่ายผ่านตวัแทนคา้ต่างของบริษทั 
(Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จ านวน 334 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซประเภท DODO) 
จ านวน 63 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG (สถานีบริการก๊าซประเภท DODO) จ านวน 271 แห่ง 

 
ปัจจุบัน บริษัทมบีริษัทย่อยในกลุ่มรวม 33 บริษัท แบ่งออกเป็น 
บริษัททีบ่ริษัทถือหุ้นโดยตรงจ านวน 15 บริษัท คือ  
1.บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) (“UGP”) 2. บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั (“LCR”) 3. บริษทั 

สยาม ควอลิต้ี สตีล จ ากดั (“SQS”) 4. บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จ ากดั (“SEE”) 5. บริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั 
(“SSW”) 6. บริษทั สยามลคัก้ีมารีน จ ากดั (“SLM”) 7. SIAMGAS HK CO., LTD. (“SHK”) 8. SUPERGAS CO., LTD. 
(“SGV”) 9. SINGGAS (LPG) PTE LTD. (“SIN”) 10. SIAMGAS TRADING CO., LTD. (“SGT”) 11. MYGAZ SDN. BHD. 
(“MGM”) 12. SIAMGAS POWER PTE.LTD. (“SPW”) 13. SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) 14. 
FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. (“FEP”) และ15. บริษทั สยาม แอลเอน็จี จ ากดั (“SLNG”)   

บริษัททีบ่ริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทอกีจ านวน 6 บริษัท คือ  
16. SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“ZSS”) 17. SIAM OCEAN GAS AND ENERGY 

LTD. (“SOG”) 18. SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”), 19. SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”), 20. 
PACIFIC GAS BANGLADESH LTD (“PGB”) และ 21. TROPICAL GAS PTE. LTD. (“TPC”)  

บริษัทร่วมค้าทางตรงจ านวน 3 บริษัท คือ  
22. SG GAS SDN.BHD. (“SGG”) 23. CITYGAS NORTH CO., LTD. (“CGN”) และ 24. บริษทั สยามนทลิน จ ากดั 

(“SNL”)  
บริษัทร่วมค้าทางอ้อม 1 บริษัทคือ  
25. PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL (“SID”)  
บริษัทร่วมทางอ้อมจ านวน 8 บริษัท คือ  
26. MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) 27. MSN INTERNATIONAL LIMITED (“MSN”) 28. 

ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”) 29. SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD. (“SMD”) 30. 
ASIATECH INFRASTRUCTURE CO., PTE. LTD. (“AIC”) 31. TSM CO., LTD. (“TSM”), 32. KMA SIAM LIMITED 
(“KSL”), 33. บริษทั ไทยพบับลิค พอร์ต จ ากดั (“TPP”) และ 34. RUAMUR PTE. LTD. (“RUM”) 
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1.1.3  โครงสร้างของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 
 

 
 

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

โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.59 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้   UGP ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG แอมโมเนีย
และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน โดยด าเนินการบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ไดแ้ก่ บิวเทน 
โพรเพน และโพรเพลแลนท์ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยูนิคแก๊ส” ซ่ึง UGP ไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูค้ ้าน ้ ามนัเช้ือเพลิงตาม
มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนั พ.ศ. 2543) จากกระทรวงพาณิชย ์

ปัจจุบนั UGP มีคลงัเก็บก๊าซ LPG จ านวน 2 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG จ านวน 19 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ 
LPG ท่ีบริษทัด าเนินการเอง (โรงบรรจุประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จ านวน 16 แห่ง และโรงบรรจุ
ก๊าซ LPG ท่ีบริษทัให้ผูอ่ื้นเช่าด าเนินการ (โรงบรรจุก๊าซประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จ านวน 3 แห่ง
และมีตวัแทนคา้ต่างของ UGP (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จ านวน 121 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG 
ประเภท DODO จ านวน 79 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO จ านวน 42 แห่ง โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของ UGP 
จะเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG และโรงงานอุตสาหกรรม  UGP ยงัไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามมาตรา 
12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543  
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บริษทั ลคัก้ี แคร์ริเออร์ จ ากดั (“LCR”) 
LCR ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2534 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 70 ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็น         

ผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้   LCR ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนัและก๊าซ LPG ทางรถยนต ์
โดยไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้น ้ ามนั พ.ศ. 2543   LCR ให้บริการขนส่งทั้งก๊าซ 
LPG แอมโมเนีย และน ้ ามนัใหก้บัลูกคา้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่ง LPG ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั
ในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งน ้ ามนัส่วนใหญ่ คือ ลูกคา้สถานีบริการน ้ ามนัทัว่ไป ปัจจุบนั 
LCR มีรถบรรทุกน ้ ามนัจ านวน 26 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 949,000 ลิตร รถบรรทุกก๊าซ LPG จ านวน 312 คนั 
มีความสามารถในการบรรทุกรวม 3,511 ตนั รถบรรทุกแอมโมเนีย จ านวน 29 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 282 ตนั 
และรถบรรทุกสารเคมีอ่ืนๆ จ านวน 3 คนั ความสามารถในการบรรทุกรวม 102,000 ลิตร 
 

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

ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ SQS ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ทั้งประเภทถงัก๊าซ 
LPG ส าหรับใชใ้นครัวเรือนและถงัก๊าซ LPG ท่ีใชใ้นรถยนต ์SQS จ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ส่วนใหญ่ให้กบับริษทัในกลุ่มทั้งใน
ประเทศ และนอกประเทศ 
 

บริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จ ากดั (“SEE”) 
SEE ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2547 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 975 ลา้นบาท โดยบริษทั

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 87.69 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้  SEE ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจากผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น กากน ้ าตาล มนัส าปะหลงั เป็นตน้ มีโรงงานผลิตเอทานอล 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 8 ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 95% ส าหรับส่งออกไปยงัต่างประเทศเท่ากบั 100,000 
ลิตรต่อวนั 

SEE เร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจกัรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือนมีนาคม 2552 
จนกระทั้งในปี 2553 ไดมี้การปรับปรุงเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรเพ่ือให้สามารถผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ 99.5% ไดส้ าหรับการใชใ้น
ภาคขนส่ง ซ่ึงจะสามารถเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณไตรมาสท่ี 2 ของปี 2554 

SEE หยดุด าเนินกิจการตั้งแต่ปี 2556 จากปัญหาดา้นตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิตท่ีสูงเกินไปเน่ืองจากปริมาณวตัถุดิบท่ี
ออกมาในตลาด ตวัอยา่งเช่นออ้ย และมนัส าปะหลงัมีนอ้ยเกินไป อีกทั้งเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาจ าหน่ายส่งผลให้ไม่คุม้ทุน
หากจะด าเนินการผลิต SEE จึงหยดุด าเนินการผลิต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขายกิจการดงักล่าวออกไป 
 

บริษทั สยามลคัก้ี มารีน จ ากดั (“SLM”) 
SLM จดทะเบียนนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 590.02 ลา้นบาท 

โดยมีบริษทั, LCR และ UGP เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 59.0 29.8 และ 11.2 ตามล าดบั  
SLM ประกอบธุรกิจการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางเรือทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยไดรั้บ

อนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัตามาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัผูค้า้น ้ ามนั พ.ศ. 2543 ลูกคา้ท่ีใชข้นส่งก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จะ
เป็นบริษทัในกลุ่ม ปัจจุบนั SLM มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จ านวน 24 ล า มีความสามารถในการบรรทุกรวม 273,573 ตนั และเรือ
บรรทุกแอมโมเนียจ านวน 2 ล า มีความสามารถในการบรรทุก 1,795 ตนั 
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บริษทั สยามสุขสวสัด์ิ จ ากดั (“SSW”) 
SSW ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 100 ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อ

หุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์โดยเร่ิมมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนั
เช้ือเพลิง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ภายใตแ้บรนด ์“บางจาก” 

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

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ SHK ประกอบธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง และประกอบธุรกิจคา้
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือลงทุนในประเทศจีน โดยเป็นการซ้ือหุ้นสามญัของ CHEVRON OCEAN GAS & 
ENERGY LTD.(“COGEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จาก CHEVRON CHINA LTD. 
โดยบริษทัไดด้ าเนินการรับโอนหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และซ้ือหุ้นสามญัของ BP 
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 าเนินการรับโอนหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 
2553 
 

SUPERGAS COMPANY LIMITED. (“SGV”) 
SGV เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 33.0 ลา้นบาท วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบ

ธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SGV ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHANGHAI CROWN LIMITED. เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 SUPERGAS CO., LTD. (“SGV”) และ CITYGAS CO., LTD. (“CGV”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั ไดมี้การควบรวมกิจการและด าเนินธุรกิจในนามของ SGV การควบรวมกิจการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
สร้างความแขง็แกร่งของการด าเนินธุรกิจในประเทศเวยีดนาม โดยสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ และภาระผูกพนัของ CGV ทั้งหมด
ไดมี้การโอนไปยงั SGV ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยการควบรวมกิจการของบริษทัจ ากดัในประเทศ
เวยีดนาม โดยภายหลงัการควบรวมกิจการส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของ SGV เท่ากบั 425.50 ลา้นบาท 

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

ประเทศสิงคโปร์ วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SHELL 
GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. ในสดัส่วนร้อยละ 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.”  

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 SIN เขา้ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษทั TROPICAL GAS PTE. LTD. 
(“TPC”) ซ่ึงเป็นธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศสิงคโปร์ โดยการลงทุนคร้ังน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1.44 ลา้น
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากบั 32 ลา้นบาท  
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SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) 
SGT เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 500,000 เหรียญสิงคโปร์ 

หรือประมาณ 12.83 ลา้นบาท SGT จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจน าเขา้และ
ส่งออกแก๊สปิโตรเลียมเหลวไปยงัประเทศต่างๆในภูมิภาค  
 

SINO SIAMGAS & PETROCHEMICALS COMPANY LIMITED (“ZSS”) 
ZSS เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 2,086.86 ลา้นบาท 

วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมครบวงจร ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการ
น าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ดว้ยเรือ รถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวเพ่ือบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ และจดทะเบียนในประเทศจีน โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 

 
SIAM OCEAN GAS & ENERGY LIMITED (“SOG”) 
SOG เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 4,938.45 ลา้นบาท 

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

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

จ านวน 1 ลา้นบาท วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรือขนาดใหญ่ โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั สยามนทลิน จ ากดั 
ร่วมกบับริษทั นทลิน จ ากดั โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 
0.5 ลา้นบาท เม่ือไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 โดยปัจจุบนัยงัไม่มีการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือ 

และในระหวา่งปี 2559 SNL ไดมี้การเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมทุก
ประเภท โดยปัจจุบนั SNL มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใตแ้บรนด ์“คาเฟ่ อเมซอน” 
 

SG GAS SDN. BHD. (“SGG”) 
SGG เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็นบริษัทร่วมทางตรงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.99 

วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 100,000 เหรียญริงกิตมาเลเซีย และ
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมเงินลงทุนใน SGG จากทุนจดทะเบียนเดิม 
100,000 เหรียญริงกิตมาเลเซีย เป็น 1,000,000 เหรียญริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 9.99 ลา้นบาท 

 
MYGAZ SDN. BHD. (“MGM”) 
MGM เป็นบริษทัยอ่ยทางตรงท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 MGM จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย 

วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 12.0 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย คิด
เป็นมูลค่าเท่ากบั 120.66 ลา้นบาทโดย MGM ไดท้ ารายการซ้ือสินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR 
SDN. BHD. (“STSB”) ใน EAST MALAYSIA เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 10.0 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงไดว้างเงินมดั
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จ าไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 และไดท้ าการโอนสินทรัพยแ์ละธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 
พฤษภาคม 2556 

 
CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CGN”) 
CGN เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 79.6 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 188.22 ลา้นบาท จดทะเบียน

นิติบุคคลในประเทศเวียดนาม วตัถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ของ SHELL GAS HAIPHONG LIMITED ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS 
B.V. เป็นจ านวนเงินลงทุนจ านวน 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 โดยภายหลงัได้
ท าการเปล่ียนช่ือจาก “SHELL GAS HAIPHONG LIMITED” เป็น “CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED” 
 
 FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. (“FEP”) 
 FEP เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 95.00 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 10.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย คิดเป็น
มูลค่า 88.71 ล้านบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจค้าผลิตภณัฑ์ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  
 
 SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) 
 SPW จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
71,980,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่า 2,464.86 ลา้นบาทโดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถือหุน้ในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า (Holding Company) 
 SPW เขา้ซ้ือเงินลงทุนสัดส่วนร้อยละ 30 ในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ขนาด 230 เมกะวตัต์ ของ 
MYANMAR LIGHTING (IPP) Co., Ltd. (“MLP”) ในประเทศเมียนมาโดยการเขา้ลงทุนคร้ังน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 48 ลา้น
เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นประมาณ 1,688.16 ลา้นบาท ค านวณตามอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 15 
กรกฎาคม 2559 ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.17 บาท) โดยมีการลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้น (Sales and Purchase 
Agreement) เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2559 โดยปัจจุบนั SPW ถือหุน้ใน MLP สดัส่วนร้อยละ 41.1 
 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดร่้วม
จดัตั้งบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าในประเทศเมียนมา ในการลงทุนคร้ังน้ี บริษทั SPW ไดถื้อหุ้นใน 3 
บริษทั คือ บริษทั Southern Myanmar Development Co.Ltd. (“SMD”) และ บริษทั TSM Co. Ltd.  (“TSM”) และ บริษทั 
Asiatech Infrastructure Co. Pte. Ltd. (“AIC”) ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดยการลงทุนคร้ังน้ีมี
มูลค่ารวมทั้งส้ิน 0.03 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 0.80 ลา้นบาท 
 
 MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) 
 MLP เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 41.1 ผ่าน SPW โดยปัจจุบนั MLP มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
93,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100,000 จ๊าดพม่า หรือคิดเป็นเงินประมาณ 235.44 ลา้นบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
เมียนมา และมีวตัถุประสงคเ์ป็นโรงไฟฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ขนาด 230 เมกะวตัตใ์นประเทศเมียนมาร์ 
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 MSN INTERNATIONAL LIMITED (“MSN”) 
 MSN เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 41.1 ผ่าน SPW โดยปัจจุบนั MSN มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 0.03 ลา้นบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
มาเลเซีย และมีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการส าหรับธุรกิจดา้นพลงังาน 
 
 ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”) 
 AEP เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 41.1 ผ่าน SPW โดยปัจจุบนั AEP มีทุนจดทะเบียนจ านวน 100 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 0.003 ลา้นบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ 
และมีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการส าหรับธุรกิจดา้นพลงังาน 
 
 SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) 
 SGI จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ปัจจุบนั SGI มีทุนจดทะเบียน จ านวน 2.13 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลล่าห์
สหรัฐ คิดเป็นมูลค่า 69.53 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company)  
  
 SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”) 
 SJJ จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศบงัคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 48,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 ตากาบงั
คลาเทศ หรือเท่ากับ 4.86 ล้านตากาบังคลาเทศ โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีบริษัทถือหุ้นผ่าน SIAMGAS GLOBAL 
INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) ในสดัส่วนร้อยละ 100 และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตร
เคมีในประเทศบงัคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
 
 SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”) 
 SGB จดทะเบียนในประเทศบงัคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 ตากาบงัคลาเทศ 
โดยเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นผ่าน SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.90 และมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศบงัคลาเทศ  
 
 PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL. (“SID”) 
 SID จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย โดยเป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุ้นผ่าน SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. 
LTD. (“SGI”) ในสดัส่วนร้อยละ 55.00 และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศอินโดนีเซีย 
 
 SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD. (“SMD”) 
 SMD เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 33 ผ่าน SPW โดยปัจจุบนั SMD มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,010,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 จ๊าดพม่า หรือคิดเป็นเงินประมาณ 206.39 ลา้นบาท จดทะเบียนนิติบุคคลใน
ประเทศเมียนมา และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าในประเทศเมียนมา 
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 ASIATECH INFRASTRUCTURE CO., PTE. LTD. (“AIC”) 
 AIC เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 33 ผา่น SPW โดยปัจจุบนั AIC มีทุนจดทะเบียนจ านวน 100 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 เหรียญสิงคโปร์ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 0.0024 ลา้นบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ 
และมีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการส าหรับธุรกิจดา้นพลงังาน 
 
 TSM CO., LTD. (“TSM”) 
 TSM เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 33 ผา่น SPW โดยปัจจุบนั TSM มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 0.033 ลา้นบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
มาเลเซีย และมีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการส าหรับธุรกิจดา้นพลงังาน 
 
 PACIFIC GAS BANGLADESH LTD (“PGB”) 
 PGB จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศบงัคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 ตา
กาบังคลาเทศ คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 15.25 ลา้นบาท โดยเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นผ่าน SIAMGAS GLOBAL 
INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) ในสดัส่วนร้อยละ 100 และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตร
เคมีในประเทศบงัคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
 
 KMA SIAM LIMITED (“KSL”) 
 KSL โดยเป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 65 ผา่น SGI โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 23,042.61 ลา้นจดั คิดเป็น
มูลค่าเท่ากบั 491.44 ลา้นบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศเมียนมา วตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใน
ประเทศเมียนมา  
 
 บริษทั สยาม แอลเอน็จี จ ากดั (“SLNG”) 
 SLNG จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000.00 ลา้นบาท และ
เรียกช าระแลว้ 385.00 ลา้นบาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว  
 

TROPICAL GAS PTE LTD. (“TPC”) 
TPC เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นผ่าน SIN ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 20,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 

440,936 บาท TPC จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว 
 
 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั (“TPP”) 
 TPP เป็นบริษทัร่วมทางออ้มท่ีบริษทัถือหุน้ผา่น SLNG ในสดัส่วนร้อยละ 40.5 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 840.0 
ลา้นบาท TPP ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเช่าคลงัเก็บสินคา้เหลว และท่าเทียบเรือน ้ าลึกซ่ึงใหบ้ริการขนถ่ายน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัใส
หรือน ้ ามนัท่ีใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้
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RUAMUR PTE. LTD. (“RUM”) 
 RUM เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 41.1 ผ่าน SPW โดยปัจจุบนั RUM มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ และมีวตัถุประสงค์ในการ
ใหบ้ริการทางเทคนิคส าหรับธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 
 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 

 บริษัท ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1 UGP 105.00 99.59 การบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
อ่ืน โดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบการเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7  

2 LCR 70.00 99.99 การขนส่งก๊าซ LPG และน ้ ามนัทางรถยนต์ โดยไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและน ้ ามนั 

3 SQS 70.00 99.99 การผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG 
4 SEE 975.00 87.69 ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล (หยดุกิจการ) 
5 SLM 590.02 58.98  

 41.021 
การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางเรือ โดยไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและน ้ ามนั 

6 SSW 100.00 100.00 เป็นบริษทัยอ่ยทางตรง โดยประกอบธุรกิจปิโตรเลียม (จ าหน่ายปลีก
น ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ภายใตแ้บรนด ์“บางจาก” 

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

8 SGV 425.50 100.00 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศเวยีดนาม 
9. SIN 336.01 95.00 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศสิงคโปร์ 
10. ZSS 

 
2,086.86 100.00 2 ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร ประกอบด้วย

คลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการน าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถ
ให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ด้วยเรือ รถบรรทุกก๊าซ 
และโรงบรรจุก๊าซ   ปิโตรเลียมเหลวเพ่ือบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ ตั้งอยู่
เมืองจูไห่ ประเทศจีน 

11. SOG 4,938.45 100.00 2 ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร ประกอบด้วย
คลงัสินคา้ และท่าเรือท่ีใชรั้บแก๊สในการน าเขา้ และท่าเรือท่ีสามารถ
ให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินคา้ดว้ยเรือ และรถบรรทุก
ก๊าซ ตั้งอยูเ่มืองซวัเถา ประเทศจีน 

12. SNL 1.00 50.00 เป็นกิจการร่วมคา้ โดยประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ภายใตแ้บรนด ์“คาเฟ่ อเมซอน” 

13. SGT 12.83 100.00 ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้ งอยู่ประเทศ
สิงคโปร์ 

14. SGG 9.99 29.99 เป็นบริษทัร่วมคา้ทางตรง โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
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 บริษัท ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศมาเลเซีย 
15. MGM 120.66 70.00 เป็นบริษัทย่อยทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศมาเลเซีย 
16. CGN 188.22 79.64 เป็นบริษทัร่วมคา้ โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ตั้งอยูป่ระเทศเวยีดนาม 
17. FEP 88.71 95.00 เป็นบริษัทย่อยทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศมาเลเซีย 
18. SPW 2,464.86 100.00 เป็น Holding Company ตั้งอยูป่ระเทศสิงคโปร์ 
19. MLP 235.44 41.105 เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม โดยประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน

ร่วมในประเทศเมียนมา 
20. MSN 0.03 41.105 เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม โดยประกอบธุรกิจใหบ้ริการส าหรับธุรกิจดา้น

พลงังาน 
21. AEP 0.0027 41.105 เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม โดยประกอบธุรกิจใหบ้ริการส าหรับธุรกิจดา้น

พลงังาน 
22. SGI 69.53 100.00 เป็น Holding Company ตั้งอยูป่ระเทศสิงคโปร์ 
23. SJJ 2.14 80.003 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศบงัคลาเทศ 
24. SGB 0.04 99.904 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศบงัคลาเทศ 
25. SID 50.00 55.003 เป็นบริษทัร่วมคา้ทางออ้ม โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศอินโดนีเซีย 
26. SMD 206.39 33.005 เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม โดยประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า และสายส่ง

ไฟฟ้าในประเทศเมียนมา 
27. AIC 0.002 33.005 เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม โดยประกอบธุรกิจให้บริการส าหรับธุรกิจ

ดา้นพลงังาน 
28. TSM 0.033 33.005 เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม โดยประกอบธุรกิจให้บริการส าหรับธุรกิจ

ดา้นพลงังาน 
29. PGB 15.25 90.003 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศบงัคลาเทศ 
30. KSL 491.44 65.003 เป็นบริษทัร่วมคา้ทางออ้ม โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ระเทศเมียนมา 
31 SLNG 385.00 99.99 เป็นบริษทัย่อยทางตรง ประกอบกิจการปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 

และก๊าซธรรมชาติเหลว 
32 TPP 840.00 71.206 เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม ประกอบกิจการให้บริการเช่าคลงัเก็บสินคา้



                                                                                                                            บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)  

 

ส่วนท่ี 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 23 

 บริษัท ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

เหลว และท่าเทียบเรือน ้ าลึกซ่ึงให้บริการขน ถ่ายน ้ ามนัดิบและน ้ ามนั
ใสหรือน ้ ามนัท่ีใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้

33 TPC 0.44 100.007 เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว 
34 RUM 0.023 41.15 เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางเทคนิค

ส าหรับธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 
หมายเหตุ 1. บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น LCR และ UGP 

 2.  บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น SGHK 
 3.  บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น SGI 
 4.  บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น SJJ 
 5.  บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น SPW 
 6.  บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น SLNG 
 7. บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น SIN 

 
1.1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

โครงสร้างบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีลกัษณะความสมัพนัธ์พ่ึงพิง หรือแข่งขนั กบัธุรกิจอ่ืนในกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้
ใหญ่ แต่อยา่งใด 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 
 

บริษทัที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 

 มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย        
    ผลิตภณัฑก์๊าซปิโตรเลียมเหลว บริษทั และ UGP 18,268.16 30.64 18,528.41 26.81 18,490.80 27.42 
    ผลิตภณัฑแ์อมโมเนีย UGP 1,039.99 1.74 1,071.27 1.55 990.89 1.47 
    ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน UGP 715.61 1.20 710.71 1.03 683.58 1.01 
    ผลิตภณัฑถ์งัก๊าซ LPG SQS 9.14 0.02 0.00 0.00 9.50 0.01 
    ผลิตภณัฑเ์อทานอล SEE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    ผลิตภณัฑน์ ้ามนั SSW,TPP 307.47 0.52 623.94 0.90 931.20 1.38 
    ผลิตภณัฑก์๊าซปิโตรเลียวเหลว 
    (ต่างประเทศ) 

บริษทั UGP SGV SIN ZSS  
SOG SGT CITYGAS CGN 

และMGM 

38,403.04 64.40 47,329.03 68.49 45,728.48 67.80 

รายได้จากการขาย  58,743.40 98.51 68,263.36 98.78 66,834.44 99.09 
รายไดค้่าขนส่ง LCR SLM 395.07 0.66 249.38 0.36 228.14 0.34 
รายไดค้่าบริการ บริษทั/บริษทัยอ่ย 13.78 0.02 9.44 0.01 13.97 0.02 
รายไดจ้ากเงินปันผล บริษทั 2.85 0.00 3.60 0.01 3.37 0.01 
รายไดอ่ื้น บริษทั/บริษทัยอ่ย 474.31 0.80 577.46 0.84 361.88 0.54 

รวมรายได้ บริษทั/บริษทัย่อย 59,629.41 100.00 69,103.24 100.00 67,441.79 100.00 
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1.2.2  การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพลงังานรวม 5 ประเภท ไดแ้ก่ ก) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ข) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอ่ืน ค) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ง) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล จ) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในต่างประเทศ ฉ) ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า ช) ธุรกิจใหบ้ริการเช่าคลงัเก็บสินคา้เหลวและท่าเทียบเรือน ้ าลึก 

 

ก)  ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน 
บริษทัและ UGP ประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจการคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) แอมโมเนีย และผลิตภณัฑปิ์

โตรเคมีอ่ืนซ่ึงไดแ้ก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท ์เป็นตน้ 
บริษัทและ UGP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ผ่านการ

ด าเนินงานของบริษทัและ UGP   และประกอบธุรกิจคา้แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนิูค
แก๊ส” ผา่นการด าเนินการของ UGP 
 

ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
บริษทัประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั   ส่วนการคา้ก๊าซ 

LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” จะด าเนินการโดย UGP    ซ่ึงทั้งบริษทัและ UGP ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้ก๊าซ
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2521 ซ่ึงเทียบเท่ากบัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้
น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543)   และเน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัแม่ของ UGP โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงอนุญาตให้ UGP สามารถบรรจุก๊าซ LPG 
ลงในถงัก๊าซ LPG ของบริษทัได ้และ UGP ไดอ้นุญาตให้บริษทัสามารถบรรจุก๊าซ LPG ลงในถงัก๊าซ LPG ของ UGP ได้
เช่นกนั 

 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทัและ UGP เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ครบวงจร โดยครอบคลุมการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัโรงบรรจุก๊าซ LPG ซ่ึงจะน า

ก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายเป็นก๊าซหุงตม้ต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน การ
จ าหน่ายไปยงัสถานีบริการก๊าซ LPG เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์และการจ าหน่ายไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 

การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) 
และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่
ของลูกคา้ โดยการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่นั้นจะเป็นการจ าหน่ายไปยงัโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ี
เป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทัและ UGP โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ี
เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณดงักล่าว   และสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทัและ 
UGP ส่วนการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ไดแ้ก่ ถงัก๊าซ 
LPG ขนาด 4 กิโลกรัม 11.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม เป็นตน้ โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัและUGP 
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ด าเนินการเองแลว้จึงน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG 
ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 

 

 
 

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 ท่ีคลงัเก็บ
ก๊าซ LPG ของปตท. ท่ีอ าเภอเขาบ่อยา จงัหวดัชลบุรี และคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท.ท่ีจงัหวดัล าปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุ
ราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ และการจดัหาจากโรงกลัน่น ้ ามนัจ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) โรงกลั่นน ้ ามนัของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคัลส์ จ ากัด(มหาชน) และโรงกลั่นน ้ ามันของบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัและ UGP จะน าก๊าซ LPG ท่ีจดัหามาจดัเก็บไวท่ี้คลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP 
ซ่ึงมีจ านวนรวมกนัทั้งหมด 9 แห่ง มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 45.63 ลา้นลิตร ซ่ึงประกอบไปดว้ย คลงัเก็บก๊าซ LPG 
ของบริษทัจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ คลงัสาธุประดิษฐ์ คลงัสุราษฎร์ธานี คลงัล าปาง คลงันครสวรรค์ คลงัขอนแก่น คลงัสงขลา 
และคลงัสุขสวสัด์ิ 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 1,749,831 
2 สุราษฎร์ธานี * 118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2,025,736 
3 ล าปาง 133 หมู่ 4 ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ล  าปาง 8,346,261 
4 นครสวรรค ์ 81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 2,599,395 
5 ขอนแก่น 99 หมู่ 3 ต.บา้นแฮด อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 6,675,913 
6 สงขลา 24/2 หมู่ 7 ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง จ.สงขลา 2,998,161 
7 สุขสวสัด์ิ * 88 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขสวสัด์ิ ต.บางจาก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 3,411,958 

UGP 
1 บางปะกง * 30/1 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปะกง อ  าเภอบางปะกง  จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 24130 
13,636,437 ** 

2 สุราษฎร์ธานี * 99 หมู่ท่ี 3  ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต าบลบางกุง้ อ  าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

4,181,996 *** 

หมายเหตุ : * เป็นคลงัก๊าซ LPG ท่ีมีท่าเรือดว้ย 
  ** รวมปริมาณถงัเก็บก๊าซแอลพีจีท่ีเป็นสินคา้ทณัฑบ์น จ านวน 3,055,099 ลิตร (1 ใบ) 
  *** รวมปริมาณถงัเก็บก๊าซแอลพีจีท่ีเป็นสินคา้ทณัฑบ์น จ านวน 1,963,597 ลิตร (10 ใบ) 

 
ในการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศท่ีตอ้งขนส่งทางเรือ บริษทัจะให้ UGP และ SLM ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือเป็นผูด้  าเนินการ โดยขนส่งก๊าซ LPG จากคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. 
ท่ีอ าเภอเขาบ่อยา จงัหวดัชลบุรีและโรงกลัน่น ้ ามนัมายงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัท่ีสาธุประดิษฐ์ 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 นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่มายงัคลงั
เก็บก๊าซ LPG ของบริษทัในบริเวณใกลเ้คียง บริษทัจะให ้LCR  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG 
ทางรถยนตเ์ป็นผูด้  าเนินการ 

ส าหรับการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกคา้นั้น บริษทัให้ LCR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ 
LPG ทางรถเป็นผูด้  าเนินการ โดยจดัส่งแยกตามประเภทลูกคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุง
ตม้ ไดแ้ก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG   2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ไดแ้ก่ สถานีบริการก๊าซ 
LPG   รถท่ีใช้ก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิง เช่น รถแท็กซ่ี รถยนต์ส่วนบุคคล  และ 3) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานแกว้ โรงงานหลอดไฟ โรงงานพ่นอบสี โรงงานเคลือบสีภาชนะ
บรรจุ โรงงานทอผา้ โรงงานยอ้มผา้ โรงงานกระเบ้ือง โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตอาหาร โรงงานขนมปัง โรงงานถุงมือยาง 
โรงงานประกอบรถยนต ์โรงงานตดัเหลก็ โรงแรม ร้านอาหารจานด่วน และ ศูนยอ์าหารในหา้งสรรพสินคา้ 
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ตารางแสดงพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งก๊าซ LPG ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 พาหนะที่ใช้ขนส่ง LPG จ านวน ความสามารถในการบรรทุก 

SGP รถถงัเวยีน * 55 คนั  
UGP รถถงัเวยีน * 103 คนั  
LCR รถบรรทุกก๊าซ LPG 312 คนั 3,511 ตนั 
SLM เรือบรรทุกก๊าซ LPG 24 ล า 273,573 ตนั 

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

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ทุกรายจะใชว้ตัถุดิบท่ีมาจากภายในประเทศซ่ึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
ดงันั้นผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG จึงไม่มีความแตกต่างกนั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ต่างๆ จึงไม่
เนน้ท่ีจะแข่งขนัดา้นราคา แต่จะมุ่งเนน้ไปท่ีการแข่งขนัทางดา้นกลยทุธ์การตลาดและการบริการ ซ่ึงบริษทัและ UGP มี
กลยทุธ์ดา้นการตลาดและการบริการดงัน้ี 
 
นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ทีส่ าคญั 
กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิค้าก๊าซ LPG 

 กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
1 ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไป

ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 
 การจดัส่งก๊าซ LPG ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการท่ีมีท าเลท่ีตั้งของคลงัเก็บ

ก๊าซ LPG ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศและระบบการขนส่งก๊าซ LPG ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 การให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของถงัก๊าซ LPG โดยตรวจสอบสภาพถงัก๊าซ 
LPG ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 จ าหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมใหลู้กคา้สามารถมีผลก าไรและด าเนินธุรกิจได ้
 การใหค้  าปรึกษาในดา้นการตลาดและการขายอยา่งใกลชิ้ด 

2 ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไป
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์

 การจดัส่งก๊าซ LPG ท่ีรวดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 จ าหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมใหลู้กคา้สามารถมีผลก าไรและด าเนินธุรกิจได ้
 การใหค้  าปรึกษาในดา้นการตลาดและการขายอยา่งใกลชิ้ด 

3 ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไป
ใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 

 ลงทุนในอุปกรณ์และการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้กบัลูกคา้เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
ลูกคา้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซ LPG ระยะยาวกบับริษทั 

 ใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีท่ีลูกคา้มีความประสงคท่ี์จะ
ติดตั้งอุปกรณ์เอง 

 ให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้
งานไดอ้ย่างปลอดภยั ทั้งอุปกรณ์ท่ีบริษทัเป็นผูติ้ดตั้งให้ลูกคา้และอุปกรณ์ท่ีลูกคา้
ติดตั้งเอง 

 การจดัสัมมนาฝึกอบรมเก่ียวกบัความรู้ดา้นการใชก๊้าซ LPG และวิธีการใชก๊้าซ LPG 
อยา่งปลอดภยั 
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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 2560 ร้อยละ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 11,509 60.97 11,464 60.08 11,420 59.60 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 4,307 22.81 4,355 22.82 4,327 22.58 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 2,452 12.99 2,710 14.20 2,744 14.32 
ลูกคา้ต่างประเทศ 610 3.23 553 2.90 669 3.49 

รวม 18,878 100.00 19,082 100.00 19,160 100.00 
 

รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน   โดยโรง
บรรจุก๊าซ LPG จะน าก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละกลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้
ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑ์ก๊าซ LPG ท่ีบรรจุในถงัก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยงั
ครัวเรือนอีกทอดหน่ึง 
ทั้งน้ี ถงัก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ทั้งหมดท่ีหมุนเวียนอยูใ่นทอ้งตลาด 
เป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ถงัก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ขนาดของถัง บริษัท UGP 

(กโิลกรัม) จ านวน (ใบ) ร้อยละ จ านวน (ใบ) ร้อยละ 
4 1,256,854 23.18 1,734,945 29.34 

11 2,600 0.05 0 0.00 
11.5 5,564 0.10 237,657 4.02 
12 241 0.01 0 0.00 
15 4,046,604 74.63 3,704,855 62.66 
48 110,474 2.04 235,362 3.98 
รวม 5,422,337 100.00 5,912,819 100.00 

ที่มา : ขอ้มูลจากทะเบียนสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP 
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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 าเนินงาน
เอง โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาเปิดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ความสามารถ
และความช านาญในการท าการตลาดในพ้ืนท่ีเป็นส าคญั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและ UGP มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO รวมทั้งส้ินจ านวน 33 แห่ง 
แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริษทัจ านวน 14 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG 
ประเภท COCO ของ UGP จ านวน 16 แห่ง 
 

รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริษทั 
 สาขา ที่ต้ัง 
1 บางนา 110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
2 พระประแดง 88-88/1 หมู่ท่ี 4 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
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 
8 นครราชสีมา 38 หมู่ท่ี 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
9 เพชรบุรี 99/1 หมู่ท่ี 1 ต.หนองชุมพล อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 

10 ชลบุรี 31/3 หมู่ท่ี 7 ถ.เล่ียงเมืองชลบุรี ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
11 สงขลา 24/2 หมู่ท่ี 7 ต.เขารูปชา้ง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
12 นครปฐม 224/3 หมู่ท่ี 3 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
13 ล าปาง 133 หมู่ท่ี 4 ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ล  าปาง 
14 สาธุประดิษฐ ์ 736 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 
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  20150 
4 เชียงใหม่ 375  หมู่ท่ี 5  ถนนหมายเลข 11 (ตอนเชียงใหม่ - ล  าปาง) ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดั

เชียงใหม่ 50140 
5 นครราชสีมา 108 หมู่ท่ี 3  ถนนเพชรมาตุคลา  ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดั

นครราชสีมา 30000 
6 สงขลา 991 หมู่ท่ี 1 ทางหลวงหมายเลข 43 ต าบลควนลงั อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
7 สระบุรี 658 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
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 สาขา ที่ต้ัง 
8 สุราษฎร์ธานี 99 หมู่ท่ี 3  ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต าบลบางกุ้ง อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 
9 อุบลราชธานี 14  หมู่ท่ี 9  ถนนชยางกูร  ต าบลหวัเรือ อ  าเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 
10 นครปฐม 224/3 หมู่ท่ี 1 ต าบลธรรมศาลา อ  าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 
11 พระนครศรีอยธุยา 142/1 หมู่ท่ี 9 ต.บา้นกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา 13250 
12 กระบ่ี 142 หมู่ท่ี 3 ถ.เพชรเกษม ต.เหนืองคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130 
13 ประจวบคีรีขนัธ์ 567/5 หมู่ท่ี 3 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77120 
14 นครสวรรค ์ 10/2 หมู่ท่ี 9 ต.วดัไทรย ์อ.เมืองนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์60000 
15 สระบุรี แก่งคอย 14/5 หมู่ท่ี 10 ต าบลตาลเด่ียว อ  าเภอแก่งคอย จ.สระบุรี 18160 
16 ปทุมธานี 47/15 หมู่ท่ี 8 ต าบลคูบางหลวง อ  าเภอลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 

 
(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 ท่ีบริษทัให้เช่า ไดแ้ก่ อาคารบรรจุก๊าซ LPG 
ถงัเก็บก๊าซ LPG และจ่ายก๊าซ LPG แบบเหนือพ้ืนดินลงในถงัก๊าซ LPG ถงัเก็บและจ่ายเหนือพ้ืนดิน หัวจ่าย
ก๊าซ LPG และเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบรรจุและการจ่ายก๊าซ LPG กระบวนการควบคุม
อคัคีภยัและมลภาวะ รวมถึงท่ีดินท่ีอาคารบรรจุก๊าซ LPG ตั้งอยูแ่ละท่ีดินรอบอาคาร โดยปกติบริษทัจะให้
ลูกคา้เช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG โดยมีอายสุญัญา 3 ปี   และผูเ้ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นตวัแทนคา้ต่างจากบริษทัก่อน จึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
“สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ได ้  นอกจากน้ี ผูเ้ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะตอ้งท าสัญญาซ้ือขายก๊าซ LPG ใน
ปริมาณขั้นต ่าท่ีจะตอ้งสัง่ซ้ือจากบริษทัดว้ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO รวมทั้งส้ินจ านวน 11 แห่ง ดงัน้ี 
 

 สาขา ที่ต้ัง 
1 สุพรรณบุรี 9/1 หมู่ 4 ต.จรเขส้ามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
2 นครปฐม 16/7 หมู่ 9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 
3 สุรินทร์ 8/1 หมู่ 11 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 
4 ศรีสะเกษ 131 หมู่ 8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
5 สุราษฎร์ธานี 118,119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
6 พุนพิน 

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

7 อ านาจเจริญ 88 หมู่ 15 ถ.ชยางกูร ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ  านาจเจริญ 
8 บุรีรัมย ์ 108 หมู่ท่ี 16 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์
9 ร้อยเอด็ 75 หมู่ 1 ต าบลขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอด็ 
10 เชียงใหม่ 81 หมู่ท่ี 1 ต.แช่ชา้ง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
11 สมุทรสาคร 62/6 หมู่ท่ี 2 ต.บางน ้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 



                                                                                                                        บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี  32 

(3) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own - Dealer Operate (“DODO”) 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีผูป้ระกอบการโรงบรรจุก๊าซ LPG เป็นเจา้ของ
และด าเนินการเอง โดยผูป้ระกอบการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัหรือ UGP ให้เป็นตวัแทน
คา้ต่างของบริษทัหรือ UGP ก่อน จึงจะสามารถบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
“สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ได ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั้งส้ินจ านวน 142 แห่ง แบ่ง
ออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริษทัจ านวน 63 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท 
DODO ของ UGP จ านวน 79 แห่ง 
 

ตารางสรุปจ านวนโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP 
(หน่วย : แห่ง) 

 บริษัท UGP รวม 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO 14 16 30 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO 11 - 11 
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO 63 79 142 

รวม 88 95 183 

  ที่มา : ขอ้มูลจากบริษทั 
 

2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์
ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ไดแ้ก่ สถานีบริการก๊าซ LPG และรถยนตท่ี์ใชก๊้าซ LPG เป็น
เช้ือเพลิง   โดยสถานีบริการก๊าซจะจดัเก็บก๊าซ LPG ท่ีรับจากบริษทัและ UGP ลงในสถานท่ีจดัเก็บ LPG ของ
สถานีบริการก๊าซ LPG เพ่ือเตรียมไวส้ าหรับการใหบ้ริการแก่รถยนตท่ี์ใชก๊้าซ LPG เป็นเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ รถแท็กซ่ี 
และรถยนตส่์วนบุคคล โดยสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัและ UGP ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นกรุงเทพ
และปริมณฑล 
สถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
(1) สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท Company Own – Company Operate (“COCO”) 

สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของและด าเนินงานเอง 
โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาเปิดสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ความสามารถและ
ความช านาญในการท าการตลาดในพ้ืนท่ีเป็นส าคญั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO จ านวน 41 แห่ง ดงัน้ี 
 สาขา ที่ต้ัง 
1 กรุงเกษม 1756 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
2 ป่ินเกลา้ 612/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ(ตล่ิงชนั) เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
3 บางนา 409 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
4 หาดใหญ่ 73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
5 สุราษฎร์ธานี 82 หมู่ 3 ต.หวัเตย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
6 ชลบุรี 48/17 หมู่ 1 ต.หว้ยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
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 สาขา ที่ต้ัง 
7 พุทธมณฑลสาย 2 29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 
8 แจง้วฒันะ 223/291 หมู่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
9 ล าปาง 133 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.วงัพร้าว อ.เกาะคา จ.ล  าปาง 

10 ขอนแก่น 99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บา้นแฮด อ.ก่ิงอ  าเภอ จ.ขอนแก่น 
11 โคราช 108/1 หมู่ 3 ต.หวัทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
12 พทัยา 140 หมู่ 6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
13 อุบลราชธานี 14/1 หมู่ 9 ต.หวัเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
14 บางแค 34/97 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
15 บายพาสชลบุรี 31/34 หมู่ 6 ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
16 สระบุรี 658/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
17 ธรรมศาลา นครปฐม 224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
18 ลาดพร้าว 77 2501 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจา้คุณสิงห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
19 เกษตรนวมินทร์ 109 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
20 ลาดพร้าว 124 1 ซอยลาดพร้าว 124 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
21 หนองแขม 8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
22 พทัยากลาง 30/31 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง กรุงเทพมหานคร 
23 เจริญนคร 1557/1 ถ.เจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
24 รัชดา 51/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
25 ประดิษฐม์นูธรรม 578 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
26 ดอนเมือง 2/2 หมู่ท่ี 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
27 สระบุรี บายพาส  99/5 หมู่ท่ี 4 ต.นกเปลา้ อ.เมือง จ.สระบุรี 
28 เล่ียงเมืองสุราษฎร์ธานี 83/97 หมู่ท่ี 3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
29 ปราณบุรี 567/5 หมู่ท่ี 3 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
30 สุราษฎร์ธานี กม.19 23/11 หมู่ท่ี 3 ต.ท่าโรงชา้ง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
31 ภูเก็ต 56/2 หมู่ท่ี 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
32 ประชาอุทิศ 467 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
33 ก่ิงแกว้ 64/1 หมู่ 12 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 
34 ปากเกร็ด 16/85 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
35 บางปะกง 30/3 หมู่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
36 สุขาภิบาล 5 85/8 หมู่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
37 หว้ยกะปิ 4/9 หมู่ 3 ต.หว้ยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
38 ควนลงั 991 หมู่ 1 ถ.เล่ียงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
39 เทพารักษ ์ 1999/93 หมู่ท่ี 6 ต.เทพารักษ ์อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
40 นครสวรรค ์ 33/15 หมู่ท่ี 2 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์
41 สระบุรี บายพาส ขาเขา้ 135 หมู่ท่ี 4 ต.กุดนกเปล่า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
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(2) สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own – Dealer Operate (“DODO”) 
สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีผูป้ระกอบการสถานีบริการก๊าซ LPG 
เป็นเจา้ของและด าเนินการเอง โดยผูป้ระกอบการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัหรือ UGP ให้
เป็นตวัแทนคา้ต่างของบริษทัหรือ UGP ก่อน จึงจะสามารถจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
“สยามแก๊ส” และ “ยนิูคแก๊ส” ได ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั้งส้ินจ านวน 313 แห่ง แบ่ง
ออกเป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริษทัจ านวน 271 แห่ง และสถานีบริการก๊าซประเภท 
DODO ของ UGP จ านวน 42 แห่ง 
 

ตารางสรุปจ านวนสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP 
(หน่วย : แห่ง) 

 บริษัท UGP รวม 
สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท COCO 41 0 41 
สถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท DODO 271 42 313 

รวม 312 42 354 

  ที่มา : ขอ้มูลจากบริษทั 
 

3) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม 
ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยอ์าหารในหา้งสรรพสินคา้ โรงงานอาหาร
แช่แขง็ โรงงานผลิตผลิตภณัฑจ์ากยาง โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานพลาสติก เป็นตน้   โดยรูปแบบของการ
จ าหน่ายก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(1) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบ

อาหาร เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร ศูนยอ์าหารตามหา้งสรรพสินคา้และโรงแรม    
(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ เช่น โรงงาน

เคร่ืองป้ันดินเผา โรงงานขนมปัง   และ  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน

เซรามิค 
 
โครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG 
ในอดีตโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาลอยา่งสมบูรณ์ ทั้งการควบคุมราคาขายปลีก

ก๊าซ LPG ราคาขายส่งก๊าซ LPG รวมถึงการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ระหวา่งคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. จ านวน 5 แห่ง คือ 
ล าปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ (การก าหนดอตัราค่าชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG จากโรงกลัน่หรือโรง
แยกก๊าซไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง จะแตกต่างกนัตามเสน้ทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ง ซ่ึงอตัรา
การชดเชยดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

ต่อมารัฐบาลไดมี้นโยบายท่ีจะยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ LPG และลอยตวัราคาก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์ โดยเร่ิมจาก
การยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 แต่ยงัคงควบคุมราคาขายส่งก๊าซ LPG อยู ่   แต่
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อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลไดใ้ห้กรมการคา้ภายในเป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลราคาขายปลีกก๊าซ LPG เฉพาะก๊าซ LPG ส าหรับใช้
งานดา้นครัวเรือน เน่ืองจากเป็นสินคา้ควบคุมและมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน โดยไม่ไดค้วบคุมราคาขาย
ปลีกก๊าซ LPG ส าหรับน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละก๊าซ LPG ท่ีน าใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลไดใ้ห้กองทุนน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรียกเก็บเงินเขา้
กองทุนน ้ ามนัในระดบัท่ีเพียงพอส าหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง ซ่ึงท าให้ราคา
ขายส่งก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนจากท่ีเคยถูกก าหนดไวใ้ห้คงท่ีท่ี 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ วนัท่ี 3 
ธนัวาคม 2550 เท่ากบั 13.6863 บาทต่อกิโลกรัม 

ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา ภาครัฐไดมี้นโยบายปรับโครงสร้างราคาพลงังานทั้งระบบโดยใหท้ยอยลอยตวัราคาก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับรถยนต ์(NGV) และก๊าซ LPG โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ไดเ้ร่ิมทยอยปรับข้ึนราคาจ าหน่ายส าหรับการ
น 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 บาท
ต่อกิโลกรัมส าหรับการน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก 
และส าหรับการน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตรั์ฐบาลไดป้รับข้ึนไปแลว้จ านวน 3.04 บาทต่อกิโลกรัม 

ในปี 2556 รัฐบาลเร่ิมแผนปรับราคา LPG ในส่วนของภาคครัวเรือน กพช.มีมติให้ทยอยปรับราคา LPG ภาคครัวเรือน 
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 าสัง่ใหช้ะลอการปรับข้ึนราคาก๊าซหุงตม้ หรือ แอลพีจี ในรอบวนัท่ี 1 มิถุนายนออกไป 

จากเดิมท่ีตอ้งมีการปรับข้ึนราคาอีก 50 สตางคต์่อกิโลกรัม โดยยงัใหค้งราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนไวท่ี้ 22.63 บาทต่อกิโลกรัม 
จนกวา่จะมีการปรับโครงสร้างพลงังานท่ีชดัเจน 

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. เพ่ือให้สะทอ้นตน้ทุนแทจ้ริงของตลาด 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 

วนัท่ี 4 เม.ย. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ไดพิ้จารณาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG 
ส าหรับเดือนเมษายน 2558 โดยสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนเมษายน อยูท่ี่ประมาณ 464 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
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ปรับลดลงจาก เดือนก่อน 20 เหรียญสหรัฐ/ตนั และอตัราแลกเปล่ียนอ่อนค่าลงเลก็นอ้ย ส่งผลใหร้าคา ณ โรงกลัน่ ท่ีเป็นราคา
ซ้ือ ตั้งตน้ของก๊าซ LPG โดยใชต้น้ทุนเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัจากแหล่งผลิตและแหล่งจดัหา ปรับลดลงประมาณ 0.37 บาท/
กก. จากเดิม 16.58 บาท/กก. เป็น 16.21 บาท/กก. ซ่ึงส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับลดลง 0.20 บาท/กก. จาก 24.16 
บาท/กก. เป็น 23.96 บาท/กก. และจะเรียกเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง สา้หรับก๊าซ LPG เพ่ิมขึ น 0.19 บาท/กก. ทั้งน้ี
เพ่ือกนัไวเ้ป็นทุนส ารองรักษาระดบัราคาก๊าซ LPG เม่ือตลาดโลกเกิด ความผนัผวน (ท่ีมา www.eppo.co.th ) 

วนัท่ี 4 ส.ค. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนลง 1 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 22.96 บาทต่อกก.จากเดิม 23.96 บาทต่อกก. 

วนัท่ี 8 ก.ย. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนลง 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 22.29 บาทต่อกก.จากเดิม 22.96 บาทต่อกก. 

วนัท่ี 2 ก.พ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนลง 2.00 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 20.29 บาทต่อกก.จากเดิม 22.29 บาทต่อกก. 

วนัท่ี 6 ก.พ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับเพ่ิมราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนข้ึน 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 20.96 บาทต่อกก.จากเดิม 20.29 บาทต่อกก. 

วนัท่ี 1 พ.ค. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนลง 0.47 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 20.49 บาทต่อกก.จากเดิม 20.96 บาทต่อกก. 

วนัท่ี 5 ก.ย. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับเพ่ิมราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนข้ึน 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 21.16 บาทต่อกก.จากเดิม 20.49 บาทต่อกก. 

ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติหลกัเกณฑก์ารปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) เพ่ือใหก้ารประกาศราคาอา้งอิงก๊าซ LPG สามารถสะทอ้นราคาซ้ือขายจริงระหวา่งเดือนมากข้ึนคลา้ยตลาดน ้ ามนั 
รวมทั้งสะทอ้นภาวะการซ้ือขายในตลาดจร (spot market) รวดเร็วทนัต่อสถานการณ์และสอดคลอ้งตามแนวทางการเปิดเสรี
ธุรกิจก๊าซ LPG เพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัเตม็รูปแบบ จึงเห็นชอบให้ปรับเปล่ียนหลกัเกณฑก์ารอา้งอิงราคาก๊าซ LPG น าเขา้ จาก
เดิมอา้งอิงดว้ยราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกดว้ยราคา CP ท่ีประกาศรายเดือน เป็นการอา้งอิงดว้ยราคา LPG Cargo จากขอ้มูล Spot 
Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉล่ียรายสัปดาห์แทน (นัน่คือ ราคาน าเขา้ = ราคา LPG Cargo + ค่าใชจ่้ายในการน าเขา้ 
(X)) และระยะยาว ราคา LPG Cargo โดยประกาศเป็นรายสปัดาห์ทุกวนัจนัทร์ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง สนพ. (www.eppo.go.th) 
เพื่อใหส้าธารณชนรับทราบ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 

ทั้งนี ้โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ในอดตี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ 
1) ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคาน าเข้าก๊าซ LPG 

รัฐบาลโดยส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) ไดค้วบคุมราคาก๊าซ LPG ท่ีตน้ทางการผลิต โดยใน
การก าหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรือราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือราคาน าเขา้ก๊าซ LPG   ซ่ึงในการก าหนดราคา 
สนพ.จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก ปริมาณการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศ 
และปริมาณการส่งออกก๊าซ LPG   โดยเม่ือวนัท่ี 6 ต.ค. 2559 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน 
ฉบบัท่ี 26 พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่, ราคา ณ โรงแยกก๊าซ และราคาน าเขา้ก๊าซ LPG ดงัน้ี 
1. ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับก๊าซ  กิโลกรัมละ 15.7060 บาท 
2. ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัชลบุรีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  กิโลกรัมละ 15.7060 บาท 
3. ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดันครสวรรคไ์ม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม กิโลกรัมละ 16.7160 บาท 
4. ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัล าปางไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  กิโลกรัมละ 17.7160 บาท 

http://www.eppo.co.th/
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5. ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัขอนแก่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม กิโลกรัมละ 17.1090 บาท 
6. ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม กิโลกรัมละ 16.0417 บาท 
7. ราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซจงัหวดัสงขลาไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  กิโลกรัมละ 16.0621 บาท 
8. ราคาก๊าซท่ีผลิตในราชอาณาจกัร ยกเวน้ก๊าซท่ีผลิตจากบริษทั ปตท.สผ.สยามฯ อ าเภอลานกระบือ จงัหวดั

ก าแพงเพชร     กิโลกรัมละ 15.7060 บาท 
9. ราคาก๊าซท่ีผลิตจากบริษทั ปตท.สผ.สยามฯ อ าเภอลานกระบือ  

จงัหวดัก าแพงเพชร     กิโลกรัมละ 15.7060 บาท 
10. ราคาก๊าซท่ีน าเขา้มาเพื่อใชใ้นราชอาณาจกัร   กิโลกรัมละ 12.9979 บาท 
 

2) ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ 
ในการก าหนดราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่มีการก าหนดสูตรในการค านวณโดยอา้งอิงจากราคา ณ โรง
กลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคาน าเขา้ของก๊าซ LPG ตามขอ้ 1) และบวกรวมดว้ยภาษีและค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
 

 เดิมรัฐบาลโดยสนพ.ไดค้วบคุมราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามสูตรดงักล่าวไวเ้ท่ากบั 12.4569 
บาทต่อกิโลกรัม   โดยใชก้องทุนน ้ ามนัเป็นกลไกในการควบคุมราคา กล่าวคือ หากราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยก
ก๊าซ หรือ ราคาน าเขา้ก๊าซ LPG ตามขอ้ 1) สูงข้ึน รัฐบาลจะใชเ้งินจากกองทุนน ้ ามนัชดเชยเพ่ือให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้
โรงกลัน่เท่ากบัราคาท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้
 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550 รัฐบาลไดใ้ห้กองทุนน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรียกเก็บ
เงินเขา้กองทุนน ้ ามนัในระดบัท่ีเพียงพอส าหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง ซ่ึงท า
ใหร้าคาขายส่งก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนจากท่ีเคยถูกก าหนดไวใ้หค้งท่ีท่ี 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม 
 และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ภาครัฐไดมี้นโยบายปรับโครงสร้างราคาพลงังานทั้งระบบโดยให้ทยอยลอยตวั
ราคาก๊าซ LPG ในแต่ละภาค เพ่ือใหส้ะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงจนถึงปัจจุบนั 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ก่อนและหลงัการยกเลิกการอุดหนุนโดยกองทุนน ้ ามนั 
  ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ (บาทต่อกโิลกรัม) 

ก่อนการยกเลกิการอุดหนุน
โดยกองทุนน ้ามัน 
(29 พ.ย. 50) 

หลงัการยกเลกิการอุดหนุน
โดยกองทุนน ้ามัน 
(25 ธ.ค. 52) 

ปรับโครงสร้าง
ราคาพลงังาน 
(ณ 30 ก.ย. 58) 

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

10.8964 11.1212 14.2619 

 ภาษีสรรพสามิต 1 2.1700 2.1700 2.1700 
 ภาษีเทศบาล 2 0.2170 0.2170 0.2170 
 เงินกองทุนน ้ามนั 3 (0.8265) 0.1781 0.9262 

ราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ = (ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคาน าเขา้ของก๊าซ LPG) 
+ ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + เงินกองทุนน ้ามนั + ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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  ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ (บาทต่อกโิลกรัม) 

ก่อนการยกเลกิการอุดหนุน
โดยกองทุนน ้ามัน 
(29 พ.ย. 50) 

หลงัการยกเลกิการอุดหนุน
โดยกองทุนน ้ามัน 
(25 ธ.ค. 52) 

ปรับโครงสร้าง
ราคาพลงังาน 
(ณ 30 ก.ย. 58) 

 ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ก่อน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 

12.4569 13.6863 17.5751 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 4 0.8720 0.9580 1.2303 
2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวม

ภาษีมูลค่าเพิม่ 
13.3289 14.6443 18.8054 

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 าเขา้มาเพ่ือใช้ในราชอาณาจกัร อตัราเงินส่งเขา้กองทุน
และอตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งไปยงัคลงัก๊าซ LPG และอตัราเงินส่งเขา้กองทุนส าหรับก๊าซ LPG ท่ีส่งออกนอก
ราชอาณาจกัร 
4  ภาษีมูลค่าเพ่ิมของราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่เท่ากบัร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ 

 
 ทั้งน้ีเพ่ือให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG หนา้โรงกลัน่ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่งของ
ปตท. ท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ คือ ล าปาง นครสวรรค ์ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ รัฐบาลจึงไดใ้ห้กองทุนน ้ ามนั
ชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่ง (การก าหนดอตัราค่าชดเชยค่าขนส่ง LPG จากโรงกลัน่หรือโรง
แยกก๊าซไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง จะแตกต่างกนัตามเสน้ทาง ระยะทาง และวธีิการในการขนส่ง   ซ่ึงอตัรา
การชดเชยดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน กระรทรวงพลงังาน) 
 หากในอนาคต รัฐบาลใหก้องทุนน ้ ามนัยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 
5 แห่ง จะท าให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจงัหวดมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึน เน่ืองจากจะตอ้งรวมค่าขนส่งดว้ย ซ่ึงจะท าให้
ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจงัหวดัมีความแตกต่างกนั 
 เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ไดมี้มติ "ยกเลิก" การชดเชยค่าขนส่ง
ก๊าซ LPG ไปยงัคลงัภูมิภาคทัว่ประเทศ โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์เป็นตน้ไป ส่งผลใหร้าคาจ าหน่าย ณ โรง
กลัน่ และคลงัเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่งของปตท. ท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ มีราคาท่ีแตกต่างกนัตามระยะทางของค่าขนส่งแต่
ละท่ี (ดูรายละเอียดจาก โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ในขอ้ 1) 

 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบในหลักการแนว
ทางการเปิดเสรีธุรกจิก๊าซ LPG ทั้งระบบ โดยให้ยกเลกิการก าหนดราคาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน ้ามันและโรงอะโรเม
ตกิ ยกเลกิการก าหนดราคา ณ โรงกลัน่ทีอ้่างองิราคาน าเข้า (Import Parity) ซ่ึงเป็นราคาซ้ือตั้งต้นก๊าซ LPG พร้อมยกเลิกการ
ก าหนดอตัราเงนิส่งเข้าหรือชดเชยจากกองทุนน า้มนัเช้ือเพลงิจากทุกส่วนของการผลติ รวมถึงยกเลิกการประกาศราคาขายส่ง 
ณ คลงัก๊าซ ทั้งนี ้เพ่ือให้ตลาดก๊าซ LPG มกีารแข่งขันอย่างสมบูรณ์ (ยกเลกิการก าหนดราคาตามโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ใน
ข้อที ่1) 
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อย่างไรกต็าม ยงัคงให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ติดตามและประกาศเฉพาะราคาอ้างอิง เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการก ากับดูแลราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในประเทศ รวมทั้งให้ สนพ. มีกลไกการติดตามสถานการณ์ราคาน าเข้าก๊าซ 
LPG และต้นทุนโรงแยกก๊าซอย่างใกล้ชิดเป็นรายเดือน ซ่ึงหากราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี ้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

ต่อมาต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) เพ่ือให้การประกาศราคาอ้างองิก๊าซ LPG สามารถสะท้อนราคาซ้ือขายจริงระหว่างเดือนมากขึน้คล้าย
ตลาดน ้ามัน รวมทั้งสะท้อนภาวะการซ้ือขายในตลาดจร (spot market) รวดเร็วทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องตามแนว
ทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG เพ่ือให้เกิดการแข่งขันเต็มรูปแบบ จึงเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การอ้างอิงราคาก๊าซ 
LPG น าเข้า จากเดิมอ้างอิงด้วยราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกด้วยราคา CP ที่ประกาศรายเดือน เป็นการอ้างอิงด้วยราคา LPG 
Cargo จากข้อมูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉลีย่รายสัปดาห์แทน (นั่นคือ ราคาน าเข้า = ราคา LPG Cargo 
+ ค่าใช้จ่ายในการน าเข้า (X)) และระยะยาว ราคา LPG Cargo โดยประกาศเป็นรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
สนพ. (www.eppo.go.th) เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจกิายน 2560 

 
3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG 

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

 
 

ตวัอยา่งการค านวณโครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG ในปัจจุบนั 
  ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 

 ณ 31 ธ.ค. 2558 
ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 

ณ 6 ต.ค. 2559 
* ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG 
24 ก.ย. - 7 ต.ค. 2562 

(บาทต่อกก.) ร้อยละ (บาทต่อกก.) ร้อยละ (บาทต่อกก.) ร้อยละ 

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

14.26197 63.98 12.9979 64.06 13.9016 63.56 

 ภาษีสรรพสามิต 1 2.1700 9.74 2.1700 10.70 2.1700 9.92 
 ภาษีเทศบาล 2 0.2170 0.97 0.2170 1.07 0.2170 0.99 
 เงินกองทุนน ้ ามนั 3 0.9262 4.16 0.3211 1.58 0.8909 4.07 
 ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ก่อน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 
17.5751 78.85 15.7060 77.41 17.1795 78.55 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 4 1.2303 5.52 1.0994 5.42 1.2026 5.50 
2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวม

ภาษีมูลค่าเพิม่ 
18.8054 84.37 16.8054 82.83 18.3821 84.05 

 ค่าการตลาด 5 3.2566 14.61 3.2566 16.05 3.2566 14.89 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าการตลาด 6 0.2280 1.02 0.2280 1.12 0.2280 1.04 
3) ราคาขายปลกีก๊าซ LPG 22.29 100.00 20.29 100.00 21.87 100.00 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG   =   ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าการตลาด 
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ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
หมายเหตุ  :   * โครงสร้างการก าหนดราคาก๊าซ LPG จะมีการประกาศเปล่ียนแปลงทุกสปัดาห์ 
            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 
   5 ค่าการตลาดก าหนดเป็นอตัราคงท่ีท่ี 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม 
   6 ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าการตลาดเท่ากบัร้อยละ 7 ของค่าการตลาด 

7 เม่ือวนัท่ี 2 ก.พ. 2558 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานมีมติให้ยกเลิกการส่งเงินเขา้กองทุน และปรับการก าหนด  
   ราคาตน้ทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจดัหาใหม่ ท  าให้ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซฯ มีการเปล่ียนแปลงไป  
   ตามตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของก๊าซแอลพีจีในตลาดโลก 

 
นอกจากน้ี รัฐบาลยงัไดพิ้จารณาวา่ก๊าซ LPG ท่ีน าไปใชง้านเป็นก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ของประชาชนโดยทัว่ไป 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 

 
การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
ภาวะอุตสาหกรรม 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิดข้ึนในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยในระยะแรกเป็นการจ าหน่ายก๊าซหุงตม้บรรจุถงั 

ส าหรับใชใ้นครัวเรือน แทนฟืนและถ่าน แต่ไม่ไดรั้บความนิยมเท่าใดนกั จนกระทัง่มีการคน้พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าว
ไทย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติ เพ่ือทดแทนการน าเข้าเช้ือเพลิงจาก
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ต่างประเทศ ท าให้เกิดธุรกิจต่อเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติอยา่งสมบูรณ์ ความตอ้งการบริโภคก๊าซหุงตม้ในครัวเรือนจึงขยายตวั
อยา่งรวดเร็ว  

ต่อมาเม่ือเกิดวิกฤตการณ์น ้ ามนัในปี 2540 รัฐบาลจึงให้การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการแปรรูปก๊าซ LPG เพื่อ
น ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์แทนน ้ ามนัเบนซิน ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากราคาก๊าซ LPG เม่ือ
เปรียบเทียบกบัราคาน ้ ามนัเบนซินแลว้มีราคาถูกกวา่มาก 

แมว้า่ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศจะเพ่ิมข้ึนจากความตอ้งการใชก๊้าซ LPG เพ่ือเป็นก๊าซหุงตม้และการใช้
ก๊าซ LPG เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์แต่แหล่งผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไทยก็ยงัคงสามารถผลิตก๊าซ LPG เพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศไดอ้ยา่งเพียงพอ และสามารถส่งออกก๊าซ LPG บางส่วนไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศไดอี้กดว้ย   
จนกระทัง่ในปี 2551 ท่ีราคาน ้ ามนัในตลาดโลกและในประเทศไทยไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งมาก จนท าใหป้ระชาชนเปล่ียนมาใช้
ก๊าซ LPG เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ทนน ้ ามนัมากข้ึน 

 
อุปทานก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ในช่วงระหวา่งปี 2554 – 2555 ประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG ได ้5,422 และ 6,049 ลา้นกิโลกรัมตามล าดบั โดยแหล่งผลิต

ก๊าซ LPG ท่ีส าคญัของประเทศไทยมี 3 แหล่ง คือ (1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีจ านวน 7 แห่ง โดยเป็นโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติของปตท.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 โรง
กลัน่เอสโซ่ โรงกลัน่ของบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ และโรงกลัน่บางจาก   และ (3) โรงงานปิโตรเคมีอ่ืน ซ่ึงมีอยู่
จ  านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานของกรุงเทพซินเธติกส์ โดยใน ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ก๊าซ LPG ท่ีผลิตไดใ้นประเทศทั้งหมดมา
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 71.64 มาจากโรงกลัน่น ้ ามนัร้อยละ 28.36 

 ส าหรับปี 2556 มีปริมาณการผลิตก๊าซ LPG จ านวน 5,447 ลา้นกิโลกรัม ซ่ึงลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 4.22 หรือลดลง
จ านวน 240 ลา้นกิโลกรัม ส าหรับปริมาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจ านวน 3,524 ลา้นกิโลกรัม และมา
จากโรงกลัน่น ้ ามนัดิบจ านวน 1,923 ลา้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 60.87 และ 39.13 ตามล าดบั 

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

ส าหรับปี 2558 ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจ านวน 3,593 ลา้นกิโลกรัม และมาจากโรง
กลัน่น ้ ามนัดิบจ านวน 1,920 ลา้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 65.17 และ 34.83 ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2559 ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจ านวน 3,744 ลา้นกิโลกรัม และมาจากโรง
กลัน่น ้ ามนัดิบจ านวน 1,975 ลา้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 65.47 และ 34.53 ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2560 ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจ านวน 3,840 ลา้นกิโลกรัม และมาจากโรง
กลัน่น ้ ามนัดิบจ านวน 2,216 ลา้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 63.41 และ 36.59 ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2561 ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจ านวน 3,882 ลา้นกิโลกรัม และมาจากโรง
กลัน่น ้ ามนัดิบจ านวน 2,365 ลา้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 62.14 และ 37.86 ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2562 ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจ านวน 3,830 ลา้นกิโลกรัม และมาจากโรง
กลัน่น ้ ามนัดิบจ านวน 2,150 ลา้นกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 64.05 และ 35.95 ตามล าดบั 

 (ท่ีมา http://www.eppo.go.th/  ) 

http://www.eppo.go.th/info/2petroleum_stat.htm
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามแหล่งผลิต 
                                                                (หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

 2560 2561 2562 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 3,840 63.41 3,882 62.14 3,830 64.05 
โรงกลัน่น ้ ามนัดิบ 2,216 36.59 2,365 37.86 2,150 35.95 

รวม 6,056 100.00 6,247 100.00 5,980 100.00 
ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
อุปสงค์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ทั้งประเทศในช่วงปี 2555 เท่ากบั 6,335 ลา้นกิโลกรัม โดยความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ส่วน

ใหญ่เป็นความตอ้งการใชใ้นภาคครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ทั้งหมด รองลงมาเป็น
ความตอ้งการใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมี การใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์และการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.46  
16.75  และ 9.69 ของปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ทั้งหมด ตามล าดบั 

ความตอ้งการใช ้LPG ในปี 2554 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 18.21 โดยมีการเพ่ิมข้ึนในความตอ้งการใช้
ก๊าซ LPG ในการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 38 รวมถึงปริมาณการใช ้LPG ท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดดว้ย 
โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ถึง 586 ลา้นกิโลกรัม 

ส าหรับความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปี 2555 มีอตัราการลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 1.12 โดยมีการลดลงในความ
ตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 23.66 ซ่ึงมีจ านวนปริมาณการใช ้LPG ท่ี
ลดลงเท่ากบั 500 ลา้นกิโลกรัม แต่ส าหรับปริมาณการใช ้LPG ท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เป็นการน าเอาไปใชใ้นภาคครัวเรือนโดย
เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จ านวน 391 ลา้นกิโลกรัม สาเหตุมาจากในภาคอุตสาหกรรมมีการปรับราคาแก๊สเพ่ิมข้ึน ท าให้ตน้ทุนแก๊ส
ส าหรับผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมนั้นสูงข้ึนดว้ย ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปรับเปล่ียนจาก
การรับแก๊สเป็นเบาท์ขนาดใหญ่ มาเป็นถงัแก๊สขนาด 48 กิโลกรัมแทนซ่ึงจะถืออยู่ในกลุ่มของภาคครัวเรือน ซ่ึงในภาค
ครัวเรือนยงัไม่มีการปรับข้ึนราคาแก๊ส อีกทั้งหา้งสรรพสินคา้และร้านโมเดินทเ์ทรดท่ีมีการเติบโตมากข้ึน โดยส่วนมากมกัจะ
นิยมใชถ้งัแก๊สขนาด 48 กิโลกรัมเช่นเดียวกนั 

ในปี 2556 มีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.27 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 6.42 ลา้นตนั เป็น 
6.34 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนสูงสุดคือการน าไปใชใ้นภาครถยนตมี์เติบโตข้ึนถึงร้อยละ 167.3 เพ่ิมข้ึนจาก 1.06 ลา้น
ตน้ เป็น 1.77 ลา้นตนั สาเหตุหลกัมาจากการท่ีทางภาครัฐมีการออกมาตรการการควบคุมการลกัลอบจ าหน่ายก๊าซ LPG ผิด
ประเภท ส่งผลให้ผูป้ระกอบการบางรายท่ีด าเนินการผิดกฎหมาย เร่ิมกลบัมาจ าหน่ายก๊าซถูกประเภทมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบัน
ภาครัฐยงัคงมีการติดตาม จบักมุอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงไดมี้การปรับข้ึนราคาก๊าซภาคหุงตม้ข้ึน 0.50 บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่วนัท่ี 
1 กนัยายน 2556 จนถึงราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ภาคหุงตม้ท่ีทางภาครัฐก าหนดไวท่ี้ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือให้สะทอ้น
ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง โดยในเดือนมี.ค. 2557 ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ภาคหุงตม้และภาครถยนตจ์ะมีระดบัราคาท่ีเท่ากนั ส่งผลให้
ส่วนต่างของราคาก๊าซของทั้ง 2 ภาคนั้นไม่มี ส่งผลให้แรงจูงใจในการลกัลอบจ าหน่ายก๊าซผิดประเภทนั้นหมดลง ตวัเลขการ
จ าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศจะกลบัมามีความถูกตอ้งตามแต่ละประเภท  

โดยในปี 2557 มีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.83 จากปี 2556 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 6.11 ลา้นตนั เป็น 6.29 ลา้นตนั 
ซ่ึงปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนสูงสุดคือการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 16.5 เพ่ิมข้ึนจาก 1.33 ลา้นตน้ 
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เป็น 1.55 ลา้นตนั รองมาเป็นการน าไปใชใ้นภาคขนส่งเติบโตข้ึนร้อยละ 11.21 เพ่ิมข้ึนจาก 1.78 ลา้นตนั เป็น 1.97 ลา้นตนั 
โดยสัดส่วนปริมาณความตอ้งการใช ้LPG ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการในภาคครัวเรือนร้อยละ 34.81 จากปริมาณความ
ตอ้งการใช ้LPG ทั้งหมด ตามดว้ยภาครถยนต ์ภาควตัถุดิบปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 มีปริมาณความตอ้งการลดลงร้อยละ 14.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยลดลงจาก 6.29 ลา้นตนั เป็น 
5.35 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการใชท่ี้ลดลงสูงสุดคือการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีลดลงร้อยละ 39.8 ลดลงจาก 1.55 ลา้น
ตน้ เป็น 0.93 ลา้นตนั รองมาเป็นการน าไปใชใ้นภาคขนส่งลดลงร้อยละ 12.3 ลดลงจาก 1.97 ลา้นตนั เป็น 1.73 ลา้นตนั โดย
สดัส่วนปริมาณความตอ้งการใช ้LPG ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการในภาคครัวเรือนร้อยละ 39.14 จากปริมาณความตอ้งการใช ้
LPG ทั้งหมด ตามดว้ยภาครถยนต ์ภาควตัถุดิบปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรับปี 2559 มีปริมาณความตอ้งการลดลงร้อยละ 8.58 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 โดยลดลงจาก 5.35 ลา้นตนั เป็น 
4.89 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการใชท่ี้ลดลงสูงสุดคือการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีลดลงร้อยละ 24.37 ลดลงจาก 0.93 ลา้น
ตน้ เป็น 0.70 ลา้นตนั รองมาเป็นการน าไปใชใ้นภาคขนส่งลดลงร้อยละ 15.30 ลดลงจาก 1.73 ลา้นตนั เป็น 1.47 ลา้นตนั โดย
สดัส่วนปริมาณความตอ้งการใช ้LPG ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการในภาคครัวเรือนร้อยละ 43.15 จากปริมาณความตอ้งการใช ้
LPG ทั้งหมด ตามดว้ยภาครถยนต ์ภาควตัถุดิบปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรับปี 2560 มีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.95 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 4.89 ลา้นตนั 
เป็น 4.99 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนสูงสุดคือการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.11 เพ่ืมข้ึนจาก 
0.70 ลา้นตน้ เป็น 0.87 ลา้นตนั รองมาเป็นการน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.52 เพ่ิมข้ึนจาก 0.61 ลา้นตนั เป็น 
0.65 ลา้นตนั โดยสดัส่วนปริมาณความตอ้งการใช ้LPG ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการในภาคครัวเรือนร้อยละ 43.15 จากปริมาณ
ความตอ้งการใช ้LPG ทั้งหมด ตามดว้ยภาครถยนต ์ภาควตัถุดิบปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรับปี 2561 มีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.69 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 4.99 ลา้นตนั 
เป็น 5.42 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนสูงสุดคือการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.31 เพ่ิมข้ึนจาก 
0.87 ลา้นตน้ เป็น 1.40 ลา้นตนั รองมาเป็นการน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.74 เพ่ิมข้ึนจาก 0.65 ลา้นตนั เป็น 
0.69 ลา้นตนั โดยสดัส่วนปริมาณความตอ้งการใช ้LPG ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการในภาคครัวเรือนร้อยละ 39.93 จากปริมาณ
ความตอ้งการใช ้LPG ทั้งหมด ตามดว้ยภาควตัถุดิบปิโตรเคมี ภาครถยนต ์และภาคอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรับปี 2562 ปริมาณความตอ้งการลดลงร้อยละ 11.28 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยลดลงจาก 5.42 ลา้นตนั เป็น 
4.81 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการใชท่ี้ลดลงมากท่ีสุดคือการน าไปใชใ้นภาควตัถุดิบปิโตรเคมีลดลงร้อยละ 28.47 ลดลงจาก 1.40 
ลา้นตน้ เป็น 1.00 ลา้นตนั รองมาเป็นการน าไปใชใ้นภาครถยนตล์ดลงร้อยละ 12.56 ลดลงจาก 1.17 ลา้นตนั เป็น 1.02 ลา้นตนั 
โดยสัดส่วนปริมาณความตอ้งการใช ้LPG ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการในภาคครัวเรือนร้อยละ 44.20 จากปริมาณความ
ตอ้งการใช ้LPG ทั้งหมด ตามดว้ยภาครถยนต ์ภาควตัถุดิบปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามล าดบั 
 
ตารางแสดงความตอ้งการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ 

                                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 
 2560 2561 2562 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
ครัวเรือน 2,151 43.13 2,164 39.93 2,125 44.20 
อุตสาหกรรม 650 13.03 687 12.68 660 13.73 
รถยนต ์ 1,319 26.46 1,170 21.60 1,023 21.28 
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 2560 2561 2562 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
วตัถุดิบปิโตรเคมี 866 17.38 1,398 25.79 1,000 20.80 

รวม 4,986 100.00 5,419 100.00 4,808 100.00 
อัตราการเปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 1.95 8.69 (11.28) 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน   กระทรวงพลงังาน 
 
ดุลยภาพในอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ในอดีตประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG เพียงพอต่อความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ภายในประเทศ และมีส่วนเหลือส าหรับ

ส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซ LPG จ านวน 4,186 ล้านกิโลกรัม การบริโภค
ภายในประเทศจ านวน 3,671 ลา้นกิโลกรัม การส่งออกจ านวน 278 ลา้นกิโลกรัม และไม่มีการน าเขา้ก๊าซ LPG ในช่วงเวลา
ดงักล่าว 

ส าหรับในปี 2555-2556 ราคาน ้ ามนัไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัราคาท่ีสูงต่อเน่ือง จนท าให้มีความตอ้งการใชก๊้าซ 
LPG เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย รวมถึงการน า LPG ไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการปรับแผนการจ าหน่ายก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนตาม ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศจึงไม่เพียงพอกบัปริมาณ
ก๊าซ LPG ตามแผนการจ าหน่ายก๊าซ LPG ของผูป้ระกอบการ จึงท าให้ประเทศไทยตอ้งน าเขา้ก๊าซ LPG โดยปริมาณการน าเขา้
ในปี 2555 – 2557 เท่ากบั 1,730  1,949 และ 2,032 ลา้นกิโลกรัม ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกมีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว ส่งผลให้ราคาน ้ ามันภายในประเทศมีการปรับตัวลดลงและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีการชะลอตวัดว้ยเช่นกนั ส่งผลให้ในปี 2558 มีปริมาณการน าเขา้ลดลงร้อยละ 32.6 ลดลงจาก 2.03 ลา้นตนั 
เป็น 1.37 ลา้นตนั 

ส าหรับปี 2559 สถานการณ์ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกยงัคงปรับตวัลดลงจากปี 2558 จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
โดยรวมทัว่โลก อีกทั้ง OPEC ยงัคงก าลงัการผลิตน ้ ามนัในระดบัเดิม ส่งผลให้เกิดปริมาณน ้ ามนัลน้ตลาด เน่ืองจากความ
ตอ้งการใชน้ ้ ามนัในภาคการผลิตลดลง ส่งผลให้ราคาน ้ ามนัขายปลีกภายในประเทศปรับตวัลดลงดว้ยเช่นกนั ดงันั้นท าให้
ปริมาณการใชก๊้าซ LPG ในภาคขนส่ง และการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีลดลงอยา่งมาก ส่งผลให้ในปี 2559 มีปริมาณ
การน าเขา้ลดลงร้อยละ 66.72 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 โดยลดลงจาก 1.37 ลา้นตนั เป็น 0.46 ลา้นตนั ส าหรับภาพรวมการ
จ าหน่ายภายในประเทศเองก็ปรับตวัลดลงดว้ยเช่นกนั โดยในปี 2559 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 8.38 

ส าหรับเดือนปี 2560 สถานการณ์ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG มีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตร
เคมี ซ่ึงมีปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 23.11 รวมทั้งความตอ้งการใชส้ าหรับภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตวั
สูงข้ึนเช่นกนั โดยปรับตวัข้ึนมาจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนถึงร้อยละ 6.52 ส่งผลให้การจดัหาก๊าซ LPG ภายในประเทศมี
ปริมาณท่ีสูงข้ึนปี 2559 อยูร้่อยละ 5.90  

ส าหรับปี 2561 สถานการณ์ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG มีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมี 
ซ่ึงมีปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 61.31 รวมทั้งความตอ้งการใชส้ าหรับภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตวัสูงข้ึน
เช่นกนั โดยปรับตวัข้ึนมาจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนถึงร้อยละ 5.74 ส่งผลให้การจดัหาก๊าซ LPG ภายในประเทศมีปริมาณท่ี
สูงข้ึนจากปี 2561 อยูร้่อยละ 3.15  
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ส าหรับปี 2562 สถานการณ์ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ลดลง โดยเฉพาะในการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมี ซ่ึงมี
ปริมาณการใชท่ี้ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 28.47 รวมทั้งความตอ้งการใชส้ าหรับภาครถยนต์ก็ปรับตวัลดลงเช่นกนั โดย
ปรับตวัลงมาจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนถึงร้อยละ 12.56 ส่งผลให้การจดัหาก๊าซ LPG ภายในประเทศมีปริมาณท่ีลดลงจากปี 
2561 อยูร้่อยละ 4.27  
ตารางแสดงการจดัหาและการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว                

                                                                                                                       (หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 
ปี 2560 2561 2562 

การผลิต 6,056 6,247 5,980 
การน าเขา้ 642 682 550 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 6,338 6,619 6,560 
การส่งออก 247 385 299 

ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 
การแข่งขัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประเทศไทยมีผูค้า้ก๊าซ LPG ท่ีมียอดจ าหน่ายรวมทั้งส้ิน 15 ราย คือ 1. บริษทั ปตท. จ ากดั 

(มหาชน) 2. บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากัด (มหาชน) 3. บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากัด 
(มหาชน) 4. บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) 5. บริษทั พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล ์จ ากดั 6. บริษทั ออร์คิด แก๊ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 7. บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 8. บริษทั แสงทองปิโตรเลียม จ ากดั 9. บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 10. บริษทั เอน็เอสแก๊ส แอลพีจี จ ากดั 11. บริษทั อูโน่แก๊ส จ ากดั 12. บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 13. บริษทั 
บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  14. บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และ 15. บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 
 
ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดของผูค้า้ก๊าซ LPG               

   (หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 
  2560 2561 ปี 2562 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
1 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,624.98 39.56 1,647.12 41.06 1,574.00 41.43 
2 บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 

(มหาชน)   (SGP) 
 

451.24 
 

10.98 
 

437.08 
 

10.90 
 

433.96 
 

11.42 
3 บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 

(มหาชน)   (UGP) 
 

549.94 
 

13.39 
 

547.34 
 

13.65 
 

517.75 
 

13.63 
 SGP + UGP 1,001.18 24.37 984.42 24.54 951.71 25.05 
4 บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 829.66 20.20 721.85 18.00 671.42 17.67 
5 บริษทั พี เอ พี แก็ส แอนด ์ออยล ์จ ากดั 127.51 3.10 139.44 3.48 154.56 4.07 
6 บริษทั ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากดั 149.99 3.65 155.21 3.87 145.76 3.84 
7 บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 82.72 2.01 81.65 2.04 53.56 1.41 
8 บริษทั แสงทองปิโตรเลียม จ ากดั    28.43 0.69 20.98 0.52 16.05 0.42 

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=659&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA+(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ei=dgE2UaPBD8itiQei9oDACQ&sqi=2&ved=0CCkQvwUoAA
http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=659&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA+(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ei=dgE2UaPBD8itiQei9oDACQ&sqi=2&ved=0CCkQvwUoAA
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  2560 2561 ปี 2562 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
9 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 43.16 1.05 41.28 1.03 39.54 1.04 
10 บริษทั เอน็เอสแก๊ส แอลพีจี จ ากดั 64.92 1.58 44.54 1.11 43.57 1.15 
11 บริษทั อูโน่แก๊ส จ ากดั 50.18 1.22 43.40 1.08 40.52 1.07 
12 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 23.48 0.57 23.50 0.59 21.90 0.58 
13 บริษทั ยไูนเตด็แก๊ส จ ากดั 10.90 0.27 8.03 0.20 0.00 0.00 
14 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 5.70 0.14 9.09 0.23 9.09 0.24 
15 บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั(มหาขน)    2.48 0.06 3.82 0.10 3.51 0.09 
16 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 62.78 1.53 86.81 2.16 73.71 1.94 
 รวม 4,108.08 100.00 4,011.14 100.00 3,798.90 100.00 

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
อยา่งไรก็ตาม การเขา้สู่ธุรกิจการคา้ก๊าซ LPG นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งขอใบอนุญาตเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ซ่ึง

จะตอ้งมีคุณสมบติัและเง่ือนไขตามท่ีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพาณิชย ์ก าหนด กล่าวคือ จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ไม่ต ่ากวา่ 50 ลา้นบาท มีเงินทุนหมุนเวยีนส าหรับใชใ้นการประกอบกิจการไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาทขณะยืน่ขอรับใบอนุญาต 
ตอ้งมีคลงัเก็บก๊าซ LPG เพื่อส ารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณท่ีจะท าการคา้ในระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงท าใหต้อ้งลงทุนไม่
น้อยกว่า 100 ลา้นบาท และการเก็บส ารองตามกฎหมายจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 1 ในเดือนกันยายน 2554 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้
เงินทุนเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตวัในการสร้างคลงัเก็บส ารองตามกฎหมาย นอกจากน้ีจะตอ้งมียอดขายก๊าซ LPG ต่อปีไม่น้อยกว่า 
50,000 ตนั มีเคร่ืองหมายการคา้เป็นของตนเอง และตอ้งลงทุนในถงัก๊าซ LPG เพื่อใชห้มุนเวียนในตลาด ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 ล้านใบ คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 1,000 ลา้นบาท จากเง่ือนไขและขอ้จ ากัดข้างตน้จึงเป็นการยากท่ีจะมี
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคครัวเรือน 

 
การจดัหาผลติภณัฑ์ 
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ในปี 2557 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 68 และจดัหาก๊าซ 

LPG จากโรงกลัน่น ้ ามนัประมาณร้อยละ 32 ซ่ึงการจดัหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น ้ ามนัหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะเป็นการ
จดัสรรจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ใหก้บัผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 7 

ส าหรับปี 2558 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 68.84 และจดัหาก๊าซ LPG 
จากโรงกลัน่น ้ ามนัประมาณร้อยละ 31.16 

ส าหรับปี 2559 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 65.32 และจดัหาก๊าซ LPG 
จากโรงกลัน่น ้ ามนัประมาณร้อยละ 34.68 

ภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ เห็นชอบเปิดเสรีธุรกิจก๊าช LPG ยกเลิกโควตา้การ
น าเขา้ เร่ิมด าเนินการเปิดเสรีน าเขา้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 นั้น ทางบริษทัไดด้ าเนินการยืน่ขอน าเขา้ตั้งแต่เดือนก.พ. 2560 
เป็นตน้มา 
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ส าหรับปี 2560 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 30.58 , จดัหาก๊าซ LPG 
จากโรงกลัน่น ้ ามนัประมาณร้อยละ 31.05 และจดัหาจากการน าเขา้ประมาณร้อยละ 38.37 

ส าหรับปี 2561 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 23.13, จดัหาก๊าซ LPG จาก
โรงกลัน่น ้ ามนัประมาณร้อยละ 26.52 และจดัหาจากการน าเขา้ประมาณร้อยละ 50.35 

ส าหรับปี 2562 บริษทัและ UGP จดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 62.61, จดัหาก๊าซ LPG จาก
โรงกลัน่น ้ ามนัประมาณร้อยละ 23.43 และจดัหาจากการน าเขา้ประมาณร้อยละ 13.96 

        (หน่วย : ลา้นกิโลกรัม) 

 
2560 2561 2562 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 315.69 30.58 232.78 23.13 589.14 62.61 
2) โรงกลัน่น ้ ามนั 320.54 31.05 266.83 26.52 220.51 23.43 
3)  น าเขา้ 396.08 38.37 506.58 50.35 131.35 13.96 
รวมการจดัหา LPG ของบริษทัและ UGP 1,032.31 100.00 1,006.19 100.00 941.00 100.00 

 
ถังก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ถงัท่ีใชส้ าหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซ่ึงปัจจุบนัมีผูผ้ลิตถงั

ก๊าซ LPG ในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าว ในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน)   
บริษทั สยามอินเตอร์ แม็กเนท 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)   
บริษทัเมทเทิล เมท จ ากดั  บริษทั เอส.ที.ถงัแก๊ส จ ากดั  และจากการท่ีผูผ้ลิตถงัก๊าซ LPG ตอ้งไดรั้บการับรองมาตรฐาน 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 าการตรวจสอบ
สภาพถงับรรจุ 

 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
บริษทัและ UGP เป็นผูป้ระกอบธุรกิจบรรจุและจ าหน่ายก๊าซ LPG ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิงมาตรา 7 

แห่งพระราชบัญญัติการค้าน ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู ้ค ้าน ้ ามันตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 ซ่ึงเทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้
น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543) จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีหน่วยงานราชการก าหนดอยา่งเคร่งครัด โดยกฎหมาย
ส าคญัท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ไดแ้ก่  

1) พระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543   เป็นพระราชบญัญติัท่ีก าหนดลกัษณะของผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิง
แต่ละประเภท การจัดเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิง การจ าหน่ายและแผนการจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงในแต่ละปี   และ
ปริมาณการส ารองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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2) พระราชบญัญติัควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542   เป็นพระราชบญัญติัท่ีก าหนดการเก็บรักษา การขนส่ง การใช ้
การจ าหน่าย การแบ่งบรรจุ และการเก็บรักษาน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

3) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535   เป็นพระราชบญัญติัท่ีก าหนดให้ก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ประเภทอ่ืนๆ เป็นวตัถุอนัตราย ซ่ึงจะตอ้งมีการควบคุมดูแลคุณสมบัติและการลงทะเบียนของวตัถุอนัตราย
ดงักล่าว   รวมทั้ งการก าหนดการด าเนินการของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก และผูท่ี้มีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุ
อนัตรายดงักล่าว 

4) พระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516   เป็นพระราชก าหนดท่ีก าหนดถึง
การปฏิบติัในกรณีท่ีเกิดภาวการณ์ขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิงภายในประเทศ ซ่ึงรวมถึง การผลิต การจ าหน่าย การ
น าเขา้ การส่งออก และการมีไวใ้นครอบครองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

5) ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 (พ.ศ. 2514)    วา่ดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นประกาศท่ีก าหนดเก่ียวกบั
การบรรจุก๊าซ LPG ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG การตั้ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ LPG เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการบรรจุ
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 าหนดข้ึนมาอยา่งเคร่งครัด
ดว้ยเช่นกนั 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 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 

ลงวนัที ่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 
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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 าหนดให้โรงงานตามประเภทหรือชนิดท่ีระบุในบญัชีท้ายกระทรวงน้ีเป็นโรงงานตามพระราชบัญญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 

ข. ก าหนดให้โรงงานตามขอ้ 1 เป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1, จ าพวกท่ี 2 และโรงงานจ าพวกท่ี 3 ตามท่ีระบุในบญัชี
ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
 

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 
 

หน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแล 
นอกจากบริษทัและ UGP ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงจัดเป็นน ้ ามันเช้ือเพลิงประเภทหน่ึงตาม

พระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดอย่างเคร่งครัดแลว้   การด าเนินธุรกิจของบริษทัยงัอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
ใกลชิ้ด ไดแ้ก่   ก) กระทรวงพลงังาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ส านกังานนโยบายและพลงังาน และกรม
ธุรกิจพลงังาน   ข) กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายใน   ค) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม   และ 
ง) กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบกและกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าว ี  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ก) กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังานมีหนา้ท่ีศึกษา ส ารวจ วเิคราะห์ ประเมินศกัยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์
ขอ้มูลการพลงังาน   ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการดา้นพลงังาน   จดัหาพลงังาน พลงังานทดแทน และ
พลงังานหมุนเวยีน   ก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และก ากบัดูแล ควบคุมการด าเนินงานดา้นพลงังาน   วิจยัและ
พฒันาดา้นพลงังาน   ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัหา พฒันาและอนุรักษพ์ลงังาน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพฒันา
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บุคลากรดา้นพลงังาน  ประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นพลงังาน   โดยกระทรวงพลงังานไดด้ าเนินการ
ก ากบัดูแลน ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงรวมถึงก๊าซ LPG ผา่นหน่วยงานยอ่ยของกระทรวงพลงังานดงัน้ี 
 
 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) 

กพช. จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535   เพื่อท าหนา้ท่ีเสนอ
นโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี   ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการก าหนดราคาพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของ
ประเทศ   ติดตาม ดูแล ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและ
แผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ   รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและแผนการ
บริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ 
 

 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) 
สนพ. จดัตั้งข้ึนตามตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535   เพื่อท าหนา้ท่ี
เป็นเลขานุการของกพช. และมีหนา้ท่ีศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังาน
ของประเทศเพ่ือรายงานต่อ กพช.   ติดตาม ประเมินผลและเป็นศูนยป์ระสานและสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ตามนโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ   รวมทั้งจดัเก็บรวมรวมขอ้มูล ติดตาม
ความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ดา้นพลงังาน วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือ
จดัท าขอ้เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพฒันาพลงังานของประเทศ และเผยแพร่สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังาน 
 

 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) ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน รวมทั้งน ้ ามนัอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
ตามท่ีหน่วยงานอ่ืนขอความร่วมมือ 

(11) ตรวจสอบคุณภาพน ้ ามนัเช้ือเพลิงของผูค้า้น ้ ามนัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(12) ตรวจสอบการจดทะเบียนและการปฏิบติัตามเง่ือนไข ผูค้า้น ้ ามนัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(13) ตรวจสอบการปลอมปนน ้ ามนัเช้ือเพลิง ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(14) พฒันาและก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ในการประกอบกิจการ ดา้นน ้ ามนั
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 
(18) ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการเก่ียวกบั 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 
 

ก) กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายในมีหน้าท่ีดูแลและควบคุมราคาจ าหน่ายสินคา้และบริการเพ่ือไม่ให้
ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูจ้  าหน่ายสินคา้และบริการ 
กรมการคา้ภายในไดพิ้จารณาก าหนดให้ก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้คา้ควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ย
ราคาสินคา้และบริการ ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2550 ซ่ึงมีผลให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะตอ้งแจง้แผนการ
เปล่ียนแปลงราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายใน 24 ชัว่โมงนบัตั้งแต่เวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่าย   และผู ้
ประกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซ LPG ตอ้งแจง้ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ท่ีใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ภายใน 2 วนันบัแต่วนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่าย   รวมทั้งให้ผูจ้  าหน่ายก๊าซ LPG รายยอ่ย (ร้านคา้ก๊าซ LPG) แสดงราคาขายปลีก
ก๊าซ LPG ท่ีใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้หนา้สถานท่ีจ าหน่าย 
 

ข) กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าท่ีก ากับดูแลและผลกัดนัให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัพฒันาไปอยา่งย ัง่ยนื โดยเนน้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิต ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดให้การบรรจุก๊าซ LPG ตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) จดัอยู่ในล าดบัท่ี 91 (2) 
จัดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ซ่ึงผูป้ระกอบการดังกล่าวจะตอ้งได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมก่อนจึงจะด าเนินการได ้
 

ค) กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงคมนาคมท าหนา้ท่ีวางแนวนโยบายการพฒันา ก่อสร้างและควบคุมการขนส่งทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ 
ให้มีบริการท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุม้ค่า และยุติธรรม   โดยกระทรวงคมนาคมไดค้วบคุมดูแลการ
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ขนส่งก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีประเภทอ่ืนๆ ผา่นทางกรมการขนส่งทางบกส าหรับการขนส่งทางบก 
และผา่นกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวสี าหรับการขนส่งทางน ้ า 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
การด าเนินธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษทันับตั้งแต่กระบวนการจดัหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซและโรงกลัน่

น ้ ามนั การขนส่ง การบรรจุและการจดัจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในใน
ลกัษณะต่างๆ ลว้น ไม่มีการปล่อยก๊าซ LPG หรือส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัหา บรรจุ และการจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม   แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซ
ไวไฟ และอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหากไม่มีการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอ ดงันั้นหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีการก าหนดกฎเกณฑ์
เพ่ือควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง การบรรจุ การขนส่ง และการใชก๊้าซ LPG ทั้งในดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG 
ในการด าเนินการก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG แต่ละแห่ง บริษทัและ UGP จะตอ้งขออนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเสียก่อน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตอ้งอนุมติัแบบ
แปลนของคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง และจะคอยควบคุมดูแลการ
ด าเนินการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเก่ียวกบั
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยส านกัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นผูก้  ากบัดูแล 
นอกจากน้ีบริษทัและ UGP จะตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจากส านักงานเขตหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ตั้งอยู ่โดยฝ่าย
ส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาลของส 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 ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมธุรกิจ
พลงังานก าหนด 
ตารางแสดงหน่วยงานราชการท่ีก ากบัดูแลการจดัตั้งคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ 
LPG 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

ส านักงานเขตหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

กรมธุรกจิพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

คลงัเก็บก๊าซ LPG    

โรงบรรจุก๊าซ LPG    

สถานีบริการก๊าซ LPG -   

นอกจากน้ีกรมธุรกิจพลงังานยงัไดส่้งเจา้หน้าท่ีมาตรวจสอบคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี
บริการก๊าซ LPG เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่าคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ 
LPG ดงักล่าวมีการดูแลรักษาและการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลงังาน 
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บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดด้ าเนินการ
ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลงังานดว้ยดีตลอดมา โดยในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา คลงัเก็บ
ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP มีสภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์กรมธุรกิจ
พลงังานก าหนดมาโดยตลอด 
 

 ถงัก๊าซ LPG 
หน่วยงานราชการไดก้ าหนดให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะตอ้งมีถงัก๊าซ LPG ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้ของ
ตนเอง และจะตอ้งดูแลรักษาถงัก๊าซ LPG ซ่ึงนบัเป็นทรัพยสิ์นของผูค้า้ตามมาตรา 7 ให้อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใช้
งานไดดี้และไม่ก่อให้เกิดอนัตราย   หากเกิดเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายโดยมีตน้เหตุจากถงัก๊าซ LPG   
ผูค้า้ก๊าซ LPG ท่ีเป็นเจา้ของถงัก๊าซ LPG จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายดงักล่าว 
นอกจากน้ี กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานยงัก าหนดให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ตอ้งตรวจสอบสภาพ
ของถงัก๊าซ LPG ท่ีผ่านการใชง้านมาแลว้ 5 ปี ดว้ยการทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และ
ตรวจสอบถงัท่ีผ่านการใชง้านมาแลว้ 10 ปี ดว้ยการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับ
แรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) และทุกๆ 5 
ปีภายหลงัปีท่ี 10 จะตอ้งท าการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro 
Test) และการทดสอบสภาพการยืดตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) ทุกคร้ัง   ซ่ึงหากถงัก๊าซ LPG ไม่
ผา่นการทดสอบจะไม่สามารถน าไปบรรจุก๊าซ LPG ไดอี้กและจะตอ้งท าลายท้ิง 
บริษทัและ UGP ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของความปลอดภยัจากการใชง้านถงัก๊าซ LPG และการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกรมธุรกิจพลงังานดว้ยดีตลอดมา   บริษทัและ UGP ไดต้รวจสอบถงัก๊าซ LPG ใหอ้ยู่
ในสภาพดีและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานมาโดยตลอด และถงัก๊าซ LPG 
ของบริษทัและ UGP ไม่เคยเกิดก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ หรือ ความเสียหายในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
 

 รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกก๊าซ LPG 
บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ตอ้งขอข้ึนทะเบียนเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 
12 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัชนิดก๊าซปิโตรเลียม
เหลวตามมาตรา 13 ทว ิแห่งพระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน ้ ามนั
เช้ือเพลิง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการคา้ 
ในส่วนของยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งก็จะตอ้งมีการขออนุญาตและจดทะเบียนกบัหน่วยงานราชการท่ีท า
หนา้ท่ีควบคุม ซ่ึงหน่วยงานท่ีควบคุมจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของการขนส่ง คือ ในการขนส่งทางบก บริษทั
ย่อยของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนทางบกจะต้องขออนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของจากกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงจะตอ้ง
ระบุรายละเอียดรถบรรทุกก๊าซ LPG ทุกคนัท่ีใชใ้นการด าเนินงาน และตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ 
LPG จากกรมธุรกิจพลงังาน ซ่ึงในกรณีน้ีจะตอ้งขออนุญาตเป็นรายคนั 
ส าหรับการขนส่งทางน ้ า บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ าจะตอ้งขออนุญาตใชเ้รือ
จากกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม และจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบการบริหารงานเพื่อ
ความปลอดภยัจากกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวดีว้ย 
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นอกจากน้ีหน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมดงักล่าวก าหนดให้รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกก๊าซ LPG 
จะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพของถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ท่ีติดกับยานพาหนะและสภาพของ
ยานพาหนะเป็นประจ าทุกปี 
บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นของความปลอดภยัและการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดด้ าเนินการตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการดว้ยดีตลอดมา โดยบริษทั
ยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบสภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ท่ีติด
กบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด   ซ่ึงในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ดูแลและตรวจสอบใหส้ภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ท่ี
ติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยูใ่นเกณฑท่ี์หน่วยงานราชการก าหนด 
 

 ท่าเรือ 
บริษทัและ UGP ไดรั้บอนุญาตใหก่้อสร้างและใชท่้าเรือจากกรมเจา้ท่าและกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยนาว ี
กระทรวงคมนาคม โดยไดก้ าหนดให้บริษทัและ UGP ในฐานะเจา้ของท่าเรือตอ้งติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในบริเวณท่าเรือ ซ่ึงหมายความถึงบริษทัและ UGP จะตอ้งดูแลเศษขยะ ของเสีย 
น ้ าเสีย น ้ าปนน ้ ามนั น ้ าทอ้งเรือและสารเคมีต่างๆ ท่ีอาจจะปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้ า   จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ใน
การป้องกนัและขจดัคราบน ้ ามนัให้เพียงพอและพร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน   จดัให้มี
การฝึกซ้อมการปฏิบติัการป้องกนัและขจดัคราบน ้ ามนั ตลอดจนการปฏิบติัการป้องกนัอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละ 2 
คร้ัง   และติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าและคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าบริเวณท่าเรือทุกๆ 6 เดือน 
โดยบริษทัผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูต้รวจสอบและด าเนินการจากหน่วยงานราชการ    

จากการท่ีมีหน่วยงานราชการก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจประเภทน้ีดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยก็ได้
ปฏิบติัตามดว้ยดีมาโดยตลอด และในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่เคยมีปัญหาทางดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มเลย ท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือหากเกิดผลกระทบข้ึนก็ยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีหน่วยราชการก าหนด 
 
งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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ผลติภัณฑ์แอมโมเนีย 
บริษทัประกอบธุรกิจคา้แอมโมเนียผา่นการด าเนินการของ UGP โดยน าเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศและจ าหน่าย

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” 
 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ปัจจุบัน UGP จ าหน่ายผลิตภณัฑ์แอมโมเนีย 1 ผลิตภณัฑ์ คือ แอมโมเนียแอนไฮดรัส (Ammonia Anhydrous) 

(“แอมโมเนีย”) ซ่ึงเป็นแอมโมเนียท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.99 และไม่มีการผลิตในประเทศ UGP จึงตอ้งน าเขา้จาก
ต่างประเทศเพ่ือน ามาจ าหน่ายใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการใชแ้อมโมเนีย เช่น โรงงานยางพารา โรงงาน
ผงชูรส เป็นตน้   โดย UGP จ าหน่ายแอมโมเนียในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เพียงลกัษณะเดียว 
 

ขั้นตอนการน าเขา้และจ าหน่ายแอมโมเนีย 

             

            

                    

                 
    UGP

                   
            

 
 
UGP น าเขา้แอมโมเนียมาจากต่างประเทศ โดยการส่งเรือไปรับและน าเขา้มายงัประเทศไทย ซ่ึงด าเนินการโดย SLM 
ส าหรับการขนส่งแอมโมเนียไปใหลู้กคา้ UGP จะให ้LCR ด าเนินการขนส่งทางรถยนตไ์ปใหลู้กคา้  
 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ทีส่ าคญั 
กลยทุธ์การแข่งขนั 

UGP จะเขา้ร่วมให้ความรู้ในการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานราชการจดัข้ึน รวมทั้งการฝึกอบรมท่ี UGP จดัข้ึนเอง ทั้งน้ีเพ่ือ
สร้างช่ือเสียงของ UGP ในการด าเนินธุรกิจแอมโมเนียใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน ในดา้นของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมี
ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในธุรกิจแอมโมเนียท่ีเป็นท่ียอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

นอกจากน้ี UGP ยงัไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการท าแอมโมเนียไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะขยาย
ตลาดแอมโมเนียใหใ้หญ่ข้ึน 
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ลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ 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 

 
การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ประเทศผูผ้ลิตแอมโมเนียรายใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศอินโดนีเซีย   โดยประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนียภายในประเทศ เน่ืองจากการก่อสร้างโรงงานผลิต
แอมโมเนียตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ประกอบกบัตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยยงัมีขนาดเลก็ จึงไม่มีผูป้ระกอบการรายใดลงทุน
สร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย เน่ืองจากไม่คุม้ค่าท่ีจะลงทุน 

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

แอมโมเนียส่วนใหญ่จะถูกน าเขา้โดยผูป้ระกอบการท่ีใชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น โรงงานผลิต
ปุ๋ยเคมี และบางส่วนจะถูกน าเขา้โดยผูป้ระกอบการท่ีน าเขา้แอมโมเนียเพ่ือจ าหน่ายต่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
โรงงานยางพารา โรงงานผงชูรส เป็นตน้   หากพิจารณาเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีน าเขา้แอมโมเนียเพ่ือจ าหน่ายต่อจะพบวา่ UGP 
เป็นผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ   โดยในอดีต UGP เป็นผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียเพียงรายเดียวในประเทศ 
ต่อมาในปี 2547 ไดมี้ผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่ 1 รายเขา้มาประกอบธุรกิจแข่งขนักบั UGP นอกจากน้ี ยงัมีผูจ้  าหน่าย
แอมโมเนียรายยอ่ยท่ีน าเขา้แอมโมเนียจากประเทศมาเลเซียทางรถยนตเ์พ่ือน ามาจ าหน่ายใหก้บัโรงงานผลิตยางพาราในบริเวณ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

อยา่งไรก็ตาม การท่ี UGP เป็นผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียท่ีมีประสบการณ์และความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้มายาวนาน ท าให ้
UGP ยงัคงเป็นผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่รายหน่ึงของประเทศ นอกจากน้ี UGP ยงัมีจุดไดเ้ปรียบผูจ้  าหน่ายแอมโมเนียราย
อ่ืนในเร่ืองของการท่ี UGP จดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชแ้อมโมเนียข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ UGP ไดรั้บการยอมรับจาก
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ในเร่ืองแอมโมเนียเป็นอย่างดี   รวมไปถึงการท่ี 
UGP ไดศึ้กษาถึงการน าแอมโมเนียไปใชป้ระโยชน์เพ่ิมเติมในรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมปริมาณความตอ้งการใช้
แอมโมเนียในอนาคต 

http://www.customs.go.th/


                                                                                                                        บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี  57 

การจดัหาผลติภณัฑ์ 
แอมโมเนีย 

ประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนีย เน่ืองจากโรงงานผลิตแอมโมเนียตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมาก ประกอบกบัตลาด
แอมโมเนียในประเทศไทยมีขนาดเลก็ ดงันั้นจึงไม่มีผูป้ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียในประเทศไทย 
เน่ืองจากไม่คุม้ท่ีจะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย การจดัหาแอมโมเนียจึงตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพียงอยา่งเดียว 
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินธุรกิจคา้แอมโมเนียของ UGP เป็นการน าเขา้และจ าหน่ายแอมโมเนีย ซ่ึงในกระบวนการดงักล่าวไม่มีการ
ปล่อยแอมโมเนียหรือส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัหา จดัเก็บและจ าหน่ายแอมโมเนียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี  58 

ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน 
บริษทัประกอบธุรกิจคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ไดแ้ก่ บิวเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ เป็นตน้ ภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ “ยูนิคแก๊ส” ซ่ึงด าเนินการโดย UGP   ซ่ึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัส่วนใหญ่คลา้ยกบัก๊าซ 
LPG แต่จะมีคุณสมบติับางประการท่ีแตกต่างจากก๊าซ LPG ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการน าผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนไป
ใช้ประโยชน์ โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนมีการน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม 
อุตสาหกรรมตูเ้ยน็ โดยใชเ้ป็นตวัท าความเยน็ในตูเ้ยน็แทนสารฟีนอล (Phenol) อุตสาหกรรมกระป๋องสเปรยทุ์กชนิด โดยใช้
เป็นก๊าซขบัดนัในกระป๋องสเปรย ์เป็นตน้   โดย UGP จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่และ
แยกบรรจุลงในถงับรรจุในลกัษณะของถงับรรจุขนาด 48 กิโลกรัม 

UGP จดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG และขนส่งโดยเรือบรรทุกก๊าซ LPG เพ่ือน ามาจดัเก็บท่ีคลงัเก็บ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนท่ีบางปะกงท่ีมีความจุรวม 700 ตนั และจดัส่งใหลู้กคา้โดยรถบรรทุกก๊าซ LPG ซ่ึงการขนส่งผลิตภณัฑ์
กปิโตรเคมีอ่ืนจะด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของ UGP   ทั้งน้ีUGP จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนให้แก่ลูกคา้ในลกัษณะของ
ถงับรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถงับรรจุในลกัษณะของถงับรรจุขนาด 48 กิโลกรัม 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ทีส่ าคญั 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

UGP จะจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนใหมี้คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย   และพฒันาผลิตภณัฑปิ์
โตรเคมีอ่ืนให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายมากข้ึน เพ่ือเป็นการขยายตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนให้กวา้งข้ึน 
รวมทั้งจะพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืนให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือท่ีจะขยายตลาดผลิตภณัฑ์ปิ
โตรเคมีอ่ืนไปยงัต่างประเทศ 

 
ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลกัษณะลูกคา้และช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

UGP จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนิูคแก๊ส” ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ยน็ อุตสาหกรรมกระป๋องสเปรย ์เป็นตน้ 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
2560 2561 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
รายไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน 704.76 98.48 710.73 99.97 683.58 100.00 
รายไดจ้ากผลิตภณัฑอ่ื์น 10.85 1.52 0.18 0.03 0.00 0.00 
รวม 715.61 100.00 710.91 100.00 683.58 100.00 

 
นโยบายการก าหนดราคา 

UGP มีนโยบายในการก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน โดยอา้งอิงจากตน้ทุนสินคา้ท่ีแทจ้ริงบวกกบัก าไร
ท่ี UGP ตั้งไว ้
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การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

อุตสาหกรรมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนในประเทศไทยมีขนาดเล็ก จึงท าให้ผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี
ดงักล่าวมีจ านวนนอ้ยราย   ซ่ึง UGP นบัเป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนรายใหญ่รายหน่ึงในอุตสาหกรรมน้ี 
 
การจดัหาผลติภณัฑ์ 
ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอ่ืีน 

UGP จดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนในลกัษณะเดียวกนักบัการจดัหาก๊าซ LPG   และน ามาจดัเก็บไวท่ี้คลงัเก็บ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนท่ีมีความจุรวม 700 ตนั ท่ีท่าเรือบางปะกงของ UGP 

 
ถังบรรจุผลติภณัฑ์ปิโตรเคมอ่ืีน 

เน่ืองจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีคุณสมบติัหลกัๆ เหมือนกบัก๊าซ LPG ดงันั้นในการจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน
ในลกัษณะของถงับรรจุขนาดเล็ก   UGP จึงสามารถน าถงัก๊าซ LPG ขนาด 48 กิโลกรัม มาบรรจุผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนได ้  
ดงันั้น UGP จึงไม่มีการจดัหาถงัส าหรับบรรจุผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนโดยเฉพาะ 

 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน เป็นการจัดหา บรรจุ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน   ซ่ึงใน
กระบวนการดงักล่าวไม่มีการปล่อยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัหาและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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ข)  ธุรกจิขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว แอมโมเนียและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน 
บริษทัประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเคมีอ่ืน 2 ทาง คือ การ

ขนส่งทางบก และ การขนส่งทางน ้ า โดยด าเนินการผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  LCR และ SLM ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ตอ้งขอข้ึนทะเบียนเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และขอ
อนุญาตเป็นผูข้นส่งน ้ ามนัชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทว ิแห่งพระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 ซ่ึงแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน ้ 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 ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบสภาพของถงัก๊าซ 
LPG ขนาดใหญ่ท่ีติดกบัยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด   ซ่ึงในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ี
ผ่านมา บริษทัและ UGP ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ท่ีติดกับยานพาหนะและสภาพของ
ยานพาหนะอยูใ่นเกณฑท่ี์หน่วยงานราชการก าหนด 

นอกจากน้ี LCR ไดน้ าระบบการติดตามขอ้มูลผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) มาใชก้บัรถบรรทุก
น ้ ามนั รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนียของ LCR  ซ่ึงระบบดงักล่าวเป็นระบบการแสดงขอ้มูลของรถแต่ละคนั
ทั้งความเร็วท่ีใช ้เสน้ทางการขนส่ง อตัราการใชน้ ้ ามนั การหยดุพกัจอดรถ ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารจบัสญัญาณผ่าน
ระบบดาวเทียมและส่งขอ้มูลกลบัมายงัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถแสดงผลไดท้ั้งการแสดงขอ้มูลแบบ Real time และการแสดง
ขอ้มูลแบบ Off Line 

การน าระบบ GPS มาใชจ้ะท าให้ LCR สามารถควบคุมและติดตามการขบัรถของพนกังานขบัรถไดว้า่ไดป้ฏิบติัตาม
นโยบายท่ี LCR ก าหนดไวห้รือไม่ เช่น การขบัรถดว้ยความเร็วตามท่ีก าหนด การขบัรถตามเส้นทางท่ีก าหนด เป็นตน้ และยงั
ช่วยป้องกนัการทุจริตของพนกังานขบัรถ เช่น การลกัลอบถ่ายน ้ ามนัออกจากรถ ไดด้ว้ย 
 
รายละเอยีดการประกอบธุรกจิขนส่งก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอ่ืีน เป็นดงันี ้
1. การขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอ่ืีนทางบก 

บริษัทประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนทางบกผ่านการ
ด าเนินงานของ LCR โดยแบ่งออกเป็น 

 การด าเนินการขนส่งน ้ ามนัทางบก ด าเนินการโดย LCR โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 LCR มีรถบรรทุกน ้ ามนั
จ านวน 26 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 949,000 ลิตร โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งน ้ ามนัทางบกจะเป็น
บุคคลภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั โดยเป็นลูกคา้สถานีบริการน ้ ามนัทัว่ไป 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ลติร) 
LCR 26 949,000 
รวม 28 949,000 
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 การด าเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางบก ด าเนินการโดย LCR โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรถบรรทุกก๊าซ LPG 
รวมกนั 312 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 3,511 ตนั โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG ทางบกส่วน
ใหญ่เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ บริษทัและ UGP และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
LCR 312 3,511 
รวม 280 3,143 

 
 การด าเนินการขนส่งแอมโมเนียทางบก ด าเนินการโดย LCR โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 LCR มีรถบรรทุก

แอมโมเนีย 29 คนั มีความสามารถในการบรรทุกรวม 282 ตนั   โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งแอมโมเนียทางบกมี
ทั้งบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
LCR 29 282 
รวม 29 282 

 
 การด าเนินการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ด าเนินการโดย LCR เน่ืองจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีคุณสมบติั

หลกัๆ เหมือนกบั LPG ดงันั้นจึงสามารถใชร้ถบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนได ้  โดยลูกคา้ท่ีใช้
บริการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนทางบกส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ UGP  

 
2. การขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอ่ืีนทางน า้ 

บริษทัประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนทางน ้ าผ่านการด าเนินงานของ 
SLM โดยแบ่งออกเป็น 

 การด าเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ า ซ่ึงด าเนินการโดย SLM โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีเรือบรรทุกก๊าซ 
LPG รวมกนั 24 ล า มีความสามารถในการบรรทุกรวม 273,573 ตนั โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ า
มีทั้งบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 
 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (ล า) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
SLM 24 273,573 
รวม 24 273,573 

 
 การด าเนินการขนส่งแอมโมเนียทางน ้ า ซ่ึงด าเนินการโดย SLM โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 SLM มีเรือบรรทุก

แอมโมเนียรวมกนั 2 ล า มีความสามารถในการบรรทุก 1,795 ตนั  โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งแอมโมเนียทางน ้ ามี
ทั้งบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 
 

บริษัทย่อยที่ด าเนินการ จ านวนพาหนะ (ล า) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
SLM 2 1,795 
รวม 2 1,795 
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 การด าเนินการขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ด าเนินการโดยบริษทัย่อยท่ีด าเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางน ้ า  
เน่ืองจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีคุณสมบติัหลกัๆ เหมือนกบัก๊าซ LPG ดงันั้นจึงสามารถใชเ้รือบรรทุกก๊าซใน
การขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนได ้ โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนทางบกส่วนใหญ่เป็น
บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ UGP 

 
โครงสร้างรายได้จากการให้บริการขนส่งปิโตรเลยีมเหลวและผลติภัณฑ์ปิโตรเคมภีัณฑ์อ่ืนให้แก่บุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง       
การขนส่งทางบก 123.30 31.21 91.47 36.68 93.05 40.79 
การขนส่งทางน ้ า 271.77 68.79 157.91 63.32 135.08 59.21 

รวมรายได้จากการให้บริการขนส่ง 395.07 100.00 249.38 100.00 228.14 100.00 
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ค)  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายถังก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 

บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จ ากดั  (“SQS”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 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 รับผลิตถงัก๊าซหุงตม้ท่ีใชใ้นครัวเรือน และจ าหน่ายถงัก๊าซ LPG ท่ีใชติ้ดตั้งในรถยนต ์ใหก้บักลุ่มบริษทัสยามแก๊ส
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตใหก้บับุคคลภายนอกดว้ย 

 
โครงสร้างรายได้จากจ าหน่ายถังก๊าซ LPG ให้แก่บุคคลภายนอก 

 

 
2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่ายถังก๊าซ LPG       
ถงัก๊าซ LPG ส าหรับครัวเรือน - - - - - - 
ถงัก๊าซ LPG ส าหรับติดตั้งในยานพาหนะ 9.14 100.00 - - 9.50 100.00 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายถังก๊าซ LPG 9.14 100.00 - - 9.50 100.00 
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ง)  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอล 
 

บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จ ากดั (“SEEC”) เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 87.69 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 ซ่ึงเอทานอลท่ีผลิตไดจ้ะส่งออกไป

ยงัต่างประเทศใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชเ้อทานอลเป็นวตัถุดิบหรือใชเ้อทานอลในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิต
สุรา 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 โดยมีวตัถุดิบ
ส าหรับการผลิตเป็นกากน ้ 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)์ 

 
ภาพรวมตลาดและอุตสาหกรรม 
ภาพรวมของเอทานอล 

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็นแอลกอฮอลช์นิดหน่ึง ซ่ึงเกิดจาก
การน าเอาพืชมาหมกัเพ่ือเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาล จากนั้นจึงเปล่ียนจากน ้ าตาลไปเป็นแอลกอฮอล ์โดยใชเ้อนไซมห์รือกรดบาง
ชนิดช่วยยอ่ย เพ่ือท าใหเ้ป็นแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 95% โดยการกลัน่ ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช 2 ประเภท คือ 1) พืชประเภทน ้ าตาล 
อาทิเช่น ออ้ย บีทรูท และ 2) พืชจ าพวกแป้ง อาทิเช่น มนัส าปะหลงั ขา้ว ขา้วโพด เป็นตน้ 
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ส าหรับการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิง ไดรั้บความนิยมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในต่างประเทศ เน่ืองจากต่างประเทศก าลงั
มองหาพลงังานเช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถทดแทนน ้ ามนัได ้โดยมีสหรัฐอเมริกา และประเทศบราซิล เป็น
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภครายใหญ่ของโลก ขณะท่ีการผลิตของประเทศไทยอยูด่นัดบัท่ี 9 และการบริโภคอยูอ่นัดบัท่ี 11 ของโลก 
นบัตั้งแต่ไทยเร่ิมจ าหน่ายแก๊สโซฮอลเ์ม่ือปี 2544 เป็นตน้มา การใชแ้ก๊สโซฮอลข์องไทยก็ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นล าดบั ท าให้การใชเ้อ
ทานอลเพ่ิมข้ึนตาม อยา่งไรก็ตามการใชเ้อทานอลของไทยถือวา่ยงัต ่า เน่ืองจากความไม่มัน่ใจของผูใ้ชร้ถยนต์ ประกอบกบั
ผูใ้ชร้ถยนต์บางส่วนไดห้ันไปติดตั้งเคร่ืองยนต์เพ่ือให้รองรับ LPG หรือ NGV ท่ีมีราคาถูกกวา่ตามนโยบายอุดหนุนราคา
พลงังานทั้ง 2 ชนิดของรัฐบาล ขณะท่ีราคาอา้งอิงเอทานอลซ่ึงค านวณตามตน้ทุนการผลิต ก็มีราคาสูงกวา่ราคาตลาด เน่ืองจาก
วตัถุดิบมีราคาสูง ท าใหผู้ป้ระกอบการบางรายชะลอการผลิตหรือหยดุผลิตชัว่คราวเน่ืองจากประสบภาวะขาดทุน 
 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเตบิโตของธุรกจิเอทานอล 
- ขาดแผนงานท่ีชดัเจน และนโยบายเชิงรุกของภาครัฐในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

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

- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูง เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีราคาสูงและผนัผวน 
รวมทั้งการแทรกแซงราคาสินคา้เกษตรกรจากภาครัฐ ไดส่้งผลต่อตน้ทุนการผลิตเอทานอล ท าใหผู้ป้ระกอบการหลายราย
ชะลอการผลิต หรือบางรายหยดุการผลิตชัว่คราว 

- ปัญหาระบบโลจิสติกส์ โดยโรงงานเอทานอลท่ีมีท่ีตั้งอยูห่่างไกล ไม่มีคลงักลางเพ่ือเก็บเอทานอลในการน าไปผสมกบั
น ้ ามนัเบนซินเพ่ือผลิตแก๊สโซฮอล ์นอกจากน้ีการขนส่งเอทานอล และน ้ ามนัแก๊สโซฮอลไ์ปยงัสถานีผสมน ้ ามนั และ
สถานีจ 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 าเป็นแอลกอฮอล์

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

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เป็นตน้ 
 

โครงสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์เอทานอล 

 
2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์เอทานอล       
รวมรายได้จากผลติภณัฑ์เอทานอล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ     /* รายไดม้าจากการจ าหน่ายวตัถุดิบคือ โมลาส 
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SEEC หยดุด าเนินกิจการตั้งแต่ปี 2556 จากปัญหาดา้นตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิตท่ีสูงเกินไปเน่ืองจากปริมาณวตัถุดิบท่ี
ออกมาในตลาด ตวัอยา่งเช่นออ้ย และมนัส าปะหลงัมีนอ้ยเกินไป อีกทั้งเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาจ าหน่ายส่งผลให้ไม่คุม้ทุน
หากจะด าเนินการผลิต ทางบริษทัจึงหยดุด าเนินการผลิต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขายกิจการดงักล่าวออกไป 
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จ)  ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในต่างประเทศ 
 

บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกไปยงัต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ 
 

ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศเวยีดนาม (1/2) 
SUPERGAS COMPANY LIMITED (“SGV”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 SGV ประกอบ

ธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เม่ือเดือนมีนาคม 
2553 

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

 

ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
SGV ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SIAMGAS” และ “UNIQUEGAS” ซ่ึงด าเนินการโดย

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

 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
SGV 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) 

และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่
ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ 
LPG.ในปริมาณดงักล่าว ส่วนการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 
12 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม แล้วจึงน าไปจ าหน่ายให้กับลูกค้า ซ่ึงได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ใน
ปริมาณมากๆ 

 
 

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ถงับรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

SGV จดัหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรือน าเขา้ก๊าซ LPG มาจากต่างประเทศ โดย SGV จะน า
ก๊าซ LPG ท่ีจดัหามาจดัเก็บไวท่ี้คลงัเก็บก๊าซ LPG จ านวน 20 ใบ มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 2,000 ตนั  

ในการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งก๊าซ LPG ไปใหลู้กคา้ท่ีตอ้งขนส่งทางรถ โดย 
SGV 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 และ
การเขา้ถึงการใชก๊้าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ท าให้ศกัยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่นระดบัท่ีสูง นอกจากนั้น
การใชก๊้าซ LPG ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนจากการไหลเขา้มาของเงินทุนจากต่างชาติ 
ท่ีมายงัประเทศเวยีดนาม 

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

ลกัษณะลูกคา้ของ SGV สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ  
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG 
ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ร้านคา้ก๊าซ LPG โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศ 

คลงัเก็บก๊าซ 
SGV 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 

ผูใ้ชก้๊าซ LPG 
ในครัวเรือน 
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โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 964.11 100.00 472.97 100.00 1,087.59 100.00 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 964.11 100.00 472.97 100.00 1,087.59 100.00 
 
รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 

ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG และครัวเรือน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะน าก๊าซ 
LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละ
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 ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบ

อาหาร   
(2) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็  
(3) การจ าหน่ายในลกัษณะของถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศเวยีดนาม (2/2) 
CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CGN”) เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 79.64 

CGN ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 79.64 ของทุนจดทะเบียน
จาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

CGN มีคลงัและโรงอดับรรจุแก๊ส ตั้งอยูท่ี่ NGO QUYEN STREET, NGO QUYEN DISTRICT, HAI PHONG 
CITY ประเทศเวยีดนาม 
 

ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
CGN ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SIAMGAS” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง CGN ไดรั้บ

ใบอนุญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment, MPI) เลขท่ี 
1372/GCNDC1/02/1 ลงวนัท่ี 2 มกราคม 2013 เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวยีดนาม 
 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
CGN เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามทางตอนเหนือ โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงัก๊าซ LPG ขนาด 11 

และ12 กิโลกรัมส าหรับใชใ้นครัวเรือน และถงัก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม ส าหรับกลุ่มพาณิชยกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการ
ร้านอาหาร 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 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี
ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณดงักล่าว ส่วนการ
จ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 11, 12 กิโลกรัม และ 45 กิโลกรัม 
แลว้จึงน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG 
ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 

รูปแบบการจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัเป็นการจ าหน่ายโดยผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Distributor Model) ปัจจุบนัมีอยู ่
20 ราย (จ านวนของตวัแทนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งมีในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดโดยภาครัฐของประเทศเวียดนาม) ซ่ึงเป็น
วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท าการตลาดสินคา้ในส่วนท่ีเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับการขายไปยงัลูกคา้กลุ่มครัวเรือน โดย
ผูจ้ดัจ าหน่ายจะรับก๊าซ LPG ท่ีบรรจุแลว้ท่ีโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริษทั โดยขอ้ก าหนดระหวา่งตวัแทนจ าหน่ายกบับริษทัมี
ดงัน้ี คือ 

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

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

 
 

CGN จดัหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรือน าเขา้ก๊าซ LPG มาจากต่างประเทศ โดย CGN จะน า
ก๊าซ 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 

ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามมีขนาดประมาณ 1.1 ลา้นตนัต่อปี ดว้ยจ านวนประชากรท่ีมีถึง 86 ลา้นคน และ
การเขา้ถึงการใชก๊้าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ท าให้ศกัยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่นระดบัท่ีสูง นอกจากนั้น
การใชก๊้าซ LPG ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนจากการไหลเขา้มาของเงินทุนจากต่างชาติ 
ท่ีมายงัประเทศเวยีดนาม 

ตวัแทนจ าหน่าย 

ตวัแทนจ าหน่าย  
 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ร้านคา้ก๊าซ LPG ผูใ้ชก๊้าซ LPG 
ในครัวเรือน 

ลูกคา้มารับเอง 

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) ดา้นหนา้โรงอดับรรจุ (Front) 

โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศ 

คลงั/โรงบรรจุก๊าซ 
CGN 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 
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ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามเป็นตลาดท่ีไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซ่ึงมีผูจ้  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 CGN 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 เพ่ือ

ไปใชใ้นกิจการร้านอาหาร ร้านท าขนมปัง และอ่ืนๆ รวมถึงน าไปใชส้ าหรับอุตสาหกรรมเพ่ือใชใ้นการใหค้วามร้อน เป็นตน้ 
 

โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 434.73 100.00 372.52 100.00 328.97 100.00 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 434.73 100.00 372.52 100.00 328.97 100.00 
 

รายละเอยีดลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กลุ่มลูกคา้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 1.กลุ่มท่ีใชถ้งับรรจุก๊าซและติดตราสินคา้ 2. กลุ่มท่ีไม่ใชถ้งับรรจุก๊าซและไม่

ติดตราสินคา้ 
1. ลูกคา้กลุ่มท่ีใชถ้งับรรจุก๊าซและติดตราสินคา้  

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

บริษทั โดยลูกคา้ครัวเรือนเกือบทั้งหมดน าไปใชใ้นการประกอบอาหารในบา้น ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย
จ านวน 20 ราย 

กลุ่มลูกค้าพาณิชกรรม 
กลุ่มลูกคา้พาณิชยกรรมคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพ่ือน าไปใชใ้นกิจการร้านอาหาร ร้านท า

ขนมและขนมปัง และธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงท่ีน าไปใชส้ าหรับอุตสาหกรรมเพ่ือใชใ้นการใหค้วามร้อนและประกอบอาหาร 
2. ลูกคา้กลุ่มท่ีไม่ใชถ้งับรรจุก๊าซและไม่ติดตราสินคา้  

บริษทัมีการจดัจ าหน่ายก๊าซ LPG แบบเติมส าหรับลูกคา้ประเภทใชง้านในอุตสหากรรม โดยบริษทัใชร้ถบรรทุกก๊าซ 
LPG ขนส่งก๊าซ LPG ไปถึงผูใ้ชโ้ดยตรง ซ่ึงจะน าไปเก็บไวท่ี้ถงัขนาดใหญ่ (BULK) ท่ีโรงงานของลูกคา้ 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศสิงคโปร์ (1/2) 
SINGGAS LPG PTE. LTD. (“SIN”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 SIN ประกอบธุรกิจจ าหน่าย

แก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เม่ือเดือนสิงหาคม 2553 และ
ไดข้ายหุน้สดัส่วนร้อยละ 5 ใหก้บั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 ท าให้ปัจจุบนั
บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 95 

SIN มีโรงอดับรรจุแก๊สและโรงเก็บถงับรรจุก๊าซ โดยมีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี NO.31, DEFU LANE9, 539271 ประเทศ
สิงคโปร์ 
 
ผลติภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

SIN ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SINGGAS” ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ซ่ึง SIN ไดรั้บ
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้ก๊าซ เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ 
 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

SIN 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) 
และการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุ (Cylinder) ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่เป็นการจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่
ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ 
LPG ในปริมาณดงักล่าว ส่วนการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 
12 14 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นน าไปเก็บไวย้งัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั แลว้จึงน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้
โดยผ่านตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านคา้ก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ใน
ปริมาณไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ 
 

 
 
 
 

ลานบรรจุก๊าซ (Filling Plants) ดา้นหนา้โรงอดับรรจุ (Front) 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 

SIN จดัหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ โดย SIN จะน าก๊าซ LPG ท่ีจดัหามาจดัเก็บไวท่ี้โรงบรรจุ
ก๊าซ LPG ซ่ึงมีถงัเก็บจ านวน 3 ใบ มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 75 ตนั 

ในการจดัหาก๊าซ LPG จากผูผ้ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งก๊าซ LPG ไปใหลู้กคา้ท่ีตอ้งขนส่งทางรถ โดย 
SIN มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจ านวน 4 คนั มีปริมาตรความจุรวมกนัประมาณ 30 ตนั 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ มีจ านวนน้อยราย เน่ืองจากตลาดก๊าซ LPG ใน
ประเทศสิงคโปร์นั้น มีอตัราการเติบโตท่ีไม่สูงนกั อีกทั้งการซ้ือขายก๊าซ LPG เป็นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ 
 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ SIN สามารถแยกออกไดต้ามวตัถุประสงคก์ารน าก๊าซ LPG ไปใชง้าน แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ  
1) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ 
2) ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม 
 

โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 581.65 96.48 569.91 95.95 458.05 87.23 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 21.25 3.52 24.03 4.05 67.06 12.77 

รวม 602.90 100.00 593.94 100.00 525.11 100.00 

 
 
 

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 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละ
กลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูก
ส่งต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงั
ก๊าซ 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 ประกอบ

ธุรกิจในการน 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) ท่ีอยูใ่ต้
ดินจ านวน 2 แห่ง และเรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (VLGC) 1 ล า คือ 1.คลงัก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 200,000 ตนั ท่ี ZSS 
ประเทศจีน 2.คลงัก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 100,000 ตนั ท่ี SOG 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 โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีเป็นถ ้าท่ีอยูใ่ตดิ้นไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของ
ลูกคา้ท่ีใชเ้รือบรรทุกก๊าซ LPG เขา้มารับท่ีท่าเรือ 2 แห่งท่ีประเทศจีน รวมถึงจ าหน่ายก๊าซ LPG จากคลงัลอยน ้ าท่ีเป็นเรือ 
VLGC ท่ีประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงคลงัทั้ง 2 แห่งในประเทศจีน และคลงัลอยน ้ าท่ีเป็นเรือ VLGC ถือเป็นคลงัสินคา้ทณัฑ์บน 
(BONDED WAREHOUSE) การน าเขา้ก๊าซ LPG เพ่ือจ าหน่ายออกนอกประเทศให้กบัลูกคา้จะไม่เสียภาษีการน าเขา้สินคา้
ดงักล่าว 
 
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 านวนการซ้ือ
ท่ีแน่นอน แต่ไม่มีสถานท่ีเก็บท่ีสามารถรองรับไดอ้ยา่งเพียงพอ ซ่ึงลูกคา้ส่วนมากจะเป็นลูกคา้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
ลูกคา้ท่ีเป็นลกัษณะท่ีเป็นคา้ส่งขนาดใหญ่อีกทอดหน่ึง โดยการซ้ือขายระหว่างผูซ้ื้อและผูจ้  าหน่ายจะมีการท าสัญญาการ
ระหวา่งกนั ซ่ึงจะมีการทบทวนสญัญาดงักล่าวทุกปีทั้งปริมาณการซ้ือและราคาจ าหน่าย ส าหรับราคาจ าหน่ายนั้นจะถูกก าหนด
โดยอา้งอิงกบัราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก 
 
โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้แบบคา้ส่งขนาดใหญ่ (WHOLESALES) 11,994.04 100.00 17,768.45 100.00 22,044.53 100.00 

รวม 11,994.04 100.00 17,768.45 100.00 22,044.53 100.00 
 
 
 
 
 
 

 คลงัก๊าซและท่าเรือ(จูไห่) | ZSS คลงัก๊าซและท่าเรือ(ซวัเถา) | SOGEL 

คลงัลอยน ้ า (เรือ VLGC) 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศจนี (เมืองจูไห่) (1/2) 
SINOSIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“ZSS”) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ZSS ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เม่ือเดือนธนัวาคม 2553 

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

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

ZSS เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศจีน โดยจะรับก๊าซ LPG ดว้ยเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ (VLGC) มี
ความสามารถในการบรรทุกได ้40,000 ตนั เพ่ือเขา้ไปไวท่ี้คลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นถ ้ า (Cavern) ท่ีอยู่ใตดิ้น มี
ความสามารถในการจดัเก็บประมาณ 200,000 ตนั ถงัเก็บก๊าซแบบ Spheres อีกจ านวน 4 ใบ ความสามารถในการจดัเก็บรวม
ประมาณ 3,000 ตนั และถงัเก็บก๊าซแบบ Bullet อีกจ านวน 2 ใบ ความสามารถในการจัดเก็บรวมประมาณ 100 ตนั เพื่อ
จ าหน่ายไปยงัลูกคา้กลุ่มต่างๆภายในประเทศ 

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 และมีพ้ืนท่ี
เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณดงักล่าว ส าหรับการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรือ 
เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีเป็นถ ้าท่ีอยูใ่ตดิ้น ไปยงัถงั
บรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ท่ีใชเ้รือบรรทุกก๊าซ LPG เขา้มารับท่ีท่าเรือของบริษทั และส าหรับการจ าหน่ายในลกัษณะของถงั
บรรจุนั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG ขนาด 2 5 15 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นจดัส่งไปยงัร้านคา้ปลีก LPG 
ของบริษทัจ านวน 10 ร้านคา้ แลว้จึงน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการ
ใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ 

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



                                                                                                                        บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี  79 

ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้
 

 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศจีน มีเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศจีน
นั้น มีแนวโนม้อตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากจ านวนประชากรท่ีมีเป็นจ านวนมาก กอปรกบัความสามารถในการกลัน่ของ
โรงกลั่นภายในประเทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการบริโภค LPG ภายในประเทศได้เพียงพอ รัฐบาล
ภายในประเทศจึงส่งเสริมให้มีการน าเขา้ก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษีน าเขา้จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทั้งการซ้ือ
ขายก๊าซ LPG เป็นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ 
 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ ZSS 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 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้แต่ละ
กลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูก
ส่งต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงั
ก๊าซ 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 

 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของบริษทั 

ร้านคา้ก๊าซ LPG 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของลูกคา้ 

คลงัลูกคา้ใน 
จีนตอนใต ้

ผูค้า้ก๊าซ LPG 
ในภูมิภาค 

ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในครัวเรือน 
 
ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในภาคธุรกิจ 
 
ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในภาคอุตสาหกรรม 

โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศจีน 

คลงัก๊าซ/ท่าเรือ 
ZSS 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 
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โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 9,719.80 99.60 12,135.33 99.64 7,674.58 99.56 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 40.00 0.40 43.29 0.36 34.30 0.44 

รวม 9,759.80 100.00 12,178.62 100.00 7,708.88 100.00 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศจนี (เมืองซัวเถา) (2/2) 
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD. (“SOG”) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 100  SOG ประกอบธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เม่ือเดือนมิถุนายน 2554 

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

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

SOG เป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ในประเทศจีน โดยจะรับก๊าซ LPG ดว้ยเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ (VLGC) 
มีความสามารถในการบรรทุกได ้40,000 ตนั เพ่ือเขา้ไปไวท่ี้คลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นถ ้า (Cavern) ท่ีอยู่ใตดิ้น มี
ความสามารถในการจดัเก็บประมาณ 100,000 ตนั เพ่ือจ าหน่ายไปยงัลูกคา้กลุ่มต่างๆภายในประเทศ 

การจ าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายในโดยขนส่งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk) 
และทางเรือ ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของการขนส่งถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณ
มากๆ โดยใชว้ธีิการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณ
ดงักล่าว ส าหรับการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรือ เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดย
ใชว้ิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีเป็นถ ้ าท่ีอยูใ่ตดิ้น ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ท่ีใชเ้รือบรรทุกก๊าซ 
LPG เขา้มารับท่ีท่าเรือของบริษทั 

 

 
 
 
 
 
 

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
โรงกลั่นภายในประเทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการบริโภค LPG ภายในประเทศได้เพียงพอ รัฐบาล
ภายในประเทศจึงส่งเสริมให้มีการน าเขา้ก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษีน าเขา้จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทั้งการซ้ือ
ขายก๊าซ LPG เป็นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ 
 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

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

จะน าก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถงับรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของ
ลูกคา้แต่ละกลุ่ม และถงับรรจุก๊าซ LPG ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ (Warehouse) ของบริษทั 
จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG 
ท่ีบรรจุในถงัก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหน่ึง ทั้งน้ี ถงัก๊าซ LPG ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
“SG GAS” โดยปัจจุบนัคลงัก๊าซ SOG ยงัไม่มีโรงบรรจุถงัก๊าซ และร้านคา้ก๊าซในการกระจายสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคโดยตรง 

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 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของบริษทั * 

ร้านคา้ก๊าซ LPG * 

โรงบรรจุก๊าซ LPG 
ของลูกคา้ 

คลงัลูกคา้ใน 
จีนตอนใต ้

ผูค้า้ก๊าซ LPG 
ในภูมิภาค 

โรงกลัน่ภายใน 
ประเทศจีน 

คลงัก๊าซ/ท่าเรือ 
SOG 

น าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 

ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในครัวเรือน 
 
ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในภาคธุรกิจ 
 
ผูใ้ชก้๊าซ LPG  
ในภาคอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน - - - - - - 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 11,079.74 100.00 11,977.22 100.00 10,680.90 100.00 

รวม 11,079.74 100.00 11,977.22 100.00 10,680.90 100.00 
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ธุรกจิค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศมาเลเซีย 
MYGAZ SDN.BHD. (“MGM”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 MGM ประกอบธุรกิจจ าหน่าย

แก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์นและธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว จาก SHELL TIMUR SDN. BHD. เม่ือวนัท่ี 
29 พฤษภาคม 2556  

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

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

MGM 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) 
ซ่ึงการจ าหน่ายในลกัษณะของการขนส่งถงับรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็นการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใช้
วธีิการถ่ายก๊าซ LPG จากถงับรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุขนาดใหญ่ของลูกคา้ โรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณดงักล่าว และ 2. 
ส าหรับการจ าหน่ายในลกัษณะของถงับรรจุขนาดเล็ก (Branded Pack) นั้นจะเป็นการน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงัก๊าซ LPG 
ขนาด 10 14 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นจดัส่งไปยงัศูนยจ์ดัจ าหน่าย โดยหากตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีศูนยจ์ าหน่ายเป็นของตนเองก็
สามารถมารับไดโ้ดยตรงท่ีโรงบรรจุของบริษทั จากนั้นตวัแทนจ าหน่ายจึงน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ครัวเรือน และ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีใชใ้นการจดัเก็บก๊าซ LPG 
ในปริมาณมากๆ 

 

 
 
 
 

ถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) โรงบรรจุก๊าซ – SEPANGAR BAY 
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ขั้นตอนการจดัหาและการน าก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช ้

 
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ตลาดก๊าซ LPG ในมาเลเซียตะวนัออกมีเสถียรภาพสูง โดยมีอตัราการเติบโตท่ี 1.5% ซ่ึงอุปสงคท่ี์แข็งแกร่งมาจาก
ภาคการท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นแนวโนม้ท่ีดี รวมถึงการเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วของโครงการพาณิชยกรรมต่างๆ คุณภาพในการบริการ
เป็นขอ้แตกต่างในการแข่งขนั ซ่ึงมี Petronas Dagangan Berhad (PDB) เท่านั้นเป็นผูท้  าการตลาด LPG ในมาเลเซียตะวนัออก 
 ราคา LPG ส าหรับจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ประเภทครัวเรือนถูกควบคุมโดยรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยใช ้Automated 
Pricing Mechanism (APM) เป็นบรรทดัฐาน ส าหรับกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มลูกคา้ประเภทบรรจุถงัขนาดใหญ่ราคา
จะผนัผวนไปตามสภาพตลาด 
 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะลูกคา้ของ MGM 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 จากนั้นจะถูกส่ง
ต่อไปยงัร้านคา้ก๊าซ LPG ซ่ึงร้านคา้ก๊าซ LPG จะเป็นตวักลางในการกระจายผลิตภณัฑก๊์าซ LPG ท่ีบรรจุในถงัก๊าซ 
LPGในขนาดต่างๆ ไปยงัครัวเรือนอีกทอดหน่ึง  

2) กลุ่มลูกคา้ท่ีใชถ้งับรรจุขนาดใหญ่ (BULK) 
ลูกคา้ท่ีน าก๊าซ LPG ไปใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม โดยใชร้ถบรรทุกก๊าซ LPG ขนส่งก๊าซ LPG ไปถึงผูใ้ชโ้ดยตรง 
หรือลูกคา้น ารถขนส่งมารับเองท่ีคลงั ซ่ึงจะน าไปเก็บไวท่ี้ถงัขนาดใหญ่ (BULK) ท่ีโรงงานของลูกคา้ ส าหรับ
ลูกคา้ในกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 6 จากยอดจ าหน่ายทั้งหมดในมาเลเซียตะวนัออก 

 
 
 
 

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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โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลกัษณะลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านในครัวเรือน 3,133.21 92.37 3,479.44 91.92 2,745.34 91.13 
ลูกคา้ท่ีน าไปใชง้านดา้นอุตสาหกรรม 258.90 7.63 305.88 8.08 267.16 8.87 

รวม 3,392.11 100.00 3,785.32 100.00 3,012.50 100.00 
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ช)  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในประเทศเมยีนมา 

MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) เป็นบริษทัร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่าน SIAMGAS 
POWER PTE. LTD. (“SPW”) บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดย SPW ไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนสัดส่วนร้อยละ 
30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ในบริษทั MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) ซ่ึงเป็นกิจการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ขนาด 230 เมกะวตัตใ์นประเทศเมียนมาร์  

MLP ตั้งอยู่เลขท่ี 19 ACRES LAND OF NGAN TAY WARD, MAWLAMYINE TOWN, MON STATE, 
MYANMAR 
 
ลกัษณะของโรงไฟฟ้า 

MLP เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง
เท่ากบั 230 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ประกอบดว้ย เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซ (Gas Turbine) จ านวน 4 
เคร่ือง มีขนาดก าลงัผลิตติดตั้งรวมเท่ากบั 152 เมกะวตัต ์และเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน ้ า (Steam Turbine) จ านวน 2 เคร่ือง มี
ขนาดก าลงัผลิตติดตั้งรวมเท่ากบั 78 เมกะวตัต ์ 
 
       
 
 
 
 
 
 
   เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine)  เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน ้ า (Steam Turbine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
              สถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substaion)          หอระบายความร้อน (Cooling Tower) 
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กระบวนการผลติกระแสไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ประกอบดว้ยเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 2 ประเภทท างานร่วมกนัคือ เคร่ืองผลิต

ไฟฟ้ากงัหันก๊าซจ านวน 4 ชุด และเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหันไอน ้ าจ านวน 2 ชุด โดยทรัพยากรส าคญัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต
ประกอบดว้ย ก๊าซธรรมชาติใชเ้ป็นเช้ือเพลิง น ้ าจืดจากแม่น ้ าอตัทะรัน (ATARAN RIVER) มาใชใ้นกระบวนการผลิตไอน ้ า 
ใชใ้นกระบวนการหล่อเยน็ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการท างานมีดงัน้ี 

เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซ มีอุปกรณ์หลกัส าคญัประกอบดว้ย เคร่ืองอดัอากาศ (COMPRESSOR) ต่ออยู่บนเพลา
เดียวกนักบัชุดกงัหันก๊าซ (GAS TURBINE) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) เม่ือเร่ิมเดินเคร่ือง อากาศจะถูกดูดจาก
ภายนอกเขา้เคร่ืองอดัอากาศจนมีความดนัและอุณหภูมิสูงข้ึน และถูกส่งเขา้ไปยงัห้องเผาไหม ้ซ่ึงภายในห้องเผาไหมมี้หัวฉีด
เช้ือเพลิงท าหนา้ท่ีฉีดเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการเผาไหมแ้ละให้ความร้อนแก่อากาศ ไดก๊้าซร้อนท่ีมีความดนัและ
อุณหภูมิสูงซ่ึงจะขยายตวัผ่านกงัหันก๊าซท าให้กงัหันก๊าซหมุนเกิดพลงังานข้ึนไปขบัเคร่ืองอดัอากาศ และขณะเดียวกนัก็ขบั
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าให้สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ย ความดนัของก๊าซร้อนเม่ือผ่านกงัหันก๊าซแลว้อุณหภูมิจะลดลงเหลือ
ประมาณ 580-600 องศาเซลเซียส  

เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันไอน ้ า มีอุปกรณ์หลกัประกอบด้วย หม้อไอน ้ าแบบความร้อนท้ิง (HEAT RECOVERY 
STEAM GENERATION; HRSG) เคร่ืองกงัหันไอน ้ า (STEAM TURBINE) เคร่ืองควบแน่น (CONDENSER) หอหล่อเยน็ 
(Cooling Tower) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหันไอน ้ า
เร่ิมจาก น าน ้ าจืดจากแม่น ้ าอตัทะรัน ซ่ึงเก็บไวใ้นบ่อเก็บน ้ าขนาดใหญ่ มาผ่านระบบปรับสภาพน ้ า (Water Treatment System) 
เพ่ือใหไ้ดน้ ้ าท่ีปราศจากแร่ธาตุ (Demin. Water) น ามาเติมในหมอ้ไอน ้ า ซ่ึงจะรับความร้อนจากก๊าซร้อนท่ีปล่อยออกจากเคร่ือง
กงัหันก๊าซ ส่งผลให้น ้ าในหมอ้ไอน ้ าเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอน ้ าท่ีมีพลงังานสูง และไอน ้ าท่ีไดน้ี้จะถูกส่งไปหมุนเคร่ือง
กงัหนัไอน ้ า ใหเ้กิดงานข้ึนไปขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไดพ้ลงังานไฟฟ้าออกมา 
 
รูปภาพแสดงขั้นตอนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
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ขั้นตอนการจดัหาก๊าซธรรมชาตเิพ่ือน าไปใช้ผลติกระแสไฟฟ้า 
ส าหรับก๊าซธรรมชาติท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากการจดัหาของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าพม่า 
(MYANMAR ELECTRIC POWER ENTERPRISE : MEPE) เป็นผูด้  าเนินการ 
 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ส าหรับกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได ้จะขายคืนกลบัให้กบัหน่วยงานรัฐบาลของประเทศเมียนมาทั้งหมด ตามสัญญาการซ้ือขาย
ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 30 ปี 
 
โครงสร้างรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า1 448.90 100.00 998.80 100.00 1,107.49 100.00 

รวม 448.90 100.00 998.80 100.00 1,107.49 100.00 
หมายเหตุ : 1. รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจะไม่ไดน้ ามารวมค านวณเป็นรายไดจ้ากการขายในงบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั เน่ืองจากเป็นกิจการร่วมคา้ 
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ช)  ธุรกจิให้เช่าคลงัเกบ็สินค้าเหลวและให้บริการท่าเทยีบเรือน า้ลกึ 
 

บริษทั ไทย พบัลิคพอร์ต จ ากดั (“TPP”) เป็นบริษทัร่วมทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นผ่านบริษทั สยามแอลเอ็นจี จ ากดั 
(“SLNG”) บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย SLNG ไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนสัดส่วนร้อยละ 40.51 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ในบริษทั บริษทั ไทย พบัลิคพอร์ต จ ากดั (“TPP”) ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการเช่าคลงัเก็บสินคา้
เหลว และใหบ้ริการท่าเทียบเรือน ้ าลึก 

TPP ตั้งอยูเ่ลขท่ี 120 หมู่ 3 ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรีมีเน้ือท่ีทั้งหมด 240 ไร่1 งาน 53 ตารางวา 
และท่ีดินสมัปทาน จ านวน 103 ไร่3 งาน 41 ตารางวา 
 
ลกัษณะของคลงัเกบ็สินค้าเหลวและท่าเทยีบเรือน า้ลกึ 
 
 
   
                
 
 
 
 
 
                 ถงัเก็บสินคา้เหลว       ท่าเทียบเรือใหญ่ขนาดบรรทุก 100,000 ตนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ท่าเทียบเรือเลก็ขนาดบรรทุก 5,000 ตนั 
 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

TPP เป็นผูใ้หบ้ริการใหเ้ช่าคลงัเก็บสินคา้เหลว และใหบ้ริการท่าเทียบเรือน ้ าลึก โดยปัจจุบนัมีถงัเก็บสินคา้เหลวจ านวน 
14 ใบ รวมปริมาณบรรจุเท่ากบั 345.72 ลา้นลิตร และมีท่าเทียบเรือทั้งหมด 4 ท่า โดยรายละเอียดของถงัเก็บสินคา้เหลว และ
ท่าเทียบเรือ มีดงัน้ี 
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1) ท่าเทยีบเรือน า้ลกึมทีั้งหมด 4 ท่าเทยีบเรือ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
ท่าเทยีบเรือที ่1  มีระดับความลึกประมาณ 16.8 เมตร ซ่ึงสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดถึง 100,000 DWT 

ประกอบดว้ย 4 Loading Arms ท่ีสามารถขนถ่ายสินคา้ประเภทน ้ ามนัดิบ น ้ ามนัเตา และน ้ ามนัใส  
ท่าเทยีบเรือที ่2  มีระดับความลึกประมาณ 15.0 เมตร ซ่ึงสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดถึง 10,000 DWT 

ประกอบดว้ย 2 Loading Arms ท่ีสามารถขนถ่ายสินคา้ประเภทน ้ ามนัดิบ น ้ ามนัเตา และน ้ ามนัใส  
ท่าเทยีบเรือที ่3  มีระดับความลึกประมาณ 11.0 เมตร ซ่ึงสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดถึง 5,000 DWT 

ประกอบดว้ย 1 Loading Arms ท่ีสามารถขนถ่ายสินคา้ประเภทน ้ ามนัดิบและ น ้ ามนัเตา  
ท่าเทยีบเรือที ่4  มีระดับความลึกประมาณ 10.0 เมตร ซ่ึงสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดถึง 5,000 DWT 

ประกอบดว้ย 1 Loading Arms ท่ีสามารถขนถ่ายสินคา้ประเภทน ้ ามนัใส 
 
2) คลงัสินค้าเหลว โดยมถีังเกบ็สินค้าเหลว ทั้งหมด 14 ถังโดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ถังเกบ็สินค้า สินค้าทีเ่กบ็ ปริมาตรความจุ (ล้านลติร) 
T-961 น ้ามนัดิบ 46.725 
T-962 น ้ามนัใส 46.896 
T-963 น ้ามนัดิบ 46.805 
T-964 น ้ามนัดิบ 46.717 
T-975 น ้ามนัใส 58.161 
T-976 น ้ามนัใส 58.093 
T-981 น ้ามนัดิบ 3.966 
T-982 น ้ามนัเตา 3.656 
T-983 น ้ามนัเตา 3.667 
T-984 น ้ามนัเตา 3.979 
T-985 น ้ามนัใส 6.773 
T-986 น ้ามนัใส 6.763 
T-987 น ้ามนัใส 6.760 
T-988 น ้ามนัใส 6.755 
รวม  345.716 

 
ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
คลงัสินคา้เหลวของ TPP สามารถรองรับการความตอ้งการของผูป้ระกอบการคา้น ้ ามนัท่ีตอ้งการเช่าคลงัเก็บสินคา้เหลวไดท้ั้ง
ลูกคา้ภายในประเทศและลูกคา้ต่างประเทศ โดยจะมีการท าสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับขอ้ตกลง
ระหวา่งผูเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่า ปัจจุบนั TPP มีลูกคา้ท่ีเช่าคลงัเก็บสินคา้เหลว คือ บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม 
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โครงสร้างรายได้ 
 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 0.00 0.00 0.00 0.00 32.43 100.00 

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 32.43 100.00 
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1.3 ปัจจยัความเส่ียง 
1.3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

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 รัฐบาลปล่อยให้
ลอยตวัอยา่งเสรี ยกเวน้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส าหรับครัวเรือนเพ่ือใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาล โดยกรมการคา้
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ไดพิ้จารณาวา่ก๊าซ LPG ท่ีใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของประชาชน 
จึงก าหนดใหก๊้าซ LPG ท่ีเป็นก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ควบคุม ซ่ึงส่งผลใหห้ากผูค้า้ก๊าซ LPG ท่ีเป็นก๊าซหุงตม้มีความประสงคท่ี์จะ
ปรับเปล่ียนราคาจ 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 าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตแ์ละ
การน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคุม   

ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา ภาครัฐไดมี้นโยบายปรับโครงสร้างราคาพลงังานทั้งระบบโดยให้ทยอยลอยตวั
ราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์ (NGV) และก๊าซ LPG โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ไดเ้ร่ิมทยอยปรับข้ึนราคาจ าหน่าย
ส าหรับการน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมก่อน และในเดือนมกราคม 2555 เร่ิมทยอยปรับข้ึนราคาจ าหน่ายส าหรับการน าไปใช้
เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ส่วนต่างของราคาท่ีปรับข้ึนทั้ง 2 ประเภทการใชง้านน้ี ผูค้า้ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซ่ึงรวมถึงบริษทั
ดว้ย มีหนา้ท่ีส่งคืนภาครัฐเพ่ือน าเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ณ ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2555 รัฐบาลไดป้รับข้ึนราคาก๊าซเพ่ือน าส่งคืนเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปแลว้ 11.20 
บาทต่อกิโลกรัมส าหรับการน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัราคาก๊าซ LPG ใน
ตลาดโลก และส าหรับการน าก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตรั์ฐบาลไดป้รับข้ึนไปแลว้จ านวน 3.04 บาทต่อกิโลกรัม
และตรึงไวจ้นถึงปัจจุบนั 
 ในปี 2556 รัฐบาลเร่ิมแผนปรับราคา LPG ในส่วนของภาคครัวเรือน กพช.มีมติให้ทยอยปรับราคา LPG ภาค
ครัวเรือน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป ราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่งทยอยปรับข้ึนเดือนละ 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 22.36 บาทต่อ
กิโลกรัม จนกวา่จะมีการปรับโครงสร้างพลงังานท่ีชดัเจน 
 วนัท่ี 1 ต.ค. 2557 ภาครัฐไดมี้ค าสั่งให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง เพ่ิมข้ึน 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก 
21.38 บาท ต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บาท ต่อกิโลกรัม โดยใหผู้ค้า้น ้ 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 ้ 
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 วนัท่ี 21 ต.ค. 2557 ภาครัฐไดมี้ค าสั่งใหป้รับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง 0.63 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบนั
อยูท่ี่ 22 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือใหร้าคาข้ึนมาเท่ากบัราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนท่ี 22.63 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือป้องกนัการ
ลกัลอบการใชผ้ิดประเภท 
 วนัท่ี 18 พ.ย. 2557 ภาครัฐมีค าสัง่ใหล้ดการอุดหนุนราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนและภาคขนส่งลง 0.4673 
บาท/กก. เพ่ือใหส้ะทอ้นตน้ทุนแทจ้ริงของตลาด โดยจะส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และขนส่งเพ่ิมข้ึน 0.50 
บาท/กก. โดยขยบัจากราคา 22.63 บาท/กก. เป็น 23.13 บาท/กก.  
 วนัท่ี 3 ธ.ค. 2557 ภาครัฐไดมี้ค าสัง่ใหป้รับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนและภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน 1.03 บาทต่อ
กิโลกรัม จากปัจจุบนัอยูท่ี่ 23.13 บาท/กก. เป็น 24.16 บาท/กก. เพื่อใหส้ะทอ้นตน้ทุนแทจ้ริงของตลาด 
 ในปี 2558 ภาครัฐไดมี้การปรับราคาก๊าซ LPG ในช่วงต่างๆดงัน้ี 
 วนัท่ี 4 เม.ย. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ไดพิ้จารณาโครงสร้างราคาก๊าซ 
LPG ส าหรับเดือนเมษายน 2558 โดยสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนเมษายน อยูท่ี่ประมาณ 464 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ปรับลดลงจาก เดือนก่อน 20 เหรียญสหรัฐ/ตนั และอตัราแลกเปล่ียนอ่อนค่าลงเล็กนอ้ย ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลัน่ 
ท่ีเป็นราคาซ้ือ ตั้งตน้ของก๊าซ LPG โดยใชต้น้ทุนเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัจากแหล่งผลิตและแหล่งจดัหา ปรับลดลงประมาณ 
0.37 บาท/กก. จากเดิม 16.58 บาท/กก. เป็น 16.21 บาท/กก. ซ่ึงส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับลดลง 0.20 บาท/กก. จาก 
24.16 บาท/กก. เป็น 23.96 บาท/กก. และจะเรียกเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึน 0.19 บาท/กก. 
ทั้งน้ีเพ่ือกนัไวเ้ป็นทุนส ารองรักษาระดบัราคาก๊าซ LPG เม่ือตลาดโลกเกิด ความผนัผวน (ท่ีมา www.eppo.co.th ) 
 วนัท่ี 4 ส.ค. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี 
ทุกภาคส่วนลง 1 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 22.96 บาทต่อกก.จากเดิม 23.96 บาทต่อกก. 
 วนัท่ี 8 ก.ย. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี 
ทุกภาคส่วนลง 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 22.29 บาทต่อกก.จากเดิม 22.96 บาทต่อกก. 
 วนัท่ี 2 ก.พ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี 
ทุกภาคส่วนลง 2.00 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 20.29 บาทต่อกก.จากเดิม 22.29 บาทต่อกก. 
 วนัท่ี 6 ก.พ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับเพ่ิมราคาขายปลีกแอลพีจี 
ทุกภาคส่วนข้ึน 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 20.96 บาทต่อกก.จากเดิม 20.29 บาทต่อกก. 
 วนัท่ี 1 พ.ค. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี 
ทุกภาคส่วนลง 0.47 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 20.49 บาทต่อกก.จากเดิม 20.96 บาทต่อกก. 
 วนัท่ี 5 ก.ย. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติปรับเพ่ิมราคาขายปลีกแอลพีจี 
ทุกภาคส่วนข้ึน 0.66 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ี่ 21.15 บาทต่อกก.จากเดิม 20.49 บาทต่อกก. 

ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติหลกัเกณฑ์การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือใหก้ารประกาศราคาอา้งอิงก๊าซ LPG สามารถสะทอ้นราคาซ้ือขายจริงระหวา่งเดือนมากข้ึนคลา้ย
ตลาดน ้ ามนั รวมทั้งสะทอ้นภาวะการซ้ือขายในตลาดจร (spot market) รวดเร็วทนัต่อสถานการณ์และสอดคลอ้งตามแนว
ทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG เพ่ือให้เกิดการแข่งขนัเต็มรูปแบบ จึงเห็นชอบให้ปรับเปล่ียนหลกัเกณฑก์ารอา้งอิงราคาก๊าซ 
LPG น าเขา้ จากเดิมอา้งอิงดว้ยราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกดว้ยราคา CP ท่ีประกาศรายเดือน เป็นการอา้งอิงดว้ยราคา LPG Cargo 
จากขอ้มูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉล่ียรายสปัดาห์แทน (นัน่คือ ราคาน าเขา้ = ราคา LPG Cargo + ค่าใชจ่้าย
ในการน าเขา้ (X)) และระยะยาว ราคา LPG Cargo โดยประกาศเป็นรายสัปดาห์ทุกวนัจนัทร์ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง สนพ. 
(www.eppo.go.th) เพื่อใหส้าธารณชนรับทราบ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 

 

http://www.eppo.co.th/
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ในอนาคต มีแนวโนม้ท่ีรัฐบาลจะยกเลิกการการชดเชยราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศจากเงินสนับสนุน
ของกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง และลอยตวัราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์ในทุกประเภทการใชง้านรวมถึงราคาขายปลีก
ก๊าซ LPG ส าหรับครัวเรือนหรือเพื่อใชใ้นการหุงตม้ ซ่ึงจะท าให้ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปตาม
กลไกราคาของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ รวมทั้งสะทอ้นตน้ทุนการจ าหน่ายก๊าซ LPG อยา่งแทจ้ริง 

ผลกระทบจากนโยบายลอยตวัราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG อยา่งสมบูรณ์จะส่งผลให้ผูค้า้ก๊าซ LPG ซ่ึงรวมถึงบริษทั
มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริษทัอาจมีผลประกอบการขาดทุน หรืออาจมีก าไร
ลดลง หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตวัลดลง ในทางตรงขา้ม บริษทัอาจมีก าไรเพ่ิมข้ึน หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตวั
สูงข้ึน 

นอกจากน้ีหากราคาก๊าซ LPG เพ่ิมสูงข้ึนมาก อาจท าให้ผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคไปใช้
พลงังานทดแทนชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา่ ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ลดลงและส่งผลต่อรายไดข้องผูค้า้ก๊าซ 
LPG ตามมาตรา 7 ซ่ึงรวมถึงบริษทัดว้ย 

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

โลกจากต่างประเทศรายใหม่หรือผูค้า้ในประเทศท่ีมีความพร้อมทั้งในดา้นเงินทุนและเทคโนโลยเีขา้มาแข่งขนัในตลาด ซ่ึงจะ
ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจน้ีมีความรุนแรงมากข้ึน  

อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการจากต่างประเทศหรือผูป้ระกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบปัญหาในเร่ือง
ความไม่คุน้เคยกับสภาวะตลาด รวมทั้ งยงัไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจคา้ก๊าซ LPG และสายสัมพนัธ์กับผูค้า้ก๊าซ LPG   
ตลอดจนเครือข่ายของธุรกิจในประเทศไทยดีพอ ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จทางการตลาดไดย้าก 
 

(3) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัและ UGP ในฐานะเจ้าของคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ตอ้ง

ด าเนินการขออนุญาตในการก่อสร้างและตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้คลงั
เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG มีความปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานราชการ
ก าหนด   ซ่ึงบริษทัและ UGP ก็ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยคลงั
เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP มีสภาพและคุณภาพอยู่ในมาตรฐานท่ี
หน่วยงานราชการก าหนดมาโดยตลอด 

ในอนาคต ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสิทธิของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะมีความส าคญัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงรัฐบาล
อาจมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมในส่วนของการเพ่ิมความปลอดภยัใหแ้ก่ผูใ้ชก๊้าซ LPG รวมถึงการรณรงคใ์นเร่ืองของการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการด าเนินงาน และก าไรในอนาคตของกลุ่มบริษทั บริษทัและ UGP ในฐานะผู ้
ประกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ไดต้ระหนักถึงความส าคญัดงักล่าว จึงไดมี้การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้มี
ความปลอดภยัมาโดยตลอด โดยถงับรรจุก๊าซ LPG คลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของ
บริษทัและ UGP จะตอ้งมีมาตรฐานความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามท่ีหน่วยงานราชการท่ีมีหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลไดก้ าหนดไว ้ 
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2 ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของผู้ค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 หากพิจารณาปริมาณการจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหวา่งปี 2547 – 2556 จะพบวา่ปริมาณการ

จ าหน่ายก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนจาก 2,179 ลา้นกิโลกรัมในปี 2547 เป็น 4,784 ลา้นกิโลกรัมในปี 2556 โดยมีอตัราการขยายตวั
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 7.63 โดยหากถา้พิจารณาจากการขยายตวัในช่วง 5 ปียอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2551 – 
2555 มีการเติบโตเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 9.25 ซ่ึงแนวโนม้และอตัราการขยายตวัดงักล่าวอาจเป็นเหตุจูงใจให้ผูป้ระกอบการราย
ใหม่เขา้มาแข่งขนัในธุรกิจคา้ก๊าซ LPG โดยเฉพาะในส่วนของภาครถยนต ์
 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2547 – 2562 
ปี ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านกโิลกรัม) อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 

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 -0.01 
2558 4,419 -6.75 
2559 4,187 -5.25 
2560 4,120 -1.60 
2561 4,022 -2.38 
2562 3,808 -5.30 

ที่มา : ส านกันโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน 

 
ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศของปี 2562 เทียบกบัปี 2561 มีปริมาณการจ าหน่ายลดลง

ร้อยละ 5.30 จาก 4,022 ลา้นกิโลกรัม เป็น 3,808 ลา้นกิโลกรัม 
ตั้งแต่ปี 2553 – 2560 ไดมี้ผูค้า้ตามมาตรา 7 รายใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวน 10 ราย โดยเง่ือนไขของการท่ีจะเป็นผูค้า้

ก๊าซ LPG ท่ีไดรั้บให้เป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 นั้นตอ้งมีคุณสมบติัและเง่ือนไขตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด เช่น ตอ้งมี
ทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาทข้ึนไป ตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนขั้นต ่า 100 ลา้นบาท ตอ้งมีคลงัเก็บก๊าซ LPG เพื่อส ารองตาม
กฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณท่ีจะท าการคา้ในระยะเวลา 1 ปี ตอ้งมีปริมาณการคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประจ าปี (ปริมาณท่ี
น าเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ้ือ กลัน่ ผลิต หรือไดม้าในปีหน่ึง) มากกวา่ 50,000 ตนั อยา่งไรก็ตามการเป็นผูค้า้รายใหม่จะตอ้งใช้
เงินทุน และระยะเวลาในการสร้างให้เคร่ืองหมายการค้าของตนเป็นท่ียอมรับของผู ้บริโภค และยงัต้องแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรายเดิมท่ีมีฐานลูกคา้อยูแ่ลว้ดว้ย และ ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2554 ท่ีผ่านมา การเก็บส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 1 ซ่ึงส่งผลต่อผูป้ระกอบการรายใหม่ หากตอ้งการเขา้มาแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายเดิม ผูป้ระกอบการรายใหม่มี
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ความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตวัในการสร้างคลงัเก็บส ารองตามกฎหมาย อีกทั้งหากผูป้ระกอบการรายใหม่จะเขา้มา
แข่งขนัในภาคหุงตม้นั้น จะตอ้งลงทุนในถงัก๊าซ LPG เพื่อใชห้มุนเวียนในตลาด ซ่ึงจะตอ้งมีการลงทุนในถงัก๊าซ LPG ไม่ต ่า
กวา่ 1 ลา้นใบ คิดเป็นเงินลงทุนกวา่ 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้มาในอุตสาหกรรมน้ี
ของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

 
3. ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG 

เน่ืองจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซไวไฟและติดไฟง่าย หากเกิดการระเบิดของถงัก๊าซ LPG ก็อาจก่อให้เกิดอนัตราย
และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นข้ึนได ้  ซ่ึงหากเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัและ UGP ในฐานะผูค้า้ก๊าซ LPG และ
เจ้าของโรงบรรจุก๊าซ LPG จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ในการผลิตถงัก๊าซ LPG จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
ท่ีก าหนดข้ึนโดยส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวง
พลงังานยงัก าหนดให้มีการตรวจสอบถงัก๊าซ LPG ท่ีผ่านการใชง้านมาแลว้ 5 ปี ดว้ยการทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั 
(Hydro Test) และตรวจสอบถงัท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ 10 ปี ดว้ยการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการ
รับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยดืตวัของเน้ือเหลก็ของถงั (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปีภายหลงั
ปีท่ี 10 จะตอ้งท าการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบสภาพการรับแรงดนัของถงั (Hydro Test) และการทดสอบ
สภาพการยดืตวัของเน้ือเหล็กของถงั (Expansion Test) ทุกคร้ัง   ซ่ึงหากถงัก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถน าไป
บรรจุก๊าซ LPG ไดอี้กและจะตอ้งท าลายท้ิง 

นอกจากการปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยราชการอยา่งเคร่งครัดแลว้   บริษทัและ UGP ยงัจดัใหมี้หน่วยงาน
ภายในท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบสภาพถงัก๊าซ LPG และหากพบถงัก๊าซ LPG ท่ีเส่ือมสภาพหรือสงสัยวา่จะเส่ือมสภาพ บริษทัจะ
วา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการประเมินสภาพถงัก๊าซ LPG ท่ีเป็นอิสระมาท าการตรวจสอบสภาพถงัก๊าซ LPG โดยประสานงาน
ร่วมกบักรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าถงัก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ท่ีหมุนเวียนอยู่ใน
ทอ้งตลาดมีความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีทางราชการก าหนดไว ้ และในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษทัและ UGP ไม่เคย
ประสบปัญหาเร่ืองความปลอดภยัของถงัก๊าซ LPG เลย   ดงันั้นบริษทัจึงมีความมัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเร่ืองความ
ปลอดภยัของถงับรรจุก๊าซ LPG นอ้ยมาก 

 
4. ความเส่ียงในการเกดิอุบัตภิัยขึน้กบัคลงัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานบีริการก๊าซ LPGของกลุ่ม

บริษัท 
บริษทัและ UGP มีคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG โดยแยกเป็นสินทรัพยข์อง

บริษทัและ UGP ดงัน้ี 
ตารางแสดงคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP    

   (หน่วย : แห่ง) 
 บริษัท UGP รวม 

คลงัเก็บก๊าซ LPG 7 2 9 
โรงบรรจุก๊าซ LPG  251 192 44 
สถานีบริการก๊าซ LPG 41 - 41 
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หมายเหตุ :  1. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัด าเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company Own – 
Company Operate)) จ านวน 14 แห่ง โรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อด าเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO 
(Company Own – Dealer Operate)) จ านวน 11 แห่ง 

   2. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 UGP มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัด าเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company Own – 
Company Operate)) จ านวน 16 แห่ง โรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อด าเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO 
(Company Own – Dealer Operate)) จ านวน 3 แห่ง  

 
 ซ่ึงหากเกิดอุบติัภยัข้ึนกบัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษทัและ/
หรือ UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษทัและ 
UGP ไดก้ าหนดลกัษณะและรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการท่ีท าหน้าท่ี
ควบคุม รวมทั้ งได้รับอนุญาตในการด าเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน   
นอกจากน้ี บริษทัและ UGP ไดท้ าประกนัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภทการ
ประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น และท าประกนัภยัประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีสาม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีจะ
มีต่อบริษทัและ UGP ในกรณีท่ีเกิดอุบติัภยัข้ึนกบัคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPGของกลุ่ม
บริษทัใหน้อ้ยท่ีสุด 
 ในส่วนของโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษทัและ UGPให้ผูอ่ื้นเช่าช่วงนั้น บริษทัและ UGP ไดร้ะบุไวใ้นสัญญาเช่า
ช่วงอย่างชดัเจนว่า ผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเช่าจากบริษทัและ UGP ทรัพยสิ์นและความ
เสียหายของบุคคลท่ีสาม ตลอดจนความเสียหายจากมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มอนัเกิดจากการปฏิบติังานของผูเ้ช่าช่วง   ดงันั้น
หากผูเ้ช่าช่วงก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงบรรจุก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษทั ผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน และจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีเป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ดว้ย 

 
5. ความเส่ียงในการขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

บริษทัมีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั LPG แอมโมเนียและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนเป็นธุรกิจหลกั
จ านวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ LCR และ SLM ซ่ึงในระหวา่งการขนส่งอาจเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดข้ึนท่ีจะน ามาซ่ึง
ความสูญเสีย และอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจขนส่งน ้ ามนั ก๊าซ LPG และปิโตรเคมีภณัฑอ่ื์นๆ ทั้ง 2 บริษทั ต่างก็
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงจากกรมธุรกิจพลงังาน โดยพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งทั้ งรถบรรทุกน ้ ามนั 
รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนีย เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกแอมโมเนียต่างก็ไดรั้บอนุญาตและไดรั้บการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอจากกรมการขนส่งทางบก และ กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวี พนกังานขบัรถและเรือของ
กลุ่มบริษทัก็ไดรั้บการฝึกอบรมจากกลุ่มบริษทัและไดรั้บใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลงังานทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า
กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมอยา่งเคร่งครัดและเพ่ือความปลอดภยัตอ่ชีวติและ
ทรัพยสิ์น นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดท้ าประกนัภยัเรือบรรทุกน ้ ามนั เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกแอมโมเนียของบริษทั
ยอ่ยรวม 27 ล า (เรือทั้ง 27 ล ามีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 3,061.69 ลา้นบาท) โดยวงเงินเอาประกนัภยั
หากไดรั้บความเสียหาย มีจ านวนรวมเท่ากบั 2,728.75 ลา้นบาท และท าประกนัภยัรถบรรทุกน ้ ามนั รถบรรทุกก๊าซ LPG และ
รถบรรทุกแอมโมเนียของบริษทัย่อยทั้ง 371 คนัแลว้ ซ่ึงการประกนัภยัดงักล่าวไดค้รอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลท่ีสามดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีจะมีต่อกลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดข้ึน
ดงักล่าวใหน้อ้ยท่ีสุด 
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6. ความเส่ียงจากการทีสั่ญญาเช่าทีด่นิทีค่ลงัเกบ็ก๊าซ LPG ทีส่าธุประดษิฐ์ไม่ได้รับการต่อสัญญา 
คลงัเก็บก๊าซ LPG ของบริษทัและ UGP ทุกแห่งตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีเป็นสินทรัพยข์องบริษทัและ UGP ยกเวน้คลงั

เก็บก๊าซ LPG ท่ีสาธุประดิษฐ์เพียงแห่งเดียวท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า ซ่ึงหากเจา้ของท่ีดินไม่ต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าวให้แก่
บริษทั ก็จะท าใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากคลงัเก็บก๊าซ LPG ท่ีสาธุประดิษฐ์อยูภ่ายในกรุงเทพ จึง
เป็นจุดไดเ้ปรียบในการเป็นศูนยก์ลางในการกระจายผลิตภณัฑข์องบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้ภายในกรุงเทพ จากการท่ีมีสถานท่ีตั้งอยู่
ไม่ไกลจากโรงแยกก๊าซ มีท่าเรือซ่ึงท าให้การขนส่งก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซท่ีศรีราชาและระยองสามารถด าเนินการได้
สะดวก รวมทั้งอยูใ่กลท้างด่วนซ่ึงท าใหก้ารขนส่งก๊าซ LPG ทางบกสามารถด าเนินการไดส้ะดวก โดยสัญญาเช่าฉบบัปัจจุบนั
มีอาย ุ3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

เพื่อลดความเส่ียงท่ีบริษทัอาจจะไม่ไดต้่อสญัญาเช่าท่ีดินท่ีสาธุประดิษฐ์ในอนาคต และเพ่ือเป็นการรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจ ในปี 2551 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินขนาด 89-3-40 ไร่ ท่ีอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือใชก่้อสร้าง
ท่าเรือและคลงัเก็บก๊าซ LPG แห่งใหม่ ซ่ึงบริษทัได้รับใบอนุญาตการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ในเดือน
พฤศจิกายน 2553 และไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินการก่อสร้างคลงัก๊าซในปี 2558 ปัจจุบนับริษทัไดเ้ปิดคลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ขนาด 1,870 ตนั เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเก็บส ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
7. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก 

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

 ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคของโลก 
 การเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์อุปทานและปริมาณส ารองของก๊าซ LPGในตลาดโลก 
 การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก 
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคตะวนัออก

กลาง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ่ 
 สภาพภูมิอากาศ 
 การแข่งขนัโดยพลงังานทดแทน 
ท่ีผา่นมาผูบ้ริหารบริษทั มีนโยบายเพ่ือบริหารความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบทั้งราคาซ้ือและราคาจ าหน่าย โดยการ

ท าสัญญาซ้ือและขายระหวา่งบริษทัและคู่คา้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการด าเนินการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบริษทั รวมถึงการบริหารสินคา้คงเหลือใหมี้ปริมาณเพียงพอ
ต่อการจ าหน่ายในเดือนถดัไป โดยไม่มีนโยบายในการเก็บสต๊อกสินคา้ เพ่ือลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาก๊าซ 
LPG ตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกเดือน 
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เหรียญสหรัฐต่อตนั 

เดือน 

ขอ้มูลแสดงการเปล่ียนแปลงของราคาก๊าซ LPG อา้งอิงตลาดโลกตั้งแต่ปี 2560 –  2562 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษทัมีแผนการลงทุนดา้นพลงังานในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัและเพ่ิมโอกาสในการ

เติบโตในระยะยาวของบริษทั โดยปัจจุบนับริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศท่ีบริษทัยงัไม่เคยมีการคา้ขาย ดงันั้นความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศนั้น ข้ึนกบัปัจจยั
หลายประการไดแ้ก่ 

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมาย รวมถึงประเทศคู่คา้ของประเทศดงักล่าว 
 การเปล่ียนแปลงดา้นการปกครอง นโยบายสนบัสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑด์า้นภาษีและด้าน

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน 
 ขีดความสามารถขององคก์รในการเขา้ไปลงทุนในประเทศนั้นๆ 
 การลงทุนในโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีความตอ้งการใชเ้งินลงทุนมาก ใช้

เวลาในการพฒันา อนัอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
 
เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ บริษทัไดมี้การศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดดา้น

กฎหมาย นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ ดา้นภาษี รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจข้ึนต่อ
ธุรกิจ และน าผลการประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  และภายหลงัจากการลงทุนแลว้ 
ไดมี้การจดัระบบและหน่วยงานภายในเพ่ือประมวลผลการประกอบการและปัจจยัความเส่ียงของโครงการท่ีลงทุนไปแลว้
อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเร่งพฒันาขีดความสามารถขององคก์รและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร รองรับการขยายการด าเนินงาน
และการลงทุนในต่างประเทศ 
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1.3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 
1. ปัจจยัความเส่ียงทางการเงนิ 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้
ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงเท่าท่ีจ าเป็น 

การจัดการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั) เป็นไปตาม
นโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษทั  

 
2. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงก่อให้เกิด

ผลกระทบแก่กลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนัและในปีต่อ ๆไป กลุ่มบริษทัไดมี้การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงไวบ้างส่วนเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารตอ้งการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยการใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้บางส่วนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงส าหรับการซ้ือขายจากการด าเนินงาน โดยในส่วนท่ีอาจจะเกิดความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนนั้น เป็นการท าธุรกิจก๊าซ LPG ในต่างประเทศ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัคือ 

1.      การขายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกคา้ภายนอกกลุ่มบริษทั  เป็นการขายก๊าซ LPG ผ่าน SGT ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดย
บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจาก SGT ซ้ือและขายก๊าซ LPG เป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ  

2.     การขายก๊าซ LPG ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม โดยบริษทัขายก๊าซ LPG ผา่น SGT ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่มเป็นเงินสกลุดอล
ล่าร์สหรัฐ ในขณะท่ีบริษทัในกลุ่ม มีรายไดเ้ป็นเงินสกุลทอ้งถ่ิน โดยปี 2562 SGT มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่
บริษทัในกลุ่มคิดเป็นประมาณร้อยละ 20.54 ของรายไดร้วมทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ดงันั้นเม่ือบริษทัในกลุ่มจะช าระค่าก๊าซ 
LPG ให้แก่ SGT จะตอ้งแลกเปล่ียนเงินทอ้งถ่ินเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐก่อน ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเงินส่วนกลางได้ ติดตามและ บริหาร อัตราแลกเปล่ียนในกลุ่มบริษทั เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกลุ่มบริษทั โดยการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศบางส่วนเพ่ือใหเ้พิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

 
3. ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนหลกัคือ 1. หุ้นกู ้ 2. เงินกูย้ืมระยะสั้น และ 3. เงินกูย้ืมระยะ

ยาว   ทั้งน้ี หุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะสั้น ก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายสุัญญา จึงไม่ไดรั้บผลกระทบกรณีอตัราดอกเบ้ียมี
การเปล่ียนแปลง แต่ในส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวนั้น มีทั้งในส่วนท่ีก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวั โดย
หากค านวณเฉพาะสดัส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัต่อเงินกูย้มืรวมทั้งหมดของกลุ่มบริษทั จะคิดเป็นร้อย
ละ 6.83 ในส่วนของการกูย้มืท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ทางกลุ่มบริษทัไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือลด
ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในต่างประเทศไวบ้างส่วน ดังนั้นในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียปรับตวัข้ึนจะมี
ผลกระทบต่อบริษทัในวงจ ากดั 

 
4. ความเส่ียงจาการทีบ่ริษัท ไม่สามารถปฏิบัตติามสัญญาเงนิกู้กบัสถาบันทางการเงนิ 

 สญัญาเงินกูท่ี้บริษทั ไดเ้ขา้ท ากบัสถาบนัการเงินนั้น มีการระบุขอ้ก าหนดบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงิน ซ่ึงบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม อีกทั้งบริษทั อาจตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้หกู้ก่้อนท่ีจะด าเนินการหรือเขา้ท าธุรกรรม
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ใดๆ ท่ีก าหนดไว ้อนัรวมไปถึงการก่อหน้ีเพ่ิมเติม การลดทุน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเพ่ิมหรือการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขแผนการใชเ้งินทุน แผนการขยายกิจการ การใหก้ารค ้าประกนั การควบรวมหรือการเขา้ซ้ือบริษทัอ่ืน เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัสญัญาเงินกูท่ี้กลุ่มบริษทัไดท้ ากบัสถาบนัการเงิน (สญัญาเงินกูมี้หลกัประกนั) และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
บางประการตามท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น มีเพียงสญัญาเงินกูเ้พ่ือซ้ือเรือ ภายใต ้SLM เท่านั้น โดย SLM จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ท่ีก าหนด เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ อีกทั้ง SLM อาจตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้กูก่้อนท่ีจะด าเนินการ
หรือเขา้ท าธุรกรรมใดๆ ท่ีก าหนดไว ้ 

 
5. ความเส่ียงจากภาระหนีก้บัสถาบันการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสถาบนัการเงินทั้งหมดเท่ากบั 6,974 ลา้นบาท เป็นหน้ีท่ีมีหลกัประกนัเท่ากบั 
1,219 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของสินทรัพยร์วม ส่วนหน้ีสถาบนัการเงินท่ีเหลือเป็นหน้ีระยะสั้น จะเห็นไดว้า่บริษทั มี
หน้ีสินท่ีมีหลกัประกนัน้อยกว่าสินทรัพยร์วมมาก ดงันั้นบริษทัเห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมีความจ าเป็นท่ีบริษทัตอ้งขาย
ทรัพยสิ์นเพ่ือช าระหน้ี บริษทัจะมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอต่อการช าระหน้ีใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้
 
1.3.3 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

1. ความเส่ียงจากกรณีทีม่กีลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มวีรบวรพงศ์เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 55.04 ของทุนจด

ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ซ่ึงท าให้กลุ่มวรีบวรพงศมี์อ านาจในการควบคุมบริษทัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัใน
ทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง
ส่วน 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด 7 ท่าน เพ่ือท าหนา้ท่ีถ่วงดุลอ านาจในการบริหาร กลัน่กรองวาระ
ท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการท างานของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ดว้ย 
 

2. ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทย่อย 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากจะข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดว้ย ซ่ึงหากบริษทัยอ่ยประสบปัญหาในการด าเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทัในงบการเงินรวม ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ 
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัในเครือ รวมทั้ งการส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็น
กรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือเพ่ือก าหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัมี
การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การบริหารจดัการตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด และการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.4 สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

1.4.1  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมเท่ากบั 
20,259.85 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี           

 ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน เจา้ของ 7,489.58 - 
2. อาคารระบบสาธารณูปโภคและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
 

เจา้ของ 
 

3,577.93 
- 

3. คลงัสถานีบรรจุ  บริการ และอุปกรณ์เก็บ
ก๊าซและน ้ ามนั 

เจา้ของ 1,489.24 - 

4. เรือบรรทุกก๊าซ  เจา้ของ 2,970.37 เรือ 10 ล าเป็นหลกัประกนัในการ
กูย้มืเงิน 

5. ถงับรรจุก๊าซ เจา้ของ 2,360.35 - 
6. เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในโรงงาน เจา้ของ 746.34 - 

7. ยานพาหนะ เจา้ของ 601.54 - 

8. เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน เจา้ของ 303.48 - 
9. งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ 721.02 - 

รวมทรัพย์สิน 20,259.85 
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รายละเอยีดทีด่นิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

ล าดบั บริษัททีถื่อ
กรรมสิทธ์ิ 

เน้ือที ่
ไร่ – งาน – ตรว. 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระ
ผูกพนั 

1 SGP 26 ไร่ 3 งาน 83 ตรว. 90.31 คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 
2 SGP 1 ไร่ 1 งาน 94 ตรว. 17.35 โรงบรรจุก๊าซ - 
3 SGP 15 ไร่ 21.00 คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 
4 SGP 177ไร่ 2 งาน 189 ตรว. 198.45 คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 
5 SGP 1 ไร่ 2 งาน 60 ตรว. 42.90 โรงบรรจุก๊าซ - 
6 SGP 4 ไร่ 58 ตรว. 124.35 โรงบรรจุก๊าซ - 
7 SGP 2 ไร่ 58.40 สถานีบริการน ้ ามนั - 
8 SGP 22 ไร่ 3 งาน 96 ตรว. 119.55 ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 
9 SGP 11 ไร่ 59 ตรว. 18.95 โรงบรรจุก๊าซ - 
10 SGP 3 ไร่ 2 งาน 7.41 ตรว. 10.89 โรงบรรจุก๊าซ - 
11 SGP 1 ไร่ 3 งาน 99 ตรว. 2.32 โรงบรรจุก๊าซ - 
12 SGP 2 งาน 64.8 ตรว. 74.14 สถานีบริการก๊าซ - 
13 SGP 3 งาน 18 ตรว. 89.04 สถานีบริการก๊าซ - 
14 SGP 1 ไร่ 1 งาน 11 ตรว. 143.08 สถานีบริการก๊าซ - 
15 SGP 3 งาน  75.00 สถานีบริการก๊าซ - 
16 SGP 4 ไร่ 4 ตรว. 3.73 สถานีบริการก๊าซ - 
17 SGP 1 ไร่ 14.40 สถานีบริการก๊าซ - 
18 SGP 1 งาน 72 ตรว. 43.00 สถานีบริการก๊าซ - 
19 SGP 9 ไร่ 4.32 โรงบรรจุก๊าซ - 
20 SGP 10 ไร่ 1 งาน 42 ตรว. 227.81 โรงบรรจุก๊าซ - 
21 SGP 3 งาน 67 ตรว. 102.76 สถานีบริการก๊าซ - 
22 SGP 90ไร่ 2 งาน 309 ตรว. 1,628.58 ท่าเทียบเรือ คลงัก๊าซ - 
23 SGP 3 งาน 54 ตรว. 21.24 สถานีบริการก๊าซ - 
24 SGP 1ไร่ 75 ตรว. 118.75 สถานีบริการก๊าซ - 
25 SGP 1ไร่18 ตรว.   117.04 สถานีบริการก๊าซ - 
26 SGP 14 ไร่ 86.5 ตรว.                  29.85  โรงบรรจุก๊าซ - 
27 SGP 3 ไร่ 1 งาน 92 3/10 ตรว. 40.08 ท่าเทียบเรือ คลงัก๊าซ - 
28 SGP 2 งาน 1 ตรว 16.08 ท่าเทียบเรือ คลงัก๊าซ - 
29 SGP 2 ไร่ 800 ตรว. 0.42 ไม่ไดใ้ชง้าน - 
30 SGP 2ไร่ 3 งาน 73.81 ตรว. 44.17 สถานีบริการ - 
31 SGP 1ไร่ 1งาน 66.525 ตรว 22.94 โรงบรรจุก๊าซ - 
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รายละเอยีดทีด่นิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ( ต่อ) 
 

ล าดบั บริษัททีถื่อ
กรรมสิทธ์ิ 

เน้ือที ่
ไร่ – งาน – ตรว. 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระ
ผูกพนั 

32 SGP 4ไร่ 5 ตรว. 168.53 สถานีบริการ - 
33 SGP 2ไร่ 2 งาน 56.2 ตรว. 25.10 สถานีบริการ - 
34 SGP 109 ไร่ 2 งาน 34.8 ตรว. 604.26 ยงัมิไดร้ะบุวตัถปุระสงค ์ - 
35 SGP 4 ไร่ 1 งาน 4 ตรว. 17.04 คลงัก๊าซ - 
36 UGP 32 ไร่ 15 ตรว. 336.39 โรงบรรจุก๊าซ - 
37 UGP 7 ไร่ 1 งาน 24 ตรว. 62.14 สถานีบริการก๊าซ - 
38 UGP 4 ไร่ 2 งาน 13.7 ตรว. 13.60 โรงบรรจุก๊าซ - 
39 UGP 4 ไร่ 2 งาน 24 ตรว., 23 ตรว. 40.24 โรงบรรจุก๊าซ - 
40 UGP 3 ไร่ 2.58 โรงบรรจุก๊าซ - 
41 UGP 20 ไร่ 99.2 ตรว. 54.67 ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 
42 UGP 3 ไร่ 1 งาน 75.4 ตรว. 41.26 โรงบรรจุก๊าซ - 
43 UGP 4 ไร่ 1 งาน 61 ตรว. 20.25 โรงบรรจุก๊าซ - 
44 UGP 15.5 ตรว. 0.70 ไม่ไดใ้ชง้าน - 
45 UGP  1 งาน 44 ตรว. 1.00 อาคารท่ีพกั - 
46 UGP  3 ไร่ 3 งาน 91 ตรว. 7.00 โรงบรรจุก๊าซ - 
47 UGP  1 ไร่ 2 งาน 34 ตรว. 4.76 โรงบรรจุก๊าซ - 
48 UGP  3 ไร่ 3 งาน 24 ตรว. 6.03 โรงบรรจุก๊าซ - 
49 UGP 4 ไร่ 3 งาน 56 ตรว. 10.51 โรงบรรจุก๊าซ - 
50 UGP 76 ตารางวา 0.41 ยงัมิไดร้ะบุวตัถปุระสงค ์ - 
51 SQS 5 ไร่ 2 งาน 2 ตรว. , 

10 ไร่ 14 ตรว. 
174.05 โรงงานผลิตถงัก๊าซและภาชนะ

บรรจุของเหลว 
- 

52 SEE 394 ไร่ 2 งาน 84.8 ตรว. 426.29 โรงงานผลิตเอทานอล - 
53 SLNG 44 ไร่ 1 งาน 79 2/10 ตรว. 303.61 คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ - 
54 SLNG 160  ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 640.00 คลงัก๊าซ LNG และท่าเรือ - 
55 TPP 240 ไร่  1 งาน 53 ตารางวา 1,008.26 บริการคลงัน ้ ามนั และท่าเรือ - 

 รวมทีด่นิ  7,489.58   
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อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่วนปรับปรุงทีด่นิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1. อาคาร/โรงบรรจุก๊าซ/ท่าเทียบ
เรือ 

663.07 บริษทัเป็นเจา้ของ  
(บางส่วนตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า) 

เพื่อการด าเนินงาน - 

2. อาคาร/โรงบรรจุก๊าซ/ท่าเทียบ
เรือ 

93.10 บริษทัยอ่ย UGP เป็นเจา้ของ  
(บางส่วนตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า) 

เพื่อการด าเนินงาน - 

3.โรงงานผลิตถงัก๊าซและภาชนะ
บรรจุของเหลว 

22.33 บริษทัยอ่ย SQS เป็นเจา้ของ เพื่อการด าเนินงาน - 

4. โรงงานผลิตเอทานอล 89.15 บริษทัยอ่ย SEE เป็นเจา้ของ เพื่อการด าเนินงาน - 

5. ถ ้าเก็บก๊าซ/ท่าเทียบเรือ/
รถบรรทุกก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ 

759.09 บริษทัยอ่ย SOG เป็นเจา้ของ 
(ตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า) 

เพื่อการด าเนินงาน - 

6. อาคาร/โรงบรรจุก๊าซ 16.16 บริษทัยอ่ย SGV เป็นเจา้ของ 
(ตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า) 

เพื่อการด าเนินงาน -  

7. อาคาร/โรงบรรจุก๊าซ  
 

43.06 บริษทัยอ่ย SIN เป็นเจา้ของ 
(ตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า) 

เพื่อการด าเนินงาน  - 

8. ถ ้าเก็บก๊าซ /ท่าเทียบเรือ / อาคาร
ควบคุม ซ่อมบ ารุง จ่ายก๊าซ /
อาคารส านกังาน 

1,082.60 บริษทัยอ่ย ZSS เป็นเจา้ของ
(ตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า) 

เพื่อการด าเนินงาน - 

9. ส่วนปรับปรุง-สถานีบริการ 
น ้ ามนั 

5.90 บริษทัยอ่ย SSW เป็นเจา้ของ 
(ตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า) 

เพื่อการด าเนินงาน - 

10.อาคาร 38.19 บริษทัยอ่ย SLNG เป็นเจา้ของ เพื่อการด าเนินงาน - 

11.อาคาร 765.28 บริษทัยอ่ย TPP เป็นเจา้ของ เพื่อการด าเนินงาน - 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุง  3,577.93       
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คลงั สถานีบรรจุ บริการ และอปุกรณ์เกบ็ก๊าซและน า้มนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1.  คลงั สถานีบรรจุ บริการ และอุปกรณ์
เก็บก๊าซ  

710.69 บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการด าเนินงาน - 

2.  คลงั สถานีบรรจุ บริการ และอุปกรณ์
เก็บก๊าซ    

395.42 บริษทัยอ่ย UGP 
เป็นเจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

3.  คลงั สถานีบรรจุ บริการ และอุปกรณ์
เก็บก๊าซ 

69.38 บริษทัยอ่ย SGV เป็น
เจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

4.  คลงั สถานีบรรจุ บริการ และอุปกรณ์
เก็บก๊าซ     

3.74 บริษทัยอ่ย ZSS  เป็น
เจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

5.. ถงัก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (Bulk)    144.23 บริษทัยอ่ย LCR 
เป็นเจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

6.  อุปกรณ์เก็บก๊าซ 15.22 บริษทัยอ่ย SIN 
เป็นเจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน  

7.  สถานีบริการ และอุปกรณ์เก็บน ้ ามนั  150.56 บริษทัยอ่ย SSW 
เป็นเจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

รวมคลงั สถานบีรรจุ บริการ และอุปกรณ์
เกบ็ก๊าซและน า้มนั 

1,489.24     

 
เรือบรรทุกก๊าซ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 
ภาระผูกพนั 

1. เรือบรรทุกก๊าซ LPG  13 ล า และบรรทุก
แอมโมเนีย  3 ล า   

886.82 บริษทัยอ่ย SLM 
เป็นเจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน - 

2. เรือบรรทุกก๊าซ LPG  10 ล า 2,083.55 บริษทัยอ่ย SLM 
เป็นเจา้ของ 

เพื่อการด าเนินงาน หลกัประกนั
การกูย้มื 

รวมเรือบรรทุกก๊าซ 2,970.37      
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ถังบรรจุก๊าซ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

1. ถงับรรจุก๊าซ  523.46 บริษทัเป็นเจา้ของ - 
2. ถงับรรจุก๊าซ  1,073.98 บริษทัยอ่ย UGP เป็นเจา้ของ - 
3. ถงับรรจุก๊าซ  83.61 บริษทัยอ่ย SGV เป็นเจา้ของ - 
4. ถงับรรจุก๊าซ  22.60 บริษทัยอ่ย SIN เป็นเจา้ของ - 
5. ถงับรรจุก๊าซ  3.20 บริษทัยอ่ย ZSS เป็นเจา้ของ - 
6. ถงับรรจุก๊าซ  653.50 บริษทัยอ่ย MGM เป็นเจา้ของ - 

รวมถังบรรจุก๊าซ 2,360.35    

 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในโรงงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

1. เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการผลิตถงัก๊าซและ
ภาชนะบรรจุของเหลว 

39.89 บริษทัยอ่ย SQS เป็นเจา้ของ - 

2. เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการผลิตเอทานอล 0.42 บริษทัยอ่ย SEE เป็นเจา้ของ - 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ควบคุมท่ีเก่ียวกบั
การรับจ่ายก๊าซ 

574.07 บริษทัยอ่ย ZSS เป็นเจา้ของ - 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ควบคุมท่ีเก่ียวกบั
การรับจ่ายก๊าซ 

127.85 บริษทัยอ่ย MGM เป็นเจา้ของ - 

5.เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เก่ียวกบัคลงัเก็บ   
   น ้ ามนัและท่าเทียบเรือ 

4.11 บริษทัยอ่ย TPP เป็นเจา้ของ - 

รวมเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในโรงงาน 746.34     

 
ยานพาหนะ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

กลุ่มผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 150.87 บริษทัและบริษทัยอ่ย UGP, ZSS, 
SOG ,SIN,TPG, MGM 
 และ SGV  เป็นเจา้ของ 

- 

กลุ่มขนส่ง 427.90 บริษทัยอ่ย LCR, SLM  เป็นเจา้ของ - 

อ่ืนๆ  22.77 บริษทัยอ่ย SQS, SEE และ TPP เป็นเจา้ของ - 

รวมยานพาหนะ 601.54     
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1.4.2 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สุทธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่า  และ
ไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านในกลุ่มกิจการ ดงัน้ี 
 
รายละเอยีดทีด่นิให้เช่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ล าดบั บริษัททีถื่อ
กรรมสิทธ์ิ 

เน้ือที ่
ไร่ – งาน – ตรว. 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1 SGP 14 ไร่ 3 งาน 17 ตรว. 42.90 ใหเ้ช่า - 
2 SGP 6 ไร่ 90 ตรว. 18.68 ใหเ้ช่า - 
3 SGP 11 ไร่ 1 งาน 49 ตรว. 9.27 ใหเ้ช่า - 
4 SGP 5 ไร่ 2 งาน 86.1 ตรว.                    7.77  ใหเ้ช่า - 
5 SGP 4 ไร่ 2 งาน 95 ตรว.                    6.63  ใหเ้ช่า - 
6 SGP 8 ไร่ 3 งาน 95 ตรว. 8.09  ใหเ้ช่า - 
7 SGP 2 ไร่ 1 งาน 73 ตรว.                    8.76  ใหเ้ช่า - 
8 SGP 4 ไร่ 76 ตรว.                    2.33  ใหเ้ช่า - 
9 SGP 3 ไร่ 82 ตรว.                    8.01  ใหเ้ช่า - 
10 SGP 3 ไร่ 2 งาน 20.2 ตรว.                    11.63  ใหเ้ช่า - 
11 SGP 4 ไร่ 87 ตรว.                    10.12  ใหเ้ช่า - 
12 UGP 69 ตรว. 1.73 ใหเ้ช่า - 
13 UGP 3 ไร่ 2 งาน 77 ตรว. 1.00 ใหเ้ช่า - 
14 UGP 8 ไร่ 1 งาน 35 ตรว. 6.67 ใหเ้ช่า - 
15 UGP 12 ไร่ 3 งาน 27 ตรว. 12.18 ใหเ้ช่า - 

 รวมทีด่นิให้เช่า 155.77   
 
อาคาร และอุปกรณ์ให้เช่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ล าดบั บริษัททีถื่อ
กรรมสิทธ์ิ 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1 SGP คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/ สถานีบริการ
ก๊าซ และอุปกรณ์ 

6.59 ใหเ้ช่า - 

2 UGP คลงัก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/ สถานีบริการ
ก๊าซ และอุปกรณ์ 

5.35 ใหเ้ช่า - 

  รวมอาคาร และอุปกรณ์ให้เช่า 11.94     

 
                                  รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสุทธิ                                   167.71  ล้านบาท
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1.4.3 สัญญาเช่าทรัพย์สินต่างๆ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
นอกเหนือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดมี้การเช่าทรัพยสิ์นหลกัอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีสรุปรายละเอียดของสญัญาดงัน้ี 
 

1.4.3.1 สญัญาเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังานจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ผู้ให้เช่า 
พื้นที ่
(ตรม.) 

ค่าเช่าต่อ(ตรม.) 
(บาท) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า  วนัเร่ิมสัญญา
เช่า 

วนัส้ินสุดสัญญา
เช่า 

1. SGP ชั้น 6 ,36,37 อาคารเดอะพาลาเดียม  553 ถ.ราช
ปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

3,689.88 350.00 1,291,458.00 
 

3 ปี 
 

1 ก.ย. 61 
 

31 ส.ค. 64 
 

2. SGP ชั้น 8 - 9 อาคารโบเ๊บท๊าวเวอร์ ถนนด ารงรักษ ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันา
ท่ีดิน จ ากดั 

201.00 
(ใชเ้กบ็เอกสาร) 

350.00 70,350.00 รายเดือน 1 ม.ค. 55 
 

31 ธ.ค. 55 
(หลงัจากส้ินสุดสญัญา
จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน) 

3. UGP ชั้น 6,38 อาคารเดอะพาลาเดียม 553 ถนนราช
ปรารภ แขวงมกักะสนั  เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

3,588.80 350.00 1,256,080 3 ปี 1 ก.ย. 61 31  ส.ค. 64 

4. UGP ชั้น6 A และชั้น 9 อาคารโบเ๊บท๊าวเวอร์ ถนน
ด ารงรักษ ์ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันา
ท่ีดิน จ ากดั 

135 
(ใชเ้กบ็เอกสาร) 

350.00 47,250.00 1 ปี 1 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 62 
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1.4.3.1 สญัญาเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังาน (ต่อ) 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ผู้ให้เช่า 
พื้นที ่
(ตรม.) 

ค่าเช่าต่อ(ตรม.) 
(บาท) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า  วนัเร่ิมสัญญา
เช่า 

วนัส้ินสุดสัญญา
เช่า 

5. UGP ชั้น 7  อาคารโบ๊เบท๊าวเวอร์ ถนนด ารงรักษ ์ 
เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันา
ท่ีดิน จ ากดั 

435.43 
(ใชเ้กบ็เอกสาร) 

229.66 100,000.00 1 ปี 1 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 62 

6. LCR ชั้น 6 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขท่ี 553 ถ. ราช
ปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

884.84 350.00 309,694.00 3 ปี 1 ก.ย.61 31 ส.ค.64 

7. LCR 
 

ชั้น 7 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนด ารงรักษ ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันา
ท่ีดิน จ ากดั 

53 350.00 18,550.00 3 ปี 1 มี.ค.62 
 

29 ก.พ.65 

8. SLM ชั้น 6 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขท่ี 553 ถ. ราช
ปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

884.84 350.00 309,694.00 3 ปี 1 ก.ย.61 31 ส.ค.64 

9. SLM ชั้น 10 อาคารโบเ๊บท๊าวเวอร์ ถนนด ารงรักษ ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย  
กรุงเทพฯ 

บริษทั พรหมมหาราชพฒันา
ท่ีดิน จ ากดั 

53 350.00 18,550.00 1 ปี 1 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 62 
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1.4.3.2 สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการเช่าทรัพยสิ์นประเภทท่ีดินเปล่า จ านวน  39  แห่ง และเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ จ านวน 2 แห่ง เพ่ือก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรือสถานีบริการ
ก๊าซ LPG หรือสถานีบริการ จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พื้นที ่
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
1. SGP ป๊ัมกรุงเกษม 

กรุงเกษม เขตส าเพง็ กรุงเทพฯ 
สถานีบริการก๊าซ 0-2-16 80,000.00 3 ปี 1 ก.ค. 62 30 มิ.ย. 65 

2. SGP ป๊ัมป่ินเกลา้  
บางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 0-0-167 87,719.30 
 

3 ปี 12 ก.ค. 60 12 ก.ค. 63 

3. 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 
 

4. 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 
 

5. SGP คลงัฯ สาธุประดิษฐ ์ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 

ท่าเรือ คลงัก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ 

9-3-17 416,666.67 
 

3 ปี  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 62 
 

6. SGP ป๊ัมหาดใหญ่  
ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 

สถานีบริการก๊าซ  2-0-0 36,000.00 3 ปี 1 ม.ค. 60 31 ธ.ค.62 
 

7. SGP ป้ัม อ.เมือง จ.ชลบุรี 
ต. หว้ยกระปิ อ.เมือง  จ. ชลบุรี 

สถานีบริการก๊าซ 2-2-24 35,000.00 – 40,000.00 
 

10 ปี 27 ก.ค. 59 
 

26 ก.ค. 69 
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1.4.3.2 สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พื้นที ่
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า  วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
8. SGP ป๊ัมหนองแขม 

หลกัสอง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
สถานีบริการก๊าซ 1-3-40 65,000.00-71,000.00 10 ปี 6 พ.ค. 58 3 พ.ค. 68 

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

สถานีบริการก๊าซ 1-0-2 240,000.00 3 ปี 14 ส.ค. 62 13 ส.ค. 65 

10. SGP ป๊ัมเจริญนคร  
บางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 0-3-83 120,000.00-126,000.00 8 ปี 17 ส.ค. 58 16 ส.ค. 66 

11. SGP ป้ัมรามอินทรา 
ต.วงัทองหลาง อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 1-0-4 130,000.00 - 143,000.00 10 ปี 4 เดือน 27 ม.ค. 54 
 

26 พ.ค 64 

12. 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 
 

13. SGP ป๊ัมดอนเมือง 
ต.สายไหม อ.บางเขน กรุงเทพฯ 
 

สถานีบริการก๊าซ 2-1-65                  70,000.00 1 ปี 15 ก.ค. 61 14 ก.ค. 62 
(ต่อสญัญาเป็นรายเดือน) 

14. SGP ป้ัมรัชดา (อยัการ) 
ส านกังานอยัการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 1-0-68 200,000.00 – 255,256.31 19 ปี  1 ต.ค 53 30 ก.ย. 72 
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1.4.3.2 สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พื้นที ่
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
15. SGP ป้ัมบายพาส สระบุรี 

ต าบลกดุนกเปลา้ อ.เมือง จ.สระบุรี 
สถานีบริการก๊าซ 1-2-24 23,438.00 - 39,062.00 10 ปี 3 เดือน 4 ต.ค. 55 4 ม.ค. 66 

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

สถานีบริการก๊าซ,โรงอดั
บรรจุก๊าซ 

สถานีบริการน ้ ามนั 

2-1-86.37 
 

0-0-100 

40,000.00 - 60,000.00 
(5 เดือนสุดทา้ยยกเวน้ค่าเช่า) 

8,466.39 
(3 เดือนสุดทา้ยยกเวน้ค่าเช่า) 

20 ปี 5 เดือน 
 

17 ปี 3 เดือน  

22 เม.ย. 57 
 

22 มิ.ย. 60 

21 ก.ย. 77 
 

21 ก.ย. 77 

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

สถานีบริการก๊าซ 0-2-55 25,000.00 10 ปี 11 ก.พ. 56 11 ก.พ. 66 

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

สถานีบริการก๊าซ 2-0-0 80,000.00 - 100,000.00 
 

10 ปี 1 ต.ค. 55 
 

30 ก.ย. 65 

19. SGP ป๊ัมปากเกร็ด 
ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

สถานีบริการก๊าซ 1-1-85 50,000.00 - 70,000.00 
(รวมอุปกรณ์) 

10 ปี 22 ม.ค. 58 21 ม.ค. 68 

20. SGP ป๊ัมก่ิงแกว้ 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

สถานีบริการก๊าซ 1-3-38 100,000.00  - 161,051.00 18 ปี 8 เดือน 12 ก.พ. 58 31 ต.ค. 76 

21. SGP ป๊ัมประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ  
อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 1-0-9  และ 
0-3-73 

60,000.00 - 80,000.00 
 

10 ปี 3 เดือน 14 มี.ค. 56 13 มิ.ย. 66 

22. SGP ป๊ัมสุขาภิบาล 5 ต.คลองหาวาสายล่าง
ฝ่ังใต ้อ.บางเขน กรุงเทพฯ 

สถานีบริการก๊าซ 1-1-78 85,000.00 
 

3 ปี 15 พ.ย. 62 14 พ.ย. 65 
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1.4.3.2 สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พื้นที ่
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
23. SGP ป๊ัมหว้ยกะปิ ต.หว้ยกะปิ อ.เมือง  

จ.ชลบุรี 
สถานีบริการก๊าซ 1-1-75 และ 

2-0-19 
110,000.00 5 ปี 1 ธ.ค. 61 

 
30 พ.ย. 66 

24. SGP ป้ัมบายพาสสระบุรี (ขาเขา้) 
 ต.หนองกดุเปลา้ อ.เมือง จ.สระบุรี 

สถานีบริการก๊าซ,สถานี
บริการน ้ ามนั 

5-0-0 40,000.00-60,000.00 15 ปี 1 เม.ย. 61 31 มี.ค. 76 

25. SGP ป๊ัมเทพารักษ ์
ต.เทพารักษ ์อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 

สถานีบริการก๊าซ 0-3-99.10 80,000 3 ปี 1 ธ.ค. 61 
 

30 พ.ย. 64 

26. SGP ป๊ัมนครสวรรค ์
ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

สถานีบริการก๊าซ 3-0-50 20,000 3 ปี 20 ก.พ. 62 
 

19 ก.พ. 65 

27. UGP จ. ฉะเชิงเทรา สถานีบริการก๊าซ 8-1-55 110,000.00 3 ปี 1 เม.ย. 60 31 มี.ค. 63 
28. UGP จ. ฉะเชิงเทรา ยงัไม่ไดด้ าเนินการใดๆ 10-2-07 16,281.17 1 ปี 1 ม.ค. 62 31  ธ.ค. 62 
29. UGP จ. ฉะเชิงเทรา สถานีรถบรรทุกก๊าซ 20-1-15 422,295.78 3 ปี 15 มิ.ย. 60 15 มิ.ย. 63 
30. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 1-0-42 25,347.00 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
31. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 2-0-75 42,247.00 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
32. UGP พระประแดง จ. สมุทรปราการ โรงบรรจุก๊าซ 0-1-72 8,449.00 15 ปี 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 64 
33. UGP หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงบรรจุก๊าซ 5-0-87 70,000.00 12 ปี 1 ธ.ค. 62 30 พ.ย.74 
34. UGP จ.นครสวรรค ์ โรงบรรจุก๊าซ 0-2-31 5,000.00 10 ปี 9 ธ.ค. 53 8  ธ.ค. 63 
35. UGP จ.นครสวรรค ์ โรงบรรจุก๊าซ 4-0-0 30,000.00 10 ปี 9 ธ.ค. 53 8 ธ.ค. 63 
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1.4.3.2 สญัญาเช่าท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล าดบั ผู้เช่า ทีต่ั้ง ด าเนินธุรกจิ 
พื้นที ่
(ไร่) 

ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลาเช่า 

จ านวนปีทีเ่ช่า วนัเร่ิมสัญญาเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 
36. UGP อ.ยานนาวา ใหเ้ช่า 5-0-62 30,682.58 3 ปี 1 ม.ค. 61 31 ธ.ค. 63 
37. UGP จ.กระบ่ี  (ท่ีดิน) 

จ.กระบ่ี  (อาคาร และ อุปกรณ์) 
โรงบรรจุก๊าซ 
โรงบรรจุก๊าซ 

2-0-6 
 

10,000.00 
30,000.00 

3 ปี 
3 ปี 

15 มิ.ย. 61 
15 มิ.ย. 61 

14 มิ.ย. 64 
14 มิ.ย. 64 

38. UGP ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี โรงบรรจุก๊าซ 1-2-38 27,777.77 15 ปี 7 เม.ย. 59 6 เม.ย. 74 

39. UGP ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี โรงบรรจุก๊าซ 1-2-36 27,777.77 15 ปี 7 เม.ย. 59 6 เม.ย. 74 

40. UGP ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี โรงบรรจุก๊าซ 1-2-40 27,777.77 15 ปี 7 เม.ย. 59 6 เม.ย. 74 

41. SSW ป๊ัมบางจาก – สาขาบางปะอิน 
63 หมู่ 4 ต.คลองจิก อ.พระนครศรีฯ 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

สถานีบริการน ้ ามนั 
 

3-2-77 50,000.00 - 55,000.00 
110,333.33 

(ท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง) 
 

10ปี 3เดือน 18วนั 
10 ปี 

30 มี.ค. 59 
19 ก.ค. 69 

 

18 ก.ค. 69 
18 ก.ค. 79 
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1.4.4 การควบคุมดูแลบริษัทย่อย 

บริษทัไดจ้ดัส่งตวัแทนของบริษทัเพ่ือเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทั เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย
การด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเน่ืองจากบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ 
UGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.59 และเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ LCR ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จึงท าให้บริษทัสามารถก าหนด
กรรมการของบริษทัย่อยทั้งสองไดท้ั้ งคณะ โดยปัจจุบนักรรมการอิสระของบริษทัจ านวน 3 ท่าน ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระใน UGP เช่นเดียวกนั 

 

1.4.5 นโยบายการลงทุน 

บริษทัมีนโยบายลงทุนในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือ
เป็นการเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั โดยการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัจะควบคุมหรือก าหนด
นโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้ และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อ
หุน้ โดยผูแ้ทนของบริษทัมีหนา้ท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาไว ้ 
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1.5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทัสูงกวา่ร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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1.6 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 

ช่ือบริษทั : บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ประกอบธุรกิจหลกั : 1) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน 

2) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืน 
3) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
4) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
5) ธุรกิจคา้ปลีกน ้ ามนั 
6) ธุรกิจคลงัเก็บน ้ ามนัและท่าเรือน ้ าลึก 
7) ธุรกิจใหบ้ริการท่าเรือคอนเทนเนอร์ 
8) ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการแบบร่วมคา้ (JOINT VENTURE) 
9) ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว 

 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี 

กรุงเทพมหานคร 10400 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107548000650 
โทรศพัท ์ : 02 – 120 – 9999 
โทรสาร : 02 – 250 – 6008 
Homepage 
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 
มูลค่าท่ีตราไว ้
ทุนเรียกช าระแลว้ 

: 
: 
: 
: 
: 

www.siamgas.com 
918,931,500 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
1,837,863,000 หุน้ 
0.50 บาท 
918,931,500 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

 
(ก) นายทะเบียน 

 ช่ือ  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ท่ีอยู ่  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
   93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์ (662) 009-9000 
 โทรสาร  (662) 009-9991 
 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน ์
 -  ไม่มี – 
 
(ค) บริษทัผูส้อบบญัชี 

 ช่ือ  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 ท่ีอยู ่  179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  

http://www.siamgas.com/
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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 

 
(จ) สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
35 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 ธนาคาร ยโูอบี  จ ากดั (มหาชน) 
 191 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพมหานคร 10120 
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ส่วนที ่2  
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
2.1 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

2.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เท่ากบั 918,931,500 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจ านวน 1,837,863,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 
2.1.2  ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัมีดงัน้ี 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มตระกลูวรีบวรพงศ ์   
 นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 723,763,198 39.38 
 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 102,742,000 5.59 
 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 100,000,000 5.44 
 นางสาวพชัราวดี วรีบวรพงศ ์ 85,000,000 4.62 
 รวมจ านวนหุ้นทีถื่อโดยตระกลูวรีบวรพงศ์ 1,011,505,198 55.03 

2. UOB  KAYHIAN PRIVATE LIMITED 200,548,300 10.91 
3. MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD. 160,000,000 8.71 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 53,522,927 2.91 
5.   EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 14,100,600 0.77 
6. นางสาววรางคณา กมลทิพย ์ 14,063,000 0.77 
7. นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ 13,200,000 0.72 
8. นายสุขจินต ์ จ่ึงสกลุ 12,597,700 0.69 
9. PRUDENTIAL LIFE ASSUARANCE (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 9,935,700 0.54 
 รวม 1,489,473,425 81.05 
ที่มา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
2.1.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

ก) หุน้กู ้
 

คร้ังที ่1: มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,000.0 ล้านบาท อนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกู้ระดบั BBB (โดยทริสเรทติง้ ณ วนัออกหุ้นกู้) 
ประเภทของหุ้นกู้  :  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วนัทีเ่สนอขาย  :  วนัท่ี 23-25 มกราคม 2560 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนทัว่ไป 
หุน้กูอ้าย ุ3 ปี ดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-3 3.95% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 26 ม.ค. 2563 
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คร้ังที ่2: มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,000.0 ล้านบาท อนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกู้ระดบั A (โดยทริสเรทติง้ ณ วนัออกหุ้นกู้) 
ประเภทของหุ้นกู้  :  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้  ้าประกนับางส่วน(ร้อยละ 85) และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วนัทีเ่สนอขาย  :  วนัท่ี 26-27 กมุภาพนัธ์ 2561 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
หุน้กูอ้าย ุ5 ปี ดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-5 3.03% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 28 ก.พ. 2566 

 
คร้ังที ่3: มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,000.0 ล้านบาท อนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกู้ระดบั A (โดยทริสเรทติง้ ณ วนัออกหุ้นกู้) 
ประเภทของหุ้นกู้  :  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้  าประกนับางส่วน(ร้อยละ 70) และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วนัทีเ่สนอขาย  :  วนัท่ี 4-6 ธนัวาคม 2561 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
หุน้กูอ้าย ุ5 ปี ดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-5 3.85% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 7 ธ.ค. 2566 

 
คร้ังที ่4: มูลค่าหุ้นกู้รวม 3,000.0 ล้านบาท อนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกู้ระดบั BBB+ (โดยทริสเรทติง้ ณ วนัออกหุ้นกู้) 
ประเภทของหุ้นกู้  :  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วนัทีเ่สนอขาย  :  วนัท่ี 25-29 มกราคม 2562 ส าหรับผูจ้องซ้ือซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนทัว่ไป 
หุน้กูอ้าย ุ3 ปี ดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-3 4.10% ต่อปี วนัท่ีครบก าหนด 30 ม.ค. 2565 

 
ข) ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) ไม่มียอดคงคา้ง
ของตัว๋แลกเงินระยะสั้น 
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2.2 โครงสร้างการจดัการ 
2.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
  โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย คณะกรรมการ 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ืองการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ทุกประการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ ประธานกรรมการ 
2 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
3 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการ 
4 นายสมชาย กอประสพสุข กรรมการ 
5 นายวโิรจน์  คลงับุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6 นายหาญ เช่ียวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7 นางสุดจิต ทิวารี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางจินตณา ก่ิงแกว้ เป็นเลขานุการบริษทั 

 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
  กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายวรวิทย ์วีรบวรพงศ์  นางพชัรา วีรบวรพงศ์  นายศุภชยั วีรบวร
พงศ ์นายสมชาย กอประสพสุข สองในส่ีท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 และ ปี 2562 

ช่ือ-สกุล ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่เข้า 
ร่วมการประชุม 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่เข้า 
ร่วมการประชุม 

1. นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ 5 5 5 5 
2. นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ 5 5 5 5 
3. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ 5 5 5 4 
4. นางสาวพชัราวดี วรีบวรพงศ*์/ 5 4 5 2 

5. นายสมชาย กอประสพสุข 5 3 5 5 
6. นายวโิรจน์  คลงับุญครอง 5 5 5 5 
7. นายหาญ เช่ียวชาญ 5 4 5 5 
8. นางสุดจิต ทิวารี  5 5 5 5 

หมายเหตุ :  */  นางสาวพชัราวดี วีรบวรพงศ ์ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการในเดือน มิถุนายน ปี 2562         
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2.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยงานของคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

โดยมี นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ : */  กรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 
2.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวน 3 ท่านดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการบริหาร 
3 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : นางสาวพชัราวดี วีรบวรพงศ ์ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารในเดือน มิถุนายน ปี 2562 

 
2.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 12 ท่าน
ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นางจินตณา ก่ิงแกว้ รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นายอนุวฒัน์ ภู่สันติพงษ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4 นายสมชาย กอประสพสุข กรรมการบริหารความเส่ียง 
5 นายวนิยั  กระจ่างเยา่ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6 นางวรรณสิริ  ภคเมธาว ี กรรมการบริหารความเส่ียง 
7 นางปิยะฉตัร  เวชชะ กรรมการบริหารความเส่ียง 
8 นายชูสิทธ์ิ  ศรีสุบรรณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
9 นายฐิติพงษ ์ ชิตเดชะ กรรมการบริหารความเส่ียง 
10 นายอดิศร  จกัรแกว้ กรรมการบริหารความเส่ียง 
11 นางสุพตัรา  ศรีสุบรรณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
12 นายนิติพนัธุ์ ภุมมาพนัธุ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นายวชัระพงค ์ จิตราภิรมย ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 



                                                                                                                                                บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2.2 โครงสร้างการจดัการ - หนา้ท่ี 5 

2.2.5 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัมีทั้งส้ิน 4 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายอนุวฒัน์ ภู่สันติพงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย – การตลาด 
3 นางจินตณา ก่ิงแกว้ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน/จดัหา 
4 นายสมชาย กอประสพสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ – โรงบรรจุก๊าซและจดัส่ง 

หมายเหตุ : นางสาวพชัราวดี วีรบวรพงศ ์ไดล้าออกจากต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการในเดือน มิถุนายน ปี 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษทัดงัน้ี 

 

 

 
2.2.6 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางจินตณา ก่ิงแกว้ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2551  
 
2.2.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 (ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 กรรมการ  

ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ 
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ค่าเบ้ียประชุม (บาท/คน/คร้ัง) ค่าตอบแทนรายปี 
ประธานกรรมการ 10,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 804,058 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 804,058 
กรรมการ 10,000 - 
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ทั้งน้ีบริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 ค่าเบ้ียประชุม  (บาท)  ปี 2561 ปี 2562 

 กรรมการ 
 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายวรวิทย ์ วีรบวรพงศ ์ 50,000  50,000  
2. นางพชัรา วีรบวรพงศ ์ 50,000  50,000  
3. นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์ 50,000  40,000  
4. นางสาวพชัราวดี วีรบวรพงศ์/1/ 40,000  20,000  
5. นายสมชาย กอประสพสุข 30,000  50,000  
6. นายวิโรจน์  คลงับุญครอง2/  200,000  210,000 
7. นายหาญ เช่ียวชาญ2/  200,000  200,000 
8. นางสุดจิต ทิวารี 2/  210,000  210,000 

 รวม 220,000 610,000 210,000 620,000 
หมายเหตุ :  1/ นางสาวพชัราวดี วีรบวรพงศ ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการในเดือน มิถุนายน 2562 

            2/ บริษทัก าหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบ้ียประชุม ให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 804,058 บาท ในปี 
2562 

   

 ผู้บริหาร 
ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน (คน) 7 7 
- เงินเดือน  44,830,110 45,093,324 
- โบนสั 10,796,836 11,136,665 
-     เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   1,283,272 1,329,484 
-     อ่ืนๆ     108,000 103,500 

รวม  57,018,218  57,662,973 

 
(ข) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 

2.2.8 บุคลากร 
จ านวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวนทั้งส้ิน 2,437 คน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
 ธุรกิจ จ านวนพนกังาน (คน) 
1. LPG - ในประเทศ 1,063 
2. ขนส่งทางเรือ 403 
3. ขนส่งทางรถ 403 
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4. ผลิตและจ าหน่ายถงัก๊าซ 165 
5. จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง 11 
6. ผลิตเอทานอล  3 
7. คลงัน ้ามนั 40 
8. LPG ต่างประเทศ 349 
  2,437 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) 

ปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานทั้งกลุ่มบริษทัจ านวน 2,437 คน รวมเป็นเงิน 1,115.47 ลา้นบาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 

 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่
พนกังาน และเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมสมทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพใหแ้ก่พนกังานตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 โดยปัจจุบนัมี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการไทยพาณิชย์ จ ากดั เป็นผูจ้ดัการ
กองทุน 
 
นโยบายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานเน่ืองจากพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงานเป็น
กลไกส าคญัในการน าความส าเร็จมาสู่องค์กรโดยรวม ดงันั้นบริษทัจึงมีการด าเนินการท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัมีการ
ฝึกอบรมพนักงานในทุกระดบัชั้นตามโครงการการฝึกอบรมประจ าปีหลายๆ โครงการ ซ่ึงจดัอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบปฏิบติัการฝึกอบรมพนกังานของบริษทั 

 
 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 2.3 การก ากบัดูแลกิจการ - หนา้ 8 

2.3  การก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัได้ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดย
ด าเนินการผา่นโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ชุดยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายบริหาร ท่ีมีวสิยัทศัน์และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ การบริหารจดัการของบริษทัมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น มีความ
รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายต่างๆ เก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลกิจการ รวมทั้งการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุกคน ไดย้ึดถือการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน  (Fiduciary Duty)  คือ 1.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care)  2. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้น (Duty of loyalty)  3.ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 
มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Duty of Obedience)   และ 4.มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
โปร่งใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure)  เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อนโยบายการก ากบัดูแลกิจการมาโดยตลอด รวมทั้งมีการด าเนินงานดา้นการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ดงัท่ีบริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อให้บริษทัมีการปฏิบติังานท่ีโปร่งใส เป็นท่ียอมรับของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการ CAC ไดมี้มติรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
ของบริษทัโดยมอบประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 
9 มีนาคม 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13  กนัยายน  2562  บริษทัไดย้ืน่แบบประเมินตนเองเพ่ือขอต่ออายใุบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและไดรั้บการรับรองการต่ออายจุากท่ีประชุมคณะกรรมการ CAC เม่ือวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2562   

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงได้จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
(Corporate Governance Policy and Code of Conduct) ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในทุกระดบัชั้น โดยไดป้ระกาศและส่ือสารให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษทัไดล้ง
นามรับทราบและยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาองคก์รเพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของกรรมการ 

 
2.3.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูถื้อ
หุน้ของบริษทัใหท้ าหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทัให้มีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิด
ข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและด าเนินธุรกิจโดยยดึถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและถือเป็นมาตรฐานการปฏิบติัส าหรับบริษทัซ่ึงครอบคลุมหลกัการส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
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 การปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการก ากบัดูแลและการบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสตัย ์มีคุณธรรม รอบคอบและระมดัระวงั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทั และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
และผูถื้อหุน้โดยรวม ตลอดจนดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ต่างๆ  

 คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัร่วมกบัผูบ้ริหารในการก าหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีส าคญั
ของบริษัทฯ รวมทั้ งการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีสอดคล้องและสัมพนัธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้น และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการด าเนินธุรกิจท่ี
เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและรับผิดชอบอยา่งเต็ม
ความสามารถเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และยึดมัน่นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทั เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

 การบริหารงานดว้ยความโปร่งใสภายใตร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ ทนัเวลา และสามารถตรวจสอบได ้แก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 

 การควบคุมและบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินกิจการของบริษทั 
 ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
 

 คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม สภาวการณ์ และใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและทบทวนการน า “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560” 
(Corporate Governance Code : “CG Code”) ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจ
ของบริษทั โดยในหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่สามารถหรือยงัมิไดน้ าไปปรับใช ้ไดมี้การบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติกรรมการ
แลว้  ทั้ งน้ีเพ่ือใช้อา้งอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน รวมทั้ งบริษทัได้มีการประกาศใช้
นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และไดรั้บมติรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
ตั้งแต่ปี 2560 รวมทั้งไดรั้บมติรับรองการต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตตั้งแต่
ปลายปี 2562 
 
การจดัท านโยบายก ากบัดูแลกจิการประกอบด้วย หลกัการ 5 หมวด ได้แก่ 
หมวดที ่1     สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทั
ไดใ้ชสิ้ทธิของตนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิในการซ้ือ ขายหรือ 
โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั
อยา่งเพียงพอผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์เวบ็ไซตข์องบริษทัหรือช่องทางอ่ืนๆ  สิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้ และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้ง
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หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั การ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 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 14 วนั
ก่อนวนัประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนั
ประชุม  

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

3. ก่อนการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อน
วนัประชุม 

4. ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนสถาบนัอย่างเท่าเทียมกนัทุกราย 
ดูแลดา้นการรักษาความปลอดภยัแก่ผูถื้อหุ้น ก าหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการรับลงทะเบียนอยา่งเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงและ
ต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ  

5. ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ
อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถาม
ในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

6. การประชุมผูถื้อหุน้ด าเนินไปตามล าดบัของระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดแ้จง้ผู ้
ถือหุน้ทราบล่วงหนา้ มีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
โดยก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัอธิบายถึงวิธีการ
อภิปรายและการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวธีิการนบัคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัให้ผู ้
ถือหุน้ทราบก่อนเร่ิมการประชุม 

7. ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้ งคณะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง รวมทั้ งผูบ้ริหาร
ระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น เ พ่ือตอบค าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู ้ถือหุ้น 
คณะกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในระหวา่งการประชุมบริษทัจะเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามอยา่งทัว่ถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมแต่ละวาระ 
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8. บริษัทให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเร่ิมประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

9. ภายหลงัการประชุมแลว้เสร็จบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีก าหนด โดยบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง  
ครบถว้น และชดัเจน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 
หมวดที ่2     การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มทุกราย โดยไม่ค านึงถึงเพศ อาย ุเช้ือชาติ 
สญัชาติ ศาสนา ฐานะทางสงัคม โดยไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. ให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม ประธาน
จะแจง้ขอ้มูลส าคญัใหผู้ถื้อหุ้นทราบ ไดแ้ก่ การแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม แจง้วิธี
ปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนน
เสียงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

2. ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิม
ระเบียบวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ก่อนการตดัสินใจ 

3. บริษทัอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยการมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ี
บริษทัได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม โดยบริษทัไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น โดยเป็นกรรมการ
อิสระท่ีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

4. จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจดับตัรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ สามารถลงคะแนน
ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงในระหวา่งประชุมจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนแยกตามวาระ โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ี
อ านวยความสะดวกในการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุมและน าผลคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมมา
รวมค านวณกบัคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งไวล่้วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อประกาศผลคะแนนเสียงและมติท่ี
ประชุม 

5. ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกนั โดยถือวา่หุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
 
หมวดที ่3     บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและ
ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่  ผูถื้อหุน้ รัฐบาล คู่แข่ง ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกั
ดีวา่การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั 
ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้มัน่ใจวา่สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว
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ไดรั้บการคุม้ครองและดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหวา่งบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่ม เพ่ือเป็นแรงสนบัสนุนและเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่บริษทัตามแนวทาง การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหลกัๆ ของ
บริษทั ดงัต่อไปน้ี 
ผูถื้อหุน้ : บริษทัมุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เพื่อสร้างความพึง

พอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัและผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว  
รวมทั้งด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น เพียงพอและเช่ือถือได ้

พนกังาน : บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของพนักงานบริษทั ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของบริษทั และเป็น
ปัจจัยหน่ึงท่ีจะน าพาไปสู่ความส าเร็จ บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพฒันาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  อีกทั้งยงัส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการ
สร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี  มีการท างานเป็นทีม  และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภยั
ในการท างาน รวมทั้ งให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลาในการท างาน ส่งเสริมให้
พนกังานทุกระดบัมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน
ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม มีการจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้สิทธิในการเบิกค่า
รักษาพยาบาลและเปิดเผยระเบียบ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไวใ้นคู่มือพนกังาน 

รัฐบาล  บริษทัด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอยา่ง
เคร่งครัด และให้การสนบัสนุนโครงการจากภาครัฐโดยการติดต่อประสานงานและพร้อมให้ความ
ร่วมมือในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีหน่วยงานภาครัฐร้องขอ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของสงัคมส่วนรวมและรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัหน่วยงานภาครัฐ 

คู่แข่ง : บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัตามกรอบกติกาการแข่งขนัเสรีและค านึงถึงการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดย
รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  

ลูกคา้ : บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองและใหบ้ริการท่ีดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ให้กบั
ลูกคา้ โดยการส่งมอบสินคา้และให้บริการท่ีมีคุณภาพ ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอ รวมทั้ง
การรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์โดยมิชอบ 

 
ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

เหล่าน้ีไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือใหพ้นกังานและบุคคล
อ่ืนๆ แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียน โดยมัน่ใจได้ว่าผูแ้จ้งจะไดรั้บการคุม้ครอง รวมทั้งจัดให้มีระบบและบุคคล
ตรวจสอบติดตามเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้อยา่งเหมาะสม ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นขั้นตอนการปฏิบติั เร่ือง การขอ/ให้ค  าแนะน าและการแจง้
เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
 
หมวดที ่4     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอ่ืนท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึงมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น 
นกัลงทุน และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ website ของ
บริษทั คือ www.siamgas.com  

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นไดผ้า่นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ
บริษทัวา่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทัก่อนเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสาร
ขอ้มูลส าคญัต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลบริษทัได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน และเน่ืองจากนักลงทุนสัมพนัธ์มีหน้าท่ีหลกัในการติดต่อส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์กบัหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงจดัให้มีจรรยาบรรณ
ของนกัลงทุนสมัพนัธ์ข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์
ตั้งอยูบ่นหลกัจริยธรรมและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีนักลงทุนสัมพนัธ์ดว้ยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ 
ตลอดจนมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ และด ารงตนอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัความถูกตอ้งและความเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบติั หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

2. ปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และแนวปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้บงัคบัและ
นโยบายของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

3. เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน แม่นย  า ครบถว้น ทนัเวลาและเป็น
ธรรม โดยใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่งเพ่ือหลีกเล่ียงความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด และปฏิเสธการเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงเป็น
ความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลลบัท่ีอาจท าใหก้ลุ่มบริษทัเสียเปรียบหรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขนั 

4. เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
5. รักษาความลบั ไม่เปิดเผย และไม่ใชข้อ้มูลภายในใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือ บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
6. ตอบค าถามและขอ้สงสัยของผูถื้อหุ้น  นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้อย่างรวดเร็วและ

ทนัท่วงที 
7. งดเวน้การจดัประชุมหรือช้ีแจงขอ้มูลใหก้บันกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัประกาศผล

การด าเนินงานรายไตรมาสของบริษทั 
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8. งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลาห้ามการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) ตามนโยบาย
ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 
บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง โดยสรุปกิจกรรมของหน่วยงานนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ประจ าปี 2562 ไดด้งัน้ี 

               
กิจกรรม จ านวนคร้ัง/ปี 

Company Visit 8 
Opportunity Day 4 
Conference Call/Telephone Call 1 
International & Domestic Road Show 1 

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

 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้นโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย โดยมีความ
เช่ือมัน่ว่าการก าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity)  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วย
เสริมสร้างความสมดุลทางความคิด คุณภาพการท างาน รวมถึงประสิทธิภาพในการตดัสินใจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั  ดงันั้น การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ จึงตอ้งประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญหลากหลายท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัรวมถึงการมีจริยธรรมธุรกิจ มี
ทศันคติท่ีดีต่อองค์กร มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ไดเ้พียงพอ โดยไม่จ ากดั เพศ เช้ือชาติและ
ศาสนา  นอกจากน้ี บริษทั ไดก้ าหนดคุณสมบติัดา้นทกัษะความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว ้10 
ดา้น ดงัน้ี 1.ดา้นธุรกิจพลงังาน  2.ดา้นวศิวกรรม 3.ดา้นกลยทุธ์การตลาดและการแข่งขนั 4.ดา้นบญัชีการเงินและการธนาคาร  5.
ดา้นการตลาดต่างประเทศ  6.ดา้นกฎหมาย 7.ดา้นเศรษฐศาสตร์  8.ดา้นการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง  9. ดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  10. ดา้นบริหารธุรกิจ  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ี
หลากหลาย และมีภาวะผูน้ าซ่ึงเป็นท่ียอมรับ  โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนด วตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์  นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรวมถึงยงัตอ้งตระหนกัถึงการก ากบัดูแลกิจการ ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึง
ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด    

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการในจ านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและกลยทุธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระทั้งหมดท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพ่ือท าหนา้ท่ี
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
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ปัจจุบันคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 ท่าน   

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

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือ
รับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรและ/หรืออ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่
ละชุด 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารไวอ้ย่างชัดเจน 
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบายโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว ขณะท่ีฝ่ายบริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย  กลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ีก าหนด  ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั 
โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  

ทั้งน้ี บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั
หนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 
 
5.2     บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษทั ไดก้ าหนดใหก้รรมการบริษทั ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Conduct) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตน และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษทั และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อ
หุน้โดยรวม 

 
5.3     นโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัมีการก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทั 
หรือบริษทัย่อย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วน ในการอนุมติัรายการ
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดย
สภาวชิาชีพบญัชีอยา่งเคร่งครัด 
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นอกจากน้ี บริษทัได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และท าการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

คณะกรรมการบริษทัถือเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นนโยบายท่ีส าคญั จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
 
5.4       ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่การบริหารจดัการ
และการควบคุมการด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอย่างมีระเบียบและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษทั โดยก าหนดใหฝ่้ายบริหารมีหนา้ท่ีในการจดัท าโครงสร้างของระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
การควบคุมภายในองค์(Control Environment) การประเมินความเส่ียง(Risk Management) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control 
Activities) ระบบสารสนเทศและการส่ือขอ้มูล(Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
และน าไปปฏิบติัจริงเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยในแต่ละปีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะก าหนดแผนเขา้ตรวจสอบระบบการปฏิบติัการของ คลงัก๊าซและโรงบรรจุก๊าซและสถานีบริการก๊าซ ของบริษทัอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  รวมถึงระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานเป็นไปอยา่ง
โปร่งใสและรัดกมุ  ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
5.5     การประชุมของคณะกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ตามตารางการประชุมท่ีก าหนดไว้
ล่วงหนา้ทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น นอกจากน้ีบริษทัยงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละ
ท่านไดร่้วมประชุมอยา่งนอ้ยร้อยละ75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบญัชี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัจ าเป็น
หรือสมควรซ่ึงท าให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีระบุวาระการประชุมอยา่งครบถว้น 
พร้อมขอ้มูลประกอบท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ 5 วนัท าการ ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการจดัเก็บรายงานการ
ประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ส าหรับการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยไดก้ าหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ1 คร้ังเพ่ือพิจารณา
สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายในกฎบตัรคณะกรรรมการตรวจสอบ 

 
5.6     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

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

 
5.7     การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใน
ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ซ่ึงรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอ ไดแ้ก่ หลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD) และ/หรือหลกัสูตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประวติัการอบรมของคณะกรรมการบริษทัท่ีเขา้อบรมหลกัสูตรส าหรับกรรมการท่ีจดัโดย IOD 

รายช่ือกรรมการ 

หลกัสูตร 
Director 

Accreditation 
Program 
(DAP) 
IOD 

Director 
Certification 

Program 
(DCP) 
IOD 

Audit 
Committee 
Program 
(ACP) 

Finance for Non-
Finance Directors 

(FND) 

IT Governance 
& Cyber 

Resilience 
Program(ITG) 

1.นายวรวทิย ์ วรีบวรพงศ ์ รุ่น 50/2006     
2.นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ รุ่น 50/2006     
3.นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ รุ่น 49/2006     
4.นางสาวพัชราวดี วีรบวร
พงศ ์

รุ่น 140/2017     

5.นายวโิรจน์  คลงับุญครอง รุ่น 6/2003 รุ่น 66/2005 รุ่น 3/2004 รุ่น 17/2005  
6.นายหาญ เช่ียวชาญ รุ่น 37/2005     
7.นางสุดจิต ทิวารี รุ่น 34/2005 รุ่น 31/2003 รุ่น 5/2005  รุ่น 12/2019 
8.นายสมชาย กอประสพสุข รุ่น 122/2015     

 
5.8     การปฏิบัตติามการก ากบัดูแลกจิการในเร่ืองอ่ืนๆ 
จริยธรรมธุรกจิ 
 บริษทัไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั   ผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า ทั้งน้ี บริษทัไดมี้
การประกาศแจง้และก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีการก าหนด
บทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น  และหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์
หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ  
 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลไว้
ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 
 นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกระดบัถือปฏิบติัดงัน้ี 

1. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุก
ระดบัท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ ยดึมัน่และปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

2. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆท่ีอาจก่อให้เกิดหรือรับรู้ไดว้่าเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ในการปฏิบติัหน้าท่ี
จะตอ้งยดึถือประโยชน์ของบริษทัภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจเป็นหลกั 

3. สอดส่องดูแลและจดัการรายการท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งตนเองกบับริษทั รวมทั้ง
การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งและมุ่งประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือไม่กระท าการใดๆไม่วา่จะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้มในการด าเนินงานหรือปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัโดยมุ่งหวงัประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น
มากกวา่ผลประโยชน์ของบริษทั 

5. ไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตวัหรือประโยชน์ของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับตนเองขดัแยง้กับผลประโยชน์ของ
บริษทั 

6. ไม่อาศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มหาผลประโยชน์จากบริษทัเพ่ือ
ตนเองหรือผูอ่ื้น 

7. รักษาความลบัของบริษทัไม่น าขอ้มูลความลบัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 
8. ตอ้งเปิดเผยในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีตนเองมีในองคก์รใดหรือธุรกรรมใดท่ีจะขดักบัผลประโยชน์ของบริษทัและไม่เขา้

ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีตนเองมีผลประโยชน์อยูด่ว้ย 
9. ไม่กระท าการใดๆไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในกระบวนการจัดซ้ือ จัดหา จัดจ้างท่ีมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
10. ไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายผูท่ี้อาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน หรือผูพ้ิจารณาหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใหข้อ้มูลใหค้วามเห็นหรือมีอ านาจสัง่การในเร่ืองนั้น 
11. เร่ืองการรับหรือใหข้องขวญัใหป้ฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัเร่ืองการรับหรือใหข้องขวญัท่ีบริษทัก าหนดโดยการรับหรือ

การใหข้องขวญัในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีบริษทัก าหนดใหถื้อเป็นรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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12. รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือสงสัยวา่จะขดัต่อหลกัการต่างๆหรืออาจ
ขอค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาในเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัในการสอดส่องดูแลและ
ใหค้  าแนะน าเพ่ือใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัและนโยบายท่ีบริษทัก าหนด 

13. กรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบัติส าหรับการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์พนักงาน
สามารถใชดุ้ลยพินิจของตนเองในเบ้ืองตน้โดยการสอบถามตนเองทุกคร้ังก่อนพิจารณารายการดงัน้ี 
13.1  รายการดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทัหรือไม่ 
13.2  รายการดงักล่าวผิดกฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ 
13.3  รายการดงักล่าวเป็นท่ียอมรับหรือสามารถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่หรือคนในบริษทัคิดอยา่งไรต่อรายการน้ี 
13.4  มีผลกระทบอะไรบา้งจากการตดัสินใจท ารายการ เช่น ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง หรือผลประโยชน์ของ

บริษทั 
14. ตวัอยา่งรายการท่ีถือเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ไดแ้ก่ 

14.1  การน าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือน าความเสียหายมาสู่บริษทัโดยเจตนา 
14.2  มีส่วนไดเ้สียในหา้งหุน้ส่วน บริษทัท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั หรือในการท าสญัญากบับริษทั 
14.3  การเรียกหรือรับผลประโยชน์จากผูรั้บเหมา ผูป้ระกอบการ ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการ บุคคลหรือองคก์รใดท่ีมี 

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทั 
14.4  การปฏิบติังานหรือเป็นกรรมการขององคก์รอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่ง หรือมีกิจการท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั 
14.5  การรับหรือใหเ้พ่ือจูงใจใหมี้การกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั 

 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายบัญชีและผูส้อบบัญชีของบริษัท  และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั  ทั้ งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพ้ืนฐานของ
ขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และเพียงพอ 

 
2.3.2 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัเรียกร้อง เสนอให้ และด าเนินการใดๆ หรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดก้ าหนดขั้นตอนเพ่ือ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และใหมี้การสอบทานขั้นตอนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ กฎหมาย  นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และรักษาช่ือเสียงของบริษทั โดย
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั ดงัน้ี 
1.   กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วา่การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ี
ยอมรับไม่ไดท้ั้งการท าธุรกรรมกบัภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดก็ตาม 
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2.   กรรมการและฝ่ายบริหารบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงขอ้กฎหมายของประเทศไทยกับบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
3.  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
อยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
4.   บริษทัก าหนดนโยบายในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคนปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

4.1  การช่วยเหลือทางการเมือง บริษทัมีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง         หรือมีนโยบายเป็นกลาง
ทางการเมือง และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดหรือกลุ่มการเมืองใด โดยจะไม่ให้การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใด และจะไม่ให้การสนบัสนุนหรือช่วยเหลือผูส้มคัรรับการเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคน
หน่ึงโดยเฉพาะไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

4.2  การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนบัสนุน  มีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
เพ่ือสร้างช่ือเสียงของบริษทั และกระชบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ บริษทัมีนโยบายท่ีจะควบคุมดูแลการบริจาคให้การกุศลและ
การให้เงินสนับสนุนให้มีความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนด
แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน รัดกมุและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถสอบทานเอกสารหลกัฐานต่างๆได ้

4.3   การให้หรือรับของขวญั และการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนตอ้ง
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์  หรือส่ิงอ่ืนใดเป็นการตอบแทนท่ีอาจ
พิจารณาไดว้า่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีการขออนุมติัและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัในเร่ือง
การรับหรือใหข้องขวญั และการเล้ียงรับรองท่ีก าหนดไว ้

4.4   บริษทัตอ้งไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอ านวยความสะดวก ค่าสินบน ในการด าเนินการทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะ
เกิดข้ึนโดยผา่นบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีแทนบริษทั ท่ีปรึกษา นายหนา้ คู่สญัญา คู่คา้ หรือตวักลาง ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั 

4.5  บริษทัจดัให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวญั หรือทรัพยสิ์นไวโ้ดยก าหนดวงเงินและหลกัเกณฑอ์ านาจอนุมติั  
ซ่ึงจะตอ้งมีหลกัฐานท่ีชดัเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การเบิกจ่ายเงิน ของขวญั หรือทรัพยสิ์นดงักล่าว
ไม่ไดก้ระท าไปเพ่ือการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยก าหนดให้ตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูล และรายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้

4.6  การขายและการตลาด  บริษทัจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด เพื่อควบคุมให้การด าเนินงาน
ขายและการตลาดเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4.7   การจดัซ้ือ จดัจา้ง บริษทัจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และใหเ้ป็นไปตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทั 

4.8  การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล  จะตอ้งจดัใหมี้กระบวนการสรรหาบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 
5.  การน านโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไปสู่การปฏิบติั 
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5.1  ส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึง
เปิดเผยใหบุ้คคลผูท้  าหนา้ท่ีแทนบริษทั ท่ีปรึกษา นายหนา้ คู่สัญญา คู่คา้ รวมถึงบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมี
อ านาจในการควบคุม เพ่ือน าไปปฏิบติัผา่นช่องทางท่ีก าหนด 

5.2  จดัใหมี้กระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถูกตอ้ง และจดัให้มีกระบวนการประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีเป็นส่วนหน่ึงในปัจจัยเส่ียงขององค์กร  ตลอดจนก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 

5.3  จดัใหมี้ช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือให้พนกังานและบุคคลอ่ืนๆ ขอค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียน โดยมัน่ใจไดว้า่ผู ้
แจง้จะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเหมาะสม  

5.4  พนกังานบริษทัไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
โดยแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีบริษทัก าหนดและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ  หากมีขอ้
สงสยัหรือตอ้งการขอค าแนะน าสามารถกระท าไดโ้ดยผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนดไว ้

5.5  บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครอง โดยไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบ ต่อพนกังานท่ีปฏิเสธ แจง้
เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้
ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

5.6  ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัจะตอ้งไดรั้บโทษทางวินัยตาม
ระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไวซ่ึ้งรวมถึงการเลิกจา้งงานในกรณีท่ีบริษทัเห็นวา่จ าเป็น และไดรั้บโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.3.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้ งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  นอกจากน้ี บริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนอีก 1 ชุด ซ่ึงมี
กรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของสายงานบญัชีและการเงินเป็นรอง
ประธานฯ ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษทัมีดงัน้ี 

 
(1) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษทั 

2. จดัใหมี้การประชุมกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง 
3. จดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงผูต้รวจ

สอบบญัชีของบริษทัตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
4. พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทั หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินกิจการนั้นเพ่ือเกิดประโยชน์

กบับริษทั 
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5. มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริหารข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างแทน
คณะกรรมการ โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร    ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็น
นโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

6. ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน การบริหารเงิน การ
บริหารความเส่ียงของกิจการ และจดัให้บริษทั มีระบบการควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงาน
ผลการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ี เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการ
ดังต่อไปน้ีจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด าเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั การควบหรือเลิกบริษทั การขายหรือโอน
กิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือ
บริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์น
ท่ีส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั 

7. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

8. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
9. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้ไป

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่ จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแต่งตั้ง 

10. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  ก ากบั ดูแล และผลกัดนันโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัให้สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงโดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการน านโยบายดงักล่าวไปปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจว่า
ผูบ้ริหารและพนกังานไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และยดึถือปฏิบติัตาม 

11.  เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด มีหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุน
คณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลและสอบทานเก่ียวกบัการจดัท ารายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมาย คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการ ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 
 
1. อ านาจในการด าเนินการ  

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการเชิญกรรมการ ผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  

บริษทัร่วม  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถาม และใหข้อ้มูลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เ ก่ียวขอ้งและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  ภายในขอบเขต 

อ านาจ  หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบ  
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการวา่จา้งหรือน าเอาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น ท่ีปรึกษากฎหมายหรือบญัชี มา

ช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม   
 

2.      ภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ   
2.1 สอบทานใหบ้ริษทัฯมีงบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  โดยการ

ประสานงานกับผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

2.2 สอบทานให้บริษทัและบริษทัย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เป็นผูบ้งัคบับญัชาสายตรงของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  ดูแลให้ผูต้รวจสอบภายในท างานอย่างมีอิสระ มี
จริยธรรม ปฏิบติังานตามมาตรฐานสากล  พิจารณาอนุมติังบประมาณ  แผนการตรวจสอบภายใน  และอตัราก าลงั
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานการแทรกแซงจากฝ่ายจดัการหรือเหตุอ่ืน ๆ อนัอาจจะกระทบถึงความเป็น
อิสระของผูต้รวจสอบภายใน  สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน  พิจารณาประเด็นส าคญัท่ีตรวจพบและการ
ด าเนินการจากฝ่ายจดัการ 

2.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
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อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  รวมทั้ งพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบัญชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบ
การเงิน 

2.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

2.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
2.6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
2.6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
2.6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด 

      ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
2.6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
2.6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
2.6.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  
2.6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ   

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
2.7 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท     

แต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารการ
ประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม 

2.8 เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งขอ้เท็จจริงจากผูส้อบบัญชี ในเร่ืองเก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั ไดก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น เร่ืองทุจริต ฉ้อโกง ยกัยอก หลอกลวง ฯลฯ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้จากผูส้อบบญัชี 

2.9 เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานและไดมี้การหารือร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั  หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
รายการหรือการกระท านั้นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึง หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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2.10 พิจารณาสอบทานนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น ก ากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีการด าเนินกิจการท่ีโปร่งใสไม่
ขดัแยง้ต่อนโยบายดงักล่าว 

2.11 เม่ือไดรั้บแจง้เบาะแสจากพนักงานเก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือประเด็นอ่ืนๆ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะด าเนินการโดยจัดให้มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระมีการด าเนินการติดตามและรายงานท่ี
เหมาะสม 

2.12 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(3) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอ านาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
2. ก าหนดโครงสร้างองค์กร การบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง 

และการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทั รวมทั้งก าหนดสวสัดิการพนกังาน ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณี
ปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

3. มีอ านาจจดัท า เสนอแนะและก าหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัรวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ ัดการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั
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
ย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก าหนดไวใ้ห้คณะ
กรรมการบริหารน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

7. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการขอกูย้มืหรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงเป็นผูค้  ้ าประกนัให้แก่
บริษทัยอ่ย ในวงเงิน 200 ลา้นบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาทต่อปี  ในกรณีท่ีขอกูย้ืม 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 ลา้นบาทตอ่ปี     
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10. ส่งเสริม สนบัสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคบั และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
12. ทั้งน้ี การอนุมติัการเขา้ท ารายการดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีท าให้

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

 
(4) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมติั  พร้อมมอบหมายใหฝ่้ายบริหารเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและ
แนวทางท่ีวางไว ้รวมถึงก าหนดหนา้ท่ีใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. พิจารณา และให้ความเห็นในการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละความเบ่ียงเบนของระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับไดข้ององคก์รท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการก าหนดกลยทุธ์องคก์ร 

3. ทบทวนและปรับปรุงระบบการจดัการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง
และก าหนดใหมี้การประเมินผล และติดตามการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

4. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีส าคญัในดา้นต่างๆให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการประเมินความเส่ียงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ ตาม
แนวทางของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกนัในการด าเนินการกรณี
ท่ีระดบัความเส่ียงไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

5. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ิมการติดตามความเส่ียงท่ีมีความส าคญัต่อองคก์รและด าเนินการใหอ้งคก์ร
มีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

6. พิจารณาความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ขององคก์ร ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

(5) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
1. การก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจไดว้่า การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2. การดูแลใหม้ัน่ใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 
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3. การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการและมีมาตรการท่ีดูแลให้เร่ืองส าคญั
ไดถู้กบรรจุในวาระการประชุม 

4. การจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักนัอยา่ง
รอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 
(6) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร ไดม้อบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้สามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด กบับริษทั
หรือบริษทัยอ่ย    กรรมการผูจ้ดัการมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.  ด าเนินการและบริหารจดัการ การด าเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

2.  มอบอ านาจหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควรท าหนา้ท่ีแทนกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองท่ี
จ าเป็นและสมควร โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

3.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว 
4.  ด าเนินการและบริหารจัดการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั มีอ านาจพิจารณาอนุมติัรายการท่ีเป็นธุรกรรม

ตามปกติของบริษทั เช่น การจดัซ้ือสินคา้ ยานพาหนะ วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การอนุมติัค่าใชจ่้าย การ
อนุมติัการขาย     เช่าซ้ือ การอนุมติัการตดัหน้ีสูญ (โดยให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริษทั)    และการ
วา่จา้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่าส าหรับแต่ละรายการในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

5.  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษทัและบริษทั
ย่อยในวงเงิน 100 ลา้นบาท และสะสมไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก าหนดไว ้ให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

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

 
2.3.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร ระดบั
สูงสุด  อยา่งไรก็ตามบริษทัมีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั  โดยให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ/
หรือตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ผูท้รงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการอิสระ พร้อมทั้งให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมกันเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพในการสนับสนุนงานของบริษทั และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพยแ์ละประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) เพ่ือร่วมกนักลัน่กรองรายช่ือเบ้ืองตน้
และน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา  แลว้ท าการคดัเลือกตามขอ้บงัคบับริษทั  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
บริษทัมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคลอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
การก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระ 
หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอสิระ ต้องมคุีณสมบัต ิดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ี
มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ
ให้กูย้ืม ค  ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือ
คู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาท
ข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 
หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ต้องมคุีณสมบัตดิงันี ้
1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตามคุณสมบติัขา้งตน้ของกรรมการอิสระ และตอ้ง 

2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และ 

2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
3. มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ

อยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
ได ้

 
(2)   องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
2.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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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
กลบัเขา้มาใหม่ได ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษทั 

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

 
(3)   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลการด าเนินงานและปัญหาเพ่ือการแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป โดยใช้แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัด้วยตนเองท่ีจัดท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ซ่ึงแบบประเมินผลดงักล่าว ประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบยอ่) ประกอบดว้ยหวัขอ้ประเมิน 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 2. การประชุมและการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 4. เร่ืองอ่ืนๆ เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประกอบดว้ยหัวขอ้ประเมิน 3 หัวขอ้ 
ไดแ้ก่ 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 แบบประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ได้ใชแ้บบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ประเมิน จ านวน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

 1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 3.บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัให้มีการทบทวนการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ิมเติมเป็นประจ าทุกปี โดยใชแ้บบ
สอบทานการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยตนเองเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบ
ทานการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองในรอบปีท่ีผา่นมา โดยแบบสอบทานฯ ประกอบดว้ยแบบสอบถาม 2 ส่วน คือ  
 
ส่วนที ่1  การท าหน้าทีโ่ดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ส่วนที ่2  การปฏิบัตหิน้าทีเ่ฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเกณฑก์ารประเมินผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั คือ 
   มากกวา่ 85%  = ดีเยีย่ม 
   มากกวา่ 75%  = ดีมาก 
   มากกวา่ 65%  = ดี 
   มากกวา่ 50%  = พอใช ้
   ต ่ากวา่ 50%  = ควรปรับปรุง 
 
ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม มรีายละเอยีด ดงันี ้
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการดว้ยตนเอง คะแนนเฉล่ีย จดัอยูใ่นเกณฑ ์
1. คณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะ 90.15 ดีเยีย่ม 
2. คณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล 96.10 ดีเยีย่ม 
3. คณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ 91.25 ดีเยีย่ม 

 
2.3.5 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัในฐานะบริษทัแม่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ก าหนดนโยบายและ
มาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการ ก าหนดทิศทาง รูปแบบในการด าเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์ งบประมาณ เป้าหมาย การด าเนินงาน
ภายในกลุ่มบริษทั ตลอดจนติดตามการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ และมีอ านาจในการตดัสินใจเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดใหก้ารเสนอช่ือและการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วม ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหน้าท่ี
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม่ บริษทัไดก้ าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนและให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัก าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีการ
เปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน รวมทั้งมี ขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแล
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ให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้ัน
ก าหนดดว้ย โดยบริษทัไดมี้การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัยอ่ย ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในบริษัทย่อยตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  รวมทั้ งบริษทัมีการ
ก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานรวมถึงหลกัเกณฑ์ในการอนุมติัเร่ืองส าคญัต่างๆ เช่น การ
อนุมติัการเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัดว้ยเช่นกนั 
 
2.3.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัไดมี้การดูแลเร่ืองการเปิดเผยและใชข้อ้มูลภายในโดยก าหนดแนวทางปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัเพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ โดยให้ความส าคญักบั
การรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในบริษทั และใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด มิให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อ
บุคคลภายนอกหรือผูมิ้ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและห้ามบุคคล
ดงักล่าวท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี เพื่อ
ป้องกนัความลบัของบริษทัและบริษทัย่อย และมีบทลงโทษส าหรับผูท่ี้น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือใช้
ในทางท่ีท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดย
ใช้ความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนั
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั และบท
ก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของ
ตนเอง คู่สมรส 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 
 
2.3.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)   ปี   2562    ของบริษทั และบริษทัยอ่ยในประเทศท่ีจ่ายให้แก่  บริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส  จ ากดั ซ่ึงเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั รวมเป็นเงิน 6.63 ลา้น
บาท  โดยบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี รวมถึงบุคคลต่อไปน้ี 
(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
(ข) กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านกังานสอบบญัชี และกิจการท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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(ค) กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
(ง) หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั ไม่วา่

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีจะเขา้ข่ายเป็น

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านักงานสอบบญัชีขา้งตน้ ให้น านิยามตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ย
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาใชบ้งัคบั ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
และบริษทัยอ่ย 
(2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) จ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท  เป็นค่าบริการตรวจสอบตามวิธีท่ีตกลงร่วมกนัตาม

เง่ือนไขของกรมสรรพากรและตามบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

2.3.8 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ 
บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 

Governance Code 2017: CG Code 2017) ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดจ้ดัท า
และประกาศใช้ตั้ งแต่เดือน มีนาคม 2560 บริษทัได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อใหบ้ริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีการปฏิบติัตามและมีกระบวนการในการทบทวน
การน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจอยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง โดยในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ บริษทัไดค้  านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน นอกจากน้ีคณะกรรมการของบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีมี
จริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัไดน้ าหลกัการ CG Code 2017 มาปรับใช้
โดยการศึกษารายละเอียด CG Code 2017 โดยน ามาเปรียบเทียบกบันโยบายและแนวปฏิบติัเดิมของบริษทั สรุปประเด็นท่ีตอ้ง
ด าเนินการเพ่ิมเติม เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาด าเนินการต่อไป นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้การทบทวนน า
หลกั CG Code ไปปรับใชต้ามบริบทของธุรกิจ ดงัน้ี 
1. บริษทัไดเ้พ่ิมเติมบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการในการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษทั และบทบาท

คณะกรรมการในการก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้ง เพ่ิมเติมบทบาท
หนา้ท่ีของคณะกรรมการในการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี
ดว้ย 

2. เพ่ิมเติมแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้กรรมการท่ี
มีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนัยส าคญัในเร่ืองท่ีก าลงัจะพิจารณาตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียอยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการและบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
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2.3.9 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ  
  บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเ ร่ืองอ่ืนๆ โดยมีการทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี คณะกรรมการได้
ก าหนดใหมี้การจดัท าตารางองคป์ระกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพ่ือเป็นการใหค้วามส าคญักบั
แนวทางการพฒันา ความรู้ ความสามารถแก่กรรมการในดา้นท่ีจ าเป็นหรือท่ียงัขาดอยู ่(Board Development) เพื่อให้กรรมการมี
คุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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2.4 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

2.4.1  นโยบายภาพรวม 

 บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้มีส่วนได้

เสีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย   บริษทั ตระหนกัดีวา่ การท่ีบริษทัดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง นั้น จะตอ้งไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในความปลอดภยัสูงสุด โดยท่ีบริษทัมี

นโยบายในการปฏิบติัตาม กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และขอ้บงัคบัต่างๆอยา่งเคร่งครัด  

บริษทั กาํหนดใหค้วามรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั ซ่ึงบริษทัไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจของบริษทั 

และไดจ้ดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงให้กบัการทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม สาํหรับการเบิกใชง้บประมาณดงักล่าวจะพิจารณาโดย

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

พนัธกิจและภารกิจท่ีสาํคญัของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

• วางแผนการเพ่ิมส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  (facilities) คลงั โรงบรรจุก๊าซ และสถานีบริการรวมถึงเรือ 

บรรทุกก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ  ต่าง ๆ 

• พฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังานให้ประสบ

ผลสาํเร็จ มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั 

• ใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ การใหบ้ริการ  รวมถึงการปฏิบติัภายในองคก์ร 

• มุ่งเนน้ความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน  ดว้ยการจดัสรร  ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นเลิศ โดยเฉพาะดา้นความ 

ปลอดภยั  ความสะดวก ในราคาประหยดัและเป็นธรรม 

ดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล  และต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ให้ความสําคญัต่อการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ชุมชน  ตลอดจนผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

บริษทั ตระหนักดีว่าการดาํเนินธุรกิจการจัดจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และ ธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้ง ถา้ขาดความรับผิดชอบแล้วอาจมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ตั้ งแต่พนักงาน ผูบ้ริหาร คู่คา้ ชุมชน และสังคม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นสวสัดิภาพส่วนบุคคล ความปลอดภยัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายบริหารจึงไดมี้นโยบายและกาํหนด

แนวทางการปฏิบติัการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว ดงัน้ี  

 

การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม 

 บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัจรรยาบรรณท่ีดีทางธุรกิจ ตามกรอบกติกา การ

แข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยรักษาบรรทดัฐานขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 

- ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนขอ้มูลทางธุรกิจ ท่ีอาจทาํใหก้ระทบต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง 

- หลีกเล่ียงการตกลงหรือพดูคุยกบัพนกังานของคู่แข่ง เก่ียวกบัการตลาด แผนธุรกิจต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจ 

 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังาน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของบริษทั บริษทัจึงมุ่งให้การสนบัสนุนใน

การพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั อีกทั้งยงัส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
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สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดี มีการทาํงานเป็นทีมและเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทาํงาน รับฟัง

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมเสมอภาค 

บริษทัดาํเนินการส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัมีการฝึกอบรมพนกังานในทุกระดบัชั้นตามโครงการฝึกอบรมประจาํปีหลายๆโครงการ ซ่ึงจดั

อยา่งเป็นระบบตามระเบียบปฏิบติัการฝึกอบรมพนกังานของบริษทั 

 

ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีความเป็นเลิศในดา้นการบริหารการจดัการ  ดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่มีภารกิจอ่ืนใดท่ีจะมีความสาํคญัไปกวา่ การสร้างสุขภาพและความปลอดภยัเพ่ือ พนกังานของเรา  ลูกคา้  คู่คา้ ชุมชนและ

การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึน การพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ในเร่ืองดงักล่าวจะเป็นบรรทดัฐาน

ท่ีย ัง่ยนืและสาํคญัสาํหรับการเจริญเติบโตของบริษทัของเรา และจะเป็นส่ิงผลกัดนัใหเ้กิดความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งของการ

นาํโครงการและกระบวนการต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจมาผนวกเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีบริษทั ให้ความสาํคญัสูงสุด ใน

ความมุ่งมัน่ท่ีจะมีความเป็นเลิศ ในดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึถือตามนโยบาย ดงัน้ี 

 1. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานอุตสาหกรรม

ต่างๆ ตลอดจนการใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีต่อเจา้หนา้ท่ีในอนัท่ีจะพฒันาและปรับปรุงขอ้กาํหนดต่างๆ ดงักล่าว 

 2. รักษาสถานท่ีในการทาํงานใหไ้ดม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดถือ มาตรฐานของ

การดาํเนินงานท่ีดีท่ีสุดเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

 3. ตั้งเป้าหมายท่ีจะปลอดอุบัติเหตุจากการทาํงาน เน่ืองจากเราเช่ือว่าการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอุบัติการณ์

สามารถป้องกนัได ้

 4. มีการทบทวนการปฏิบัติการ และกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองแลว้พฒันาโครงการท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะ

สนบัสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงศกัยภาพของเราอยา่งต่อเน่ือง 

 5. พนกังานของบริษทัทุกคน ตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ในอนัท่ีจะ

ประพฤติให้สอดคลอ้งและทิศทางเดียวกนักับเจตนารมณ์ ของนโยบายน้ี โดยกาํหนดให้เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานท่ีเห็นพอ้งตอ้งทาํใหบ้รรลุผล 

 6. พนกังานทุกคน ตอ้งร่วมมือและส่งเสริมใหคู้่คา้ ผูรั้บเหมา ท่ีเขา้มาทาํธุรกิจกบัเราตอ้งมีความรับผิดชอบต่อความ

ปลอดภยัและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 7. พฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัและเป็นท่ียอมรับในด้านส่ิงแวดลอ้ม เม่ือผลิตภณัฑ์นั้นถูกใชอ้ย่าง

เหมาะสมและจะใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นเพ่ือใหบ้รรลุความมุ่งหวงัดงักล่าว 

 นโยบายดงักล่าวถือเป็นหัวใจสาํคญัของกลยทุธ์และนโยบายในการปฏิบติัการ ตลอดจนเป็นกรอบของการกาํหนด

แผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และจะตอ้งทบทวนและติดตาม ใหน้โยบายน้ีนาํไปสู่การปฏิบติัควบคู่ไป

กบัการกาํหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการปฏิบติัการนโยบายดงักล่าวเช่น 

• การจดัอบรมความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว และความปลอดภยัใน

การใช ้การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ ให้แก่พนกังาน ลูกคา้ และ บุคคลภายนอกเช่น ชุมชน หน่วยงาน

ราชการ เป็นตน้ 

• การจดัซ้อมแผนฉุกเฉิน ณ สถานปฏิบติังานต่าง เช่น คลงัก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โดยมีเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ตวัแทน

ชุมชนเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตามโอกาส 
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• การจดักิจกรรม 5 ส. ในสถานประกอบการ 

• การใหค้วามรู้ โดยจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยั 

 

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัมีการจดักิจกรรมดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ไดแ้ก่  

• การเขา้ร่วมและช่วยเหลือสงัคม เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม การบริจาคส่ิงของใหแ้ก่ชุมชน การ

บริจาคเงินสร้างศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล การเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

• การจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การรณรงค์การใช้กระดาษท่ีใชแ้ลว้ใน

สาํนกังาน เป็นตน้ 

 

2.4.2 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

บริษทัส่งเสริมและสนับสนุนการทาํกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ

สนบัสนุนดา้นการพฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดี ดงัเช่น การสนบัสนุนงบประมาณใน

การจดัสร้างระบบประปาภูเขา ใหแ้ก่ ชุมชนราษฎรบา้นสินไชย บา้นผาแดง บา้นสันติวนา และบา้นป่าเก๊ียะ ณ อ.ไชยปราการ   

จ.เชียงใหม่ เพ่ือใหค้นในชุมชนทั้งส่ีแห่งไดมี้นํ้ าในการใชอุ้ปโภค และบริโภค โดยกิจกรรมดงักล่าว ดาํเนินตามโครงการธรรม

ตามพระราชดาํริ ของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีเนน้เร่ืองการบรรเทาวกิฤติการณ์ขาดแคลนนํ้ า  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

การร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพ่ือดาํเนินการตามโครงการตามแนวพระราชดาํริ โดย

ไดจ้ดัทาํโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครองราช 70 ปี มหาราชาและ 84 พรรษา มหาราชินี ซ่ึงวตัถุประสงคข์องโครงการ 

“ป่าแลกนํ้ า” ในคร้ังน้ี เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกและรักษาป่า เพ่ือให้ป่าเป็นแหล่งตน้นํ้ าให้กบัลูกหลาน

ต่อไปในภายหนา้  
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นอกจากน้ีบริษัทยงัมีกิจกรรมเพ่ือชุมชน โดยให้ชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงคลงัก๊าซของบริษทัได้มีส่วนร่วมและสร้าง

สมัพนัธ์อนัดี รวมถึงการสร้างการรับรู้ใหก้บัชุมชนถึงมาตรการความปลอดภยัของคลงัก๊าซท่ีสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนได ้โดย

บริษทัไดมี้การจดังานวนัเด็ก คร้ังท่ี 4 ซ่ึงไดมี้การจดังานบริเวณคลงัก๊าซสุขสวสัด์ิ โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองลดัหลวง นาย

อรุณกาญจน์ ไมเ้กตุ เป็นประธานในพิธี โดยในกิจกรรมมีเด็กๆ เขา้ร่วมงานจาํนวน 471 คน ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆ

และผูป้กครองไดร่้วมสนุก รวมถึงมีกิจกรรมแข่งขนั และใหร้างวลักบัเด็กๆในงานวนัเด็กดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัไดผ้า่นการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นดา้นการทุจริต (Collective 

Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 โดยบริษทัมีแนวทางปฏิบติัเกียวกบัการป้องกนัการ

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

บริษทัมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการกาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริต 

คอร์รัปชัน่ ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั การติดประกาศในสาํนกังาน คลงัก๊าซ และสถานีบริการก๊าซ รวมถึงประกาศ

นโยบายดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.siamgas .com โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกร้อง เสนอให้ และดาํเนินการใดๆ หรือยอมรับการทุจริต

คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดก้าํหนดขั้นตอนเพ่ือ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และใหมี้การสอบทานขั้นตอนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ กฎหมาย  นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และรักษาช่ือเสียงของบริษทั โดย

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั ดงัน้ี 

1.  กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วา่การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่ิง

ท่ียอมรับไม่ไดท้ั้งการทาํธุรกรรมกบัภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดก็ตาม 
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2.  กรรมการและฝ่ายบริหารบริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่รวมถึงขอ้กฎหมายของประเทศไทยกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบัติ

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

3.  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4.  บริษทักาํหนดนโยบายในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกคนปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

4.1  การช่วยเหลือทางการเมือง บริษทัมีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง หรือมีนโยบายเป็นกลางทางการ

เมือง และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดหรือกลุ่มการเมืองใด โดยจะไม่ให้การสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของ

พรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใด และจะไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยเหลือผูส้มคัรรับการเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหน่ึง

โดยเฉพาะไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

4.2  การบริจาคเพ่ือการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนุน  มีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 

เพ่ือสร้างช่ือเสียงของบริษทั และกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ บริษทัมีนโยบายท่ีจะควบคุมดูแลการบริจาคให้การกุศลและ

การให้เงินสนบัสนุนให้มีความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ถูกนาํไปใชเ้ป็นช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนด

แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน รัดกมุและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถสอบทานเอกสารหลกัฐานต่างๆได ้

4.3   การให้หรือรับของขวญั และการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนตอ้ง

เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์  หรือส่ิงอ่ืนใดเป็นการตอบแทนท่ีอาจ

พิจารณาไดว้า่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีการขออนุมติัและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัในเร่ือง

การรับหรือใหข้องขวญั และการเล้ียงรับรองท่ีกาํหนดไว ้

4.4   บริษทัตอ้งไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอาํนวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดาํเนินการทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนหรือ

อาจจะเกิดข้ึนโดยผา่นบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีแทนบริษทั ท่ีปรึกษา นายหนา้ คู่สญัญา คู่คา้ หรือตวักลาง ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ

บริษทั 

4.5  บริษทัจดัใหมี้ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวญั หรือทรัพยสิ์นไวโ้ดยกาํหนดวงเงินและหลกัเกณฑอ์าํนาจอนุมติั  

ซ่ึงจะตอ้งมีหลกัฐานท่ีชดัเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการเบิกจ่ายเงิน ของขวญั หรือทรัพยสิ์น

ดงักล่าวไม่ไดก้ระทาํไปเพ่ือการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยกาํหนดใหต้อ้งมีการตรวจสอบขอ้มูล และรายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตาม

แนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้

4.6  การขายและการตลาด  บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด เพ่ือควบคุมให้การ

ดาํเนินงานขายและการตลาดเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4.7   การจดัซ้ือ จดัจา้ง บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย และใหเ้ป็นไปตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทั 

4.8  การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล  จะตอ้งจดัให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การ

ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5.  การนาํนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไปสู่การปฏิบติั 

5.1  ส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึง

เปิดเผยใหบุ้คคลผูท้าํหนา้ท่ีแทนบริษทั ท่ีปรึกษา นายหนา้ คู่สญัญา คู่คา้ รวมถึงบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมี

อาํนาจในการควบคุม เพ่ือนาํไปปฏิบติัผา่นช่องทางท่ีกาํหนด 
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5.2  จดัใหมี้กระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถูกตอ้ง และจดัใหมี้กระบวนการประเมินความเส่ียงการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีเป็นส่วนหน่ึงในปัจจัยเส่ียงขององค์กร  ตลอดจนกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 

5.3  จดัให้มีช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถเขา้ถึงได้เพ่ือให้พนักงานและบุคคลอ่ืนๆ ขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือร้องเรียน โดยมัน่ใจ

ไดว้า่ผูแ้จง้จะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเหมาะสม  

5.4  พนักงานบริษทัไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ

บริษทั โดยแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนดและใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ  หาก

มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการขอคาํแนะนาํสามารถกระทาํไดโ้ดยผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนดไว ้

5.5  บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครอง โดยไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ ต่อพนกังานท่ีปฏิเสธ 

แจง้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือ

ผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

5.6  ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัจะตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัตาม

ระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไวซ่ึ้งรวมถึงการเลิกจา้งงานในกรณีท่ีบริษทัเห็นวา่จาํเป็น และไดรั้บโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.5   การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

    

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน 

              คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการท่ีบริษทัจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิผลจึง

มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและโปร่งใส รวมทั้งมีการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทําการสอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีในการพิจารณา คดัเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  สอบ

ทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน 

เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดพ้ฒันาข้ึน โดยจดัทาํตาม

แนวคิดของ COSO  (The Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission) โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบ 

ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองคก์ร     (Control Environment) , การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) , การควบคุม

การปฏิบติังาน (Control Activities) , ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) และระบบการ

ติดตาม (Monitoring Activities)  โดยไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ ซ่ึงจากการใชแ้บบประเมิน

ดงักล่าวเป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเองนั้น คณะกรรมการเห็นวา่ 

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้สามารถป้องกนั

ทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนําไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํ

ธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน 

คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการต่อการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีหนา้ท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างนโยบายและกรอบ

การบริหารความเส่ียงซ่ึงจดัทาํตามแนวคิดของ COSO ERM (Enterprise Risk Management) ทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองคก์ร พิจารณาและใหค้วามเห็นในการกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละความเบ่ียงเบนของระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดข้ององค์กร  ทบทวนและปรับปรุงระบบการจดัการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยา่งต่อเน่ืองและกาํหนดใหมี้การประเมินผล และติดตามการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางท่ีกาํหนด

ไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  จดัใหมี้การประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีสาํคญัในดา้นต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพ่ือให้
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มัน่ใจวา่การประเมินความเส่ียงไดค้รอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาํเนินธุรกิจ ตามแนวทางของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี  สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ิมการติดตามความเส่ียงท่ีมีความสาํคญัต่อองคก์รและดาํเนินการให้องคก์ร

มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม  รวมทั้ งพิจารณาความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร ทบทวนความ

เหมาะสมของแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การแต่งตั้งคณะทาํงานบริหาร

ความเส่ียงขององคก์ร โดยกาํหนดใหผู้บ้ริหารสูงสุดของฝ่ายหรือผูจ้ดัการฝ่ายเป็นตวัแทนในคณะทาํงาน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

การประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีสาํคญั รวมถึงมาตรการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั ไดมี้การประเมินและจดัทาํมาตรการ

บริหารความเส่ียงระบบงานภายในของบริษทั และไดมี้การนาํมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมินความเส่ียงในแต่

ละดา้นไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหรั้ดกมุและเหมาะสม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจาก

รายงานผลการตรวจสอบท่ีนาํเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์         

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd.) ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ประจาํปี 2562 โดยในรายงานของผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สังเกตจากการตรวจสอบท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุม

ภายในทางดา้นบญัชีการเงินของบริษทัแต่ประการใด รวมทั้งทาํการประเมินร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี  

1/2563  เม่ือว ันท่ี  18 กุมภาพันธ์  2563  โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดพ้ฒันาข้ึนเป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัวา่ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ 

 

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2555 ท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้ งนางจนัทิรา       

ศรีม่วงพนัธ์ ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัรวมทั้ งกาํหนดกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือระบุ

ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของหวัหนา้งานตรวจสอบภายในโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2555  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของนางจนัทิรา  ศรีม่วงพนัธ์  แลว้เห็นวา่มีความเหมาะสม เพียงพอกบั

การปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้เก่ียวกบัดา้นบญัชีการเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน ซ่ึงมีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของบริษทั รวมทั้งสามารถให้การ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 

20 ปี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดดู้แลให้ผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 

และการอบรมท่ีเหมาะสม เพียงพอ กบัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวแลว้ ทั้ งน้ีบริษทัไดก้าํหนดให้การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง 
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โยกยา้ย เลิกจา้งผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทันั้น จะตอ้งผ่านความเห็นชอบหรือไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีดงัน้ี 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

1. ช่ือ – สกลุ  ตาํแหน่งงาน 

    นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์ 

    ตาํแหน่งงานปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  คุณวุฒิทางการศึกษา 

     ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3.  ประสบการณ์ทาํงานและการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง 

     3.1  ประสบการณ์ทาํงาน 

 ปี 2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 ปี 2541 – 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

     3.2  ประสบการณ์ฝึกอบรม 

 3.2.1  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Director Certification Program รุ่น DCP 271/2019 

• หลกัสูตร  IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 12/2019 

• หลกัสูตร Advanced  Audit Committee รุ่น AACP 28/2018 

• หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น BNCP 4/2018 

• หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น HRP 15/2017 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่น DAP 137/2017 

• หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide รุ่น ACPG 20/2015 

• หลกัสูตร Company Secretary Program รุ่น CSP 11/2005 

 3.2.2  การอบรมจากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน , สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์, ตลาดหลกัทรัพย ์

 แห่งประเทศไทยและอ่ืนๆในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบ 

 ภายใน อาทิ เช่น 

• หลกัสูตร การจดัทาํกระดาษทาํการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร รุ่นท่ี 2/62 

• หลกัสูตร Good Corporate Governance and Audit Committee 

• หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงตามแนว COSO ERM 
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• หลกัสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• หลกัสูตร Fraud Audit 

• หลกัสูตร Leadership Skill for Auditors 

• หลกัสูตร Audit Project Management  

• หลกัสูตร Risk Based Audit 

• หลกัสูตร Audit Manament tools and Techniques 
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12.  รายการระหว่างกนั 

12.1 สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งสําหรับปี 2562 และสําหรับปี 2561 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นธรรม ดงัน้ี 

บุคคล/นิตบุิคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 

(พนับาท) 

ความจําเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

1. บริษทั เกรท ไช

น่า มิลเลนเนียม 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

(“เกรทไชน่า”) 

 

ประกอบธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย ์

และธุรกิจโรงแรม 

 

• บริษทัและบริษทั 

เกรท ไชน่า 

 มิลเลนเนียม 

(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั เป็นกิจการ

ท่ีมีผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ร่วมกนัคือ

ครอบครัววรีบวร

พงศ ์ถือหุน้ใน

บริษทัรวมกนั  

1,011.51 ลา้นหุน้

หรือคิดเป็นร้อย

ละ 55.03  ของทุน

จดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 

และถือหุน้ใน

บริษทั เกรทไชน่า 

รายได้ขายก๊าซ LPG และยอดลกูหนีก้ารค้า  

บริษทั เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) 

จาํกดั ไดซ้ื้อก๊าซ LPG จากบริษทัเพือ่ใชใ้นส่วน

ของศูนย์อาหารของอาคารศูนย์การคา้ โดย

บริษทักาํหนดราคาค่าก๊าซ LPG ท่ีขายให้แก่

บริษัท เกรทไชน่าในราคาเดียวกันกับท่ีขาย

ใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไป  

  

เงินประกนัเพ่ือเช่าอาคารสาํนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ UGP ,LCR 

และ SLM ได้เช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงานของ

โครงการเดอะพาลาเดียม เวิลด์ กบับริษทั เกรท

ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จาํกดั เพื่อใช้

เป็นสํานักงานในการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัและ

บริษทัย่อยจึงตอ้งชาํระเงินประกนัการเช่าและ

การบริการ ไว ้เป็นประกันในการเช่าพื้นท่ี

สาํนกังานดงักล่าว ดว้ยอตัราค่าเช่าเดิม ซ่ึงไม่ได้

6,113 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,345 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,113 

 

 

 

 

 

 

 

6,935 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,441 

 

 

 

 

 

 

 

6,935 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่

รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้

ปกติของบริษทัและมีการกาํหนด

ราคาเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัขาย

ใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไป จึงเห็นวา่

รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่

การวางเงินประกนัเพือ่เช่าอาคาร

สาํนกังานของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยในการเช่าพื้นท่ีสาํนกังานเพือ่

ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

และบริษทัยอ่ย เป็นเร่ืองปกติใน

การทาํสัญญาเช่าและสัญญา

บริการพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน

โดยทัว่ไป  จึงเห็นวา่รายการ

หมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน ข้อ 36 (ก) และ

ข้อ 36 (ค) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน ข้อ 36 (ก) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 

(พนับาท) 

ความจําเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

มิลเลนเนียม (ไทย

แลนด)์จาํกดั ทั้ง

ทางตรงและ

ทางออ้มรวมกนั 

9.70 ลา้นหุน้หรือ

คิดเป็นร้อยละ 

94.66  ของทุนจด

ทะเบียนและเรียก

ชาํระแลว้  

 

• บริษทัและบริษทั 

เกรทไชน่า มิ

ลเลนเนียม (ไทย

แลนด)์ จาํกดัมี

กรรมการร่วมกนั

จาํนวน 3 ท่าน คือ  

คุณวรวทิย ์วรีบวร

พงศแ์ละคุณพชัรา 

วรีบวรพงศ ์

และ คุณพชัราวดี 

วรีบวรพงศ ์ 

มีการเรียกเก็บเพิ่ม ทั้งน้ีเงินประกนัการเช่าและ

การบริการท่ี บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 

(ไทยแลนด์) จาํกัดคิดเป็นการคิดตามปกติใน

การทาํสัญญาเช่าและสัญญาบริการเช่นเดียวกบั

อาคารทัว่ไป 

 

 

 

 

 

จ่ายค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และยอดเจ้าหนี ้

อ่ืน 

เป็นค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และยอดเจา้หน้ี

คงคา้งท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยของ

บริษทั คือ UGP, LCR และ SLM ไดเ้ช่าพื้นท่ี

อาคารสํานกังานของบริษทั เกรทไชน่า มิลเลน

เนียม (ไทยแลนด์) จาํกัด รวมพื้นท่ี  9,048.36 

ตารางเมตร  ค่าเช่าตารางเมตรละ 350 บาท และ

ค่าบริการส่วนกลาง ตารางเมตรละ 250 บาท ซ่ึง

สัญญาเช่าเร่ิม 1 กนัยายน  2561  และส้ินสุด  31 

สิงหาคม 2564 (ระยะเวลาการเช่า 3 ปี)  เพื่อใช้

เป็นสํานกังานในการดาํเนินธุรกิจโดยอตัราค่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

การเช่าพื้นท่ีสํานักงานเพื่อใชใ้น

การดําเนินธุรกิจของบริษทัและ

บริษทัย่อย เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อ

ใช้ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท

และบริษทัย่อย  อตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการ ท่ีบริษทั เกรทไชน่า  

มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จาํกัด 

คิดกบับริษทัและบริษทัย่อยก็เป็น

อัต ร า ค่ า เ ช่ า ท่ี ตํ่ า ก ว่ า อ า ค า ร

สาํนกังานท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง

กนั  อีกทั้งอาคารสํานักงานเดิมท่ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน ข้อ 36 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 

(พนับาท) 

ความจําเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

เช่าและค่าบริการส่วนกลาง เป็นอตัราท่ีตํ่ากว่า

อตัราค่าเช่าสาํนกังานในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนและยอดเจ้าหนีอ่ื้น 

เป็นค่าใช้จ่ายอื่นและยอดเจ้าหน้ีอื่นท่ีเกิดจาก

การท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชบ้ริการบริษทั 

เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด)์ จาํกดั ใน

หลายบริการ ทั้งน้ีค่าบริการท่ีบริษทั เกรทไชน่า 

มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จาํกดั คิดแก่บริษทั

และบริษทัย่อย เป็นค่าบริการท่ีคิดเช่นเดียวกนั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,912 

 

 

 

 

 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่าพื้นท่ีจาก

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั ซ่ึงส้ินสุดการเช่าในวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2555 ไม่สามารถขยาย

พื้ น ท่ีไ ด้จาก การข ยายตัวขอ ง

บริษทัและบริษทัยอ่ย ในเร่ืองของ

บุคคลากรและพื้นท่ีใชส้อย โดยท่ี

อาคารสํานักงานโครงการเดอะ

พาลาเดียม เวิลด์ สามารถรองรับ

พื้นท่ีใชส้อยของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยในระยะยาวได ้คณะกรรม 

การตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการ

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล  

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

การท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้

บริการของบริษทั เกรทไชน่า  

มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จาํกัด 

เป็นการใช้บริการในธุรกิจปกติ

ของบริษัท เกรทไชน่า มิลเลน

เนียม (ไทยแลนด์)  จํากัด และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน ข้อ 36 (ก) และ

ข้อ 36 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 

(พนับาท) 

ความจําเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

กบัท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ่ายค่าไฟฟ้าและค่านํา้และเจ้าหนีอ่ื้น 

บริษทัและบริษทัย่อยชาํระค่าไฟฟ้าและค่านํ้ า

ซ่ึงเกิดจากการใชไ้ฟฟ้าและนํ้าในสาํนกังานของ

บริษทัและบริษทัย่อย ทั้งน้ีค่าไฟฟ้าและค่านํ้ าท่ี

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) 

จาํกดั คิดกบับริษทัและบริษทัย่อยเป็นการคิด

ตามท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้จริง และเป็น

อตัราเดียวกบัท่ีบริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 

(ไทยแลนด์) จาํกดั คิดกบัผูเ้ช่าพื้นท่ีรายอื่นๆ

ภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

ค่าบริการท่ีบริษทั เกรทไชน่า  

 

มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จาํกัด

คิดแก่บริษัทก็ เ ป็นค่าบริการ ท่ี

บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 

(ไทยแลนด์) จํากัดคิดกับลูกค้า

ทั่วไปจึงมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ

มีความเหมาะสม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายชาํระค่า

ไฟฟ้าและค่านํ้ าใหแ้ก่บริษทั เกรท

ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)

จาํกดั ตามท่ีบริษทัและบริษทัย่อย

ใช้จริงและอตัราค่าไฟฟ้าและค่า

นํ้ า ท่ีบริษัท เกรทไชน่า มิลเลน

เนียม (ไทยแลนด์) จํากัด คิดกับ

บริษัทก็เป็นอัตราเดียวกันกับท่ี

บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม 

(ไทยแลนด์) จํากัด คิดกับผู ้เช่า

พื้นท่ีรายอื่นๆภายในอาคารจึงเห็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน ข้อ 36 (ก) และ

ข้อ 36 (ง) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 

(พนับาท) 

ความจําเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

 

 

ว่ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

  ค่า เ ช่าและค่าบริการอาคารสํานักงานจ่าย

ล่วงหน้า 

บริษทัและบริษัทย่อยจะต้องชาํระค่าเช่าและ

ค่าบริการส่วนกลางล่วงหนา้ให้แก่บริษทั เกรท

ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)  จํากัด ซ่ึง

เป็นไปตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นท่ี

อาคารสาํนกังาน 

 

- - 109,033 174,452 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายชาํระค่า

เช่าและค่าบริการส่วนกลางอาคาร

สํานักงานล่วงหน้าให้แก่ บริษทั 

เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย

แลนด์ )  จํากัด  ซ่ึ ง เ ป็นไปตา ม

สัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นท่ี

อาคารสํานกังาน รายการดงักล่าว

จึ ง มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

หมายเหตุประกอบข้อมูล

ทางการเงิน ข้อ 36 (ก) 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 

(พนับาท) 

ความจําเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

2. บริษทั พรหม

มหาราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั  (“พรหม”) 

 

ประกอบธุรกิจ

พฒันา

อสังหาริมทรัพย์

และธุรกิจโรงแรม 

 

• บริษทัและบริษทั 

พรหมมหาราช

พฒันาท่ีดิน เป็น

กิจการท่ีมีผูถื้อหุน้

ใหญ่ ร่วมกนัคือ

ครอบครัววรีบวร

พงศ ์ถือหุน้ใน

บริษทัรวมกนั  

1,011.51 ลา้นหุน้

หรือคิดเป็นร้อย

ละ 55.03 ของทุน

จดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 

และถือหุน้ใน

พรหม รวมกนั  

136.39 ลา้นหุน้

คิดเป็นร้อยละ 

90.75 ของทุนจด

ทะเบียนและเรียก

ชาํระแลว้ 

 

รายได้ขายก๊าซ LPG และยอดลกูหนีก้ารค้า  

บริษัท  พรหมมหาราชพัฒนา ท่ี ดิน  จํากัด 

(“พรหม”) ไดซ้ื้อก๊าซ LPG จากบริษทัเพือ่ใชใ้น

ส่วนของศูนยอ์าหารของอาคารศูนยก์ารคา้และ

ครัวของโรงแรม ซ่ึงพรหม ดาํเนินกิจการอยู ่

โดยบริษัทกําหนดราคาค่าก๊าซ LPG ท่ีขาย

ให้แก่พรหมในราคาเดียวกันกับท่ีขายให้แก่

ลูกคา้ทัว่ไป  

  

 

เงินประกนัเพ่ือเช่าอาคารสาํนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ UGP, LCR 

และ SLM ได้เช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงานของ

บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั เพื่อใช้

เป็นสถานท่ีเก็บเอกสาร บริษทัและบริษทัย่อย

จึ ง ต้อ ง ชํา ร ะ เ งิ น ป ร ะ กัน เ พื่ อ เ ช่ า อ า ค า ร 

สํานักงานไว้เ ป็นประกันในการเ ช่าพื้ น ท่ี

สํานักงานดงักล่าว โดยบริษทั พรหมมหาราช

พฒันาท่ีดิน จํากัด กําหนดอัตราการวางเงิน

ประกนัอาคารท่ีบริษทั UGP, LCR และ SLM 

จะจ่ายชาํระเท่ากบั 1 เดือน ซ่ึงตามปกติบริษทั 

10,129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่

รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ปกติ

ของบริษทัและมีการกาํหนดราคา

เช่นเดียวกบัท่ีบริษทัขายใหแ้ก่ลูกคา้

ทัว่ไป จึงเห็นวา่รายการดงักล่าวมี

ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่การ

วางเงินประกนัเพือ่เช่าอาคาร

สาํนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ในการเช่าพื้นท่ีสาํนกังานเพือ่ใชใ้น

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย เป็นเร่ืองปกติในการทาํสัญญา

เช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังานโดยทัว่ไป 

อีกทั้งอตัราเงินประกนัท่ีบริษทั 

พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั คิด

กบับริษทัและบริษทัยอ่ยกเ็ป็นอตัรา

ตํ่ากวา่ท่ีบริษทั พรหมมหาราชพนัา

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง

การเงินข้อ 36 (ก) และ 

ข้อ 36 (ค) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง

การเงินข้อ 36 (ก)  
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บุคคล/นิตบุิคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 

(พนับาท) 

ความจําเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

 

• บริษทัและพรหม

มีกรรมการ

ร่วมกนัจาํนวน 4 

ท่าน คือ   

คุณวรวทิย ์วรีบวร

พงศ ์ 

และคุณพชัรา วรี

บวรพงศ ์   

และ คุณศุภชยั วรี

บวรพงศ ์ 

และ  คุณพชัราวดี 

วรีบวรพงศ ์

พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั กาํหนดอตัรา

เงินประกนัอาคารเท่ากบัค่าเช่า 2 เดือน ทั้งน้ีเงิน

ประกนัการเช่าท่ีบริษทั พรหมมหาราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั คิดเป็นการคิดตามปกติในการทาํ

สัญญาเช่าเช่นเดียวกบัอาคารทัว่ไป นอกจากน้ี

อตัราการวางเงินประกนัการเช่าก็เป็นอตัราตํ่า

กว่าท่ีบริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

คิดกบัผูเ้ช่ารายอื่นภายในอาคารเดียวกนั  

 

 

จ่ายค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และยอดเจ้าหนี ้

อ่ืน 

เป็นค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางและยอด

เจา้หน้ีอื่นท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อย

ของบริษทั คือ UGP, LCR และ SLM ไดเ้ช่า

พื้นท่ีหอ้งเกบ็เอกสารของบริษทั พรหมมหาราช

พฒันาท่ีดิน รวมพื้นท่ี 877.43 ตารางเมตร ค่า

เช่าอยู่ในช่วงตารางเมตรละ 229.66 – 350.00 

เพือ่จดัเกบ็เอกสารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนและยอดเจ้าหนีอ่ื้น 

เป็นค่าใช้จ่ายอื่นและยอดเจ้าหน้ีอื่นท่ีเกิดจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373 

 

ท่ีดิน จาํกดั คิดกบัผูเ้ช่ารายอื่นภายใน

อาคารเดียวกนั  จึงเห็นวา่รายการ

ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ

เช่าพื้นท่ีสํานักงานเพื่อการจัดเก็บ

เอกสารของบริษัทและบริษัทย่อย 

เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อใช้ดาํเนินธุรกิจ

ป ก ติ ข อ ง บ ริ ษัท แ ล ะ บ ริ ษัท ย่ อ ย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า

รายการดงักล่าวมีความเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล และมีราคาท่ีเหมาะสม 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการท่ี

บ ริ ษัท แ ล ะ บ ริ ษัท ย่อ ย ใ ช้บ ริ ก า ร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง

การเงินข้อ 36 (ก) และข้อ 36 

(ง) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง

การเงินข้อ 36 (ก) และข้อ 36 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2.6  รายการระหวา่งกนั – หนา้ 52 
 

บุคคล/นิตบุิคคลที่

เกีย่วข้อง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ยอดคงค้าง 

(พนับาท) 

ความจําเป็นและเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั 

อ้างองิหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

การท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชบ้ริการโรงแรม

ของบริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั ใน

หลายบริการ เ ช่น บริษัทให้บริษัท พรหม

มหาราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั จดัเล้ียงรับรองลูกคา้

ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีห้องอาหารโรงแรม

ของพรหม การจองหอ้งพกัโรงแรมให้กบัลูกคา้

ข อ ง บ ริ ษัท แ ล ะ บ ริ ษัท ย่อ ย  เ ป็ น ต้น  ทั้ ง น้ี

ค่าบริการท่ีบริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน 

จํา กัด  คิ ด กับ บ ริ ษัท แ ล ะ บ ริ ษัท ย่อ ย  เ ป็ น

ค่าบริการท่ีคิดเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทั พรหม

มหาราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมของบริษัท พรหมมหาราช

พฒันาท่ีดิน จํากัด ในเร่ืองการเล้ียง

รับรองลูกคา้  การให้บริการห้องพกั

ให้แก่ลูกคา้ และบริการอื่นๆนั้น เป็น

การใชบ้ริการในธุรกิจปกติของบริษทั 

พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั ซ่ึง

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ศู น ย์ก า ร ค้า แ ล ะ

โรงแรม และค่าบริการท่ีคิดแก่บริษทั

และบริษัทย่อยก็เป็นค่าบริการท่ีคิด

กับ ลู กค้าทั่วไป จึง มีค วาม เห็ นว่ า

รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล

และราคามีความเหมาะสม 

(ง) 
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12.2        นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การขายก๊าซ LPG ให้แก่เกรทไชน่าและพรหมเพ่ือใชใ้นกิจการศูนยก์ารคา้และโรงแรม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กบัเกรทไชน่า และการใชบ้ริการจดัเตรียมอาหารและบริการอ่ืนๆ

ของเกรทไชน่า  

ทั้งน้ีบริษทัมีการกาํหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม 

และเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการ

ทาํรายการดงักล่าว  

สาํหรับในอนาคตหากมีรายการลกัษณะดงักล่าวเกิดข้ึนอีก บริษทัมีนโยบายให้สามารถดาํเนินการไดแ้ละจะ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

การเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังานของเกรทไชน่าเป็นการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนักงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ีเม่ือสญัญาเช่าหมดอายลุงบริษทัอาจต่ออายสุัญญาเช่ากบัเกรทไชน่าต่อไป อยา่งไรก็ตามบริษทัจะให้ผูรั้บผิดชอบ

นําเสนอรายละเอียดพ้ืนท่ีและราคาค่าเช่าของอาคารสํานักงานให้เช่าอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับอาคารท่ีบริษัทเช่ามา

เปรียบเทียบเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและราคาท่ีเหมาะสมต่อไป  

สาํหรับการเช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานกังานกบัพรหมนั้นไดส้ิ้นสุดลง ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 โดยบริษทัยงัคง

การเช่าพ้ืนท่ีหอ้งเก็บเอกสารบางส่วนเท่านั้น 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะกูย้ืมหรือให้กูย้ืมเงินกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตามในอนาคตอาจมีการกูย้ืมเงินระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนอีก เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ

ตามความจาํเป็น  โดยจะมีการทาํสัญญาระหว่างกนัและกาํหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจนและเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุด

ภายในกลุ่มบริษทั 

ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต คณะกรรมการ

บริษทัจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บังคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการ

ทาํรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

3.1  ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

งบการเงนิ 

  ผู้สอบบัญชี 

 ปี ช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี 

อนุญาตเลขท่ี 

บริษัทผู้สอบบัญชี 

2560 นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวฒันาสุข 4599 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

2561 นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวฒันาสุข 4599 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

2562 นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั 4526 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2560 ถึงปี 2562 

 

ปี 2560 

ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดยใหค้วามเห็นวา่  การเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตร

เคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ปี 2561 

ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดยใหค้วามเห็นวา่  การเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตร

เคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ปี 2562 

ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดยใหค้วามเห็นวา่  การเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตร

เคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การเปลีย่นแปลงทางบญัชีทีสํ่าคญั 

การเปลีย่นแปลงทางบญัชีทีสํ่าคญัปี 2560  

การซ้ือเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

กลุ่มกิจการไดจ่้ายชาํระค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นจาํนวนเงิน 1,677 ลา้นบาท สาํหรับหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 30 ของ

สามบริษทั คือ บริษทั MSN International Limited (“MSN”) บริษทั Asiatech Energy Pte. Ltd. (“AEP”) และ บริษทั Myanmar 

Lighting (IPP) Co., Ltd. (“MLP”) (รวมเรียกวา่“กลุ่มโรงไฟฟ้าพม่า”) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและใหบ้ริการเก่ียวกบัธุรกิจ

พลงังาน ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการประเมินวา่การจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตามคาํนิยาม

ท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ ทั้งน้ีมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้าจากการจ่ายซ้ือเงินลงทุน และพิจารณา

การปันส่วนตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรวมธุรกิจ 

ผูบ้ริหารได้ใช้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นบุคคลภายนอกประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยข์องกลุ่มโรงไฟฟ้าพม่า  โดยวดัมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ามีมูลค่าเท่ากบั 1,287 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

สญัญาเช่าการเงินจาํนวน 2,034 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน(สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว)จาํนวน 1,491 ลา้นบาท เงิน

กูย้มืระยะยาวจาํนวน 2,224 ลา้นบาท การวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการปันส่วนตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุน  ทั้งน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารยงัอยูใ่นระหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีแสดงในรายงานทางการเงินจึงเป็น

ประมาณการมูลค่ายติุธรรม และกลุ่มกิจการตอ้งทาํการประเมินใหเ้สร็จส้ินภายใน 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัซ้ือเงินลงทุน 

 

การเปลีย่นแปลงทางบญัชีทีสํ่าคญัปี 2561 

การประเมนิการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ทีเ่กีย่วข้องของบริษัทย่อย 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัสยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เพ่ิมเติมจาํนวน 129 ลา้น

บาท จากมูลค่าการลงทุนตามราคาทุนสุทธิจาํนวน 159 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31

ธนัวาคมพ.ศ. 2561 (ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 12) และกลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย

ดงักล่าวเพ่ิมเติมจาํนวน 93 ลา้นบาท จากมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 234 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัเน่ืองจากผลประกอบการของธุรกิจผลิตเอทานอลไม่เป็นไปตามแผนงานและไดห้ยดุดาํเนินงานแลว้ (ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 13) 

ผูบ้ริหารรับรู้การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั สยาม เอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท จาํกดั (บริษทัยอ่ย) และการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ของ

บริษทัยอ่ยโดยประเมินมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย ผูบ้ริหาร

ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยดงักล่าวสาํหรับปี พ.ศ. 2561 สินทรัพยท่ี์

สาํคญัของบริษทัยอ่ยน้ีเป็นสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในการประเมินมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตอ้งอาศยั

ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัของผูบ้ริหาร ได้แก่ ลกัษณะสภาพการใช้งานของสินทรัพย ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะขาย

สินทรัพยไ์ด ้รวมถึงรายการของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีคาดวา่จะขายใหแ้ก่บุคคลภายนอก ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ 

ผลการทดสอบการดอ้ยค่าดงักล่าวของผูบ้ริหาร พบว่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท 

จาํกดั และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 250 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท ตามลาํดบั ได้

บนัทึกไวใ้นงบการเงินอยา่งเพียงพอแลว้ 
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การเปลีย่นแปลงทางบญัชีทีสํ่าคญัปี 2562 

การประเมนิการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จาํกดั (“SEE”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่ม

กิจการ เพ่ิมเติมจาํนวน 199 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เน่ืองจากผล

ประกอบการของธุรกิจผลิตเอทานอลไม่เป็นไปตามแผนงานและไดห้ยดุดาํเนินงานแลว้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

14.1) 

 

ผูบ้ริหารรับรู้การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน SEE โดยประเมินมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

หกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย ผูบ้ริหารไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยใ์น SEE สาํหรับ

ปี พ.ศ. 2562 สินทรัพยท่ี์สาํคญัของ SEE ประกอบดว้ยท่ีดิน  

 

ผูป้ระเมินใชว้ธีิราคาตลาดในการประเมินท่ีดิน โดยใชดุ้ลยพินิจในการเลือกราคาตลาดมาใชใ้นการเทียบเคียงเพ่ือกาํหนดมูลค่า

ยติุธรรม 

 

ผลการทดสอบการดอ้ยค่าดงักล่าวของผูบ้ริหาร พบว่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท 

จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 499 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงินอยา่งเพียงพอแลว้ 

 

การซ้ือเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีการลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้ม โดยการลงทุนผ่านทางบริษทั สยาม แอลเอ็นจี 

จาํกัด (“SLNG”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ได้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (“TPP”) ซ่ึงทาํธุรกิจ

ใหบ้ริการคลงันํ้ ามนัและท่าเรือรวมจาํนวน 104,668,735 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.68 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ การ

ซ้ือหุน้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

         -  ส่วนแรกโอนหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  คิด

เป็นร้อยละ 71.20 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ ในราคา 2,384 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อย SLNG จ่ายชาํระเงินค่าหุ้นเป็น

จาํนวน 399 ลา้นบาทและใหบ้ริษทัออกตัว๋สญัญาใชเ้งินล่วงหนา้ (แสดงรวมเป็นเจา้หน้ีอ่ืน ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 

22) เพ่ือจ่ายชาํระส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1,985 ลา้นบาทแทนบริษทัย่อย SLNG (คํ้ าประกนัด้วยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 9) ซ่ึงอาวลัโดยธนาคารพาณิชยมี์กาํหนดจ่ายชาํระวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั TPP ถือเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มกิจการ โดยมีสัดส่วนการลงทุนรวม

ร้อยละ 71.20 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 

         -  ส่วนท่ีสองคิดเป็นร้อยละ 28.48 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ ในราคา 932 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย SLNG จ่ายเงิน 

ล่วงหนา้ค่าหุน้บางส่วนจาํนวน 124 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20) แลว้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และจะจ่าย

ชาํระส่วนท่ีเหลือจาํนวน 808 ลา้นบาทพร้อมกบัการรับโอนหุน้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  

 เม่ือกลุ่มกิจการไดรั้บการโอนหุ้นทั้งหมดตามสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ จะทาํให้กลุ่มกิจการถือหุ้นในบริษทั

ยอ่ย TPP สดัส่วนร้อยละ 99.68 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

ส่วนท่ี 3.1 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั - หนา้ 4 

 
 

ตารางสรุปงบการเงนิ 

 

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                                                                                                             หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

    สินทรัพย์       

สินทรัพยห์มุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,590,205 8.23 2,848,742 7.96 2,500,026 6.03 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั - - - - 1,185,029 2.86 

เงินลงทุนระยะส้ัน 99,393 0.32 132,959 0.37 100,753 0.24 

ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,061,755 12.91 5,444,878 15.21 5,290,548 12.77 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4,069,918 12.94 4,817,783 13.46 4,854,580 11.72 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 375,795 1.19 466,000 1.30 202,512 0.49 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,197,066 35.59 13,710,362 38.30 14,133,448 34.11 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,640,924 5.22 2,375,577 6.63 1,800,594 4.35 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 107,775 0.34 107,513 0.30 71,530 0.17 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,757 0.07 133,433 0.37 963,221 2.32 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,645,860 49.74 16,666,294 46.55 20,259,847 48.89 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – สุทธิ - - 127,815 0.36 167,705 0.40 

ค่าความนิยม  - สุทธิ 1,516,111 4.82 1,516,111 4.23 2,723,956 6.57 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 108,206 0.34 72,690 0.20 73,464 0.18 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 151,017 0.48 242,374 0.68 107,002 0.26 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,070,256 3.40 852,271 2.38 1,138,407 2.75 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,260,906 64.41 22,094,078 61.70 27,305,726 65.89 

รวมสินทรัพย์ 31,457,972 100.00 35,804,440 100.00 41,439,174 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                                                                                                                                                      หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกูย้มืระยะส้ัน จากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,500,520 4.77 4,988,585 13.93 4,838,846 11.68 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,987,757 12.68 3,514,764 9.82 7,094,759 17.12 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 

 

583,453 

 

1.85 

 

1,349,030 

 

3.77 

 

875,260 

 

2.11 

ส่วนของหุน้กู ้ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 

สุทธิ 
1,999,882 6.36 2,999,800 8.38 1,999,898 4.83 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 244,597 0.78 110,351 0.31 142,349 0.34 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 88,434 0.28 140,145 0.39 77,466 0.19 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,404,643 26.72 13,102,675 36.60 15,028,578 36.27 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,452,830 4.62 963,399 2.69 1,259,937 3.04 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 

3,000 0.01 3,000 0.01 3,000 0.01 

หุน้กู ้- สุทธิ 4,994,680 15.88 5,983,201 16.71 6,977,455 16.84 

เจา้หน้ีเงินมดัจาํค่าถงัแก๊ส 4,744,880 15.08 5,054,053 14.12 5,218,712 12.59 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 155,883 0.50 166,127 0.46 274,157 0.66 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 377,069 1.20 340,972 0.95 687,872 1.66 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,548 0.05 62,202 0.17 100,957 0.24 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,744,890 37.34 12,572,954 35.11 14,522,090 35.04 

รวมหนี้สิน 20,149,533 64.06 25,675,629 71.71 29,550,668 71.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                                                                                                                                                            หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน        

     หุน้สามญัจาํนวน 1,837,863,000 หุน้       

     มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท       

     (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560       

     หุน้สามญั จาํนวน 918,931,500 หุน้       

     มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 918,932 2.92 918,932 2.57 918,932 2.22 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้          

     หุน้สามญัจาํนวน 1,837,863,000 หุน้       

     มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท       

     (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560       

     หุน้สามญั จาํนวน 918,931,500 หุน้       

     มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 918,932 2.92 918,932 2.57 918,932 2.22 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,874,482 5.96 1,874,482 5.23 1,874,482 4.52 

กาํไรสะสม 

    จดัสรรแลว้ 
      

     - สาํรองตามกฎหมาย 162,089 0.51 162,089 0.45 162,089 0.39 

     - สาํรองอ่ืน - - - - - - 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,229,199 26.16 7,722,361 21.57 8,510,351 20.54 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (45,724) (0.15) (691,188) (1.93) (385,479) (0.93) 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 11,138,978 35.40 9,986,676 27.89 11,080,375 26.74 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 169,461 0.54 142,135 0.40 808,131 1.95 

รวมส่วนของเจ้าของ 11,308,439 35.94 10,128,811 28.29 11,888,506 28.69 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 31,457,972 100.00 35,804,440 100.00 41,439,174 100.00 

 

 

 

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                                                                                                                                                       หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน       

รายไดจ้ากการขาย 58,743,412 98.51 68,263,970 98.79 66,834,447 99.10 

รายไดจ้ากการขนส่ง 395,073 0.66 249,074 0.36 228,138 0.34 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 13,776 0.02 9,438 0.01 13,970 0.02 

รายไดอ่ื้น       

รายไดเ้งินปันผล 2,850 0.01 3,599 0.01 3,367 0.00 

รายไดอ่ื้น 474,311 0.80 577,455 0.83 361,878 0.54 

รวมรายได้ 59,629,422 100.00 69,103,536 100.00 67,441,800 100.00 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 

ตน้ทุนขายและบริการ (53,843,942) (90.30) (66,061,607) (95.60) (63,656,266) (94.39) 

ตน้ทุนขนส่ง (361,612) (0.61) (200,442) (0.29) (169,573) (0.25) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร (1,424,691) (2.39) (1,505,191) (2.18) (1,484,627) (2.20) 

รวมค่าใช้จ่าย (55,630,245) (93.30) (67,767,240) (98.07) (65,310,466) (96.84) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมและการร่วมคา้ (36,513) (0.06) 177,649 0.26 176,973 0.26 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงินได้ 3,962,664 6.64 1,513,945 2.19 2,308,307 3.42 

ตน้ทุนทางการเงิน (461,140) (0.77) (492,864) (0.71) (578,918) (0.86) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (662,079) (1.11) (151,359) (0.22) (307,356) (0.45) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 2,839,445 4.76 869,722 1.26 1,422,033 2.11 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,811,104 4.71 871,184 1.26 1,359,917 2.02 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,341 0.05 (1,462) (0.00) 62,116 0.09 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 2,839,445 4.76 869,722 1.26 1,422,033 2.11 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

      งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                                                                                                                                                       หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 2,839,445 4.76 869,722 1.26 1,422,033 2.11 

       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน สุทธิจากภาษี       

       

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร       

หรือขาดทุนในภายหลงั       

- การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั       

      ออกจากงาน - - - - (25,710) (0.04) 

หกั  ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าใหม่       

       ของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - - 5,142 0.01 

       

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร       

หรือขาดทุนในภายหลงั       

- กลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน - - (463) (0.00) 1,458,640 2.16 

หกั ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีราคาท่ีดิน - - 93 0.00 (291,728) (0.43) 

       

- ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม       

     และการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (21,384) (0.04) (34,005) (0.05) (27,141) (0.04) 

- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน       

      จากการแปลงค่างบการเงิน  (545,783) (0.91) (614,978) (0.89) (702,965) (1.04) 

       

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน สุทธิจากภาษี (567,167) (0.95) (649,353) (0.94) 416,238 0.62 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,272,278 3.81 220,369 0.32 1,838,271 2.73 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,243,578 3.76 229,451 0.33 1,769,815 2.63 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,700 0.05 (9,082) (0.01) 68,456 0.10 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,272,278 3.81 220,369 0.32 1,838,271 2.73 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 3,501,524 1,021,081 1,729,389 

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินได ้    

ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ 1,176,365 1,083,738 956,345 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยอ่ื์น 54,045 53,812 50,272 

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (5,112) (33,535) 33,881 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะส้ัน (2,854) 34 (1,394) 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 31,988 (191,966) (196,561) 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 4,525 14,317 19,588 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (2,188) 166 250 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 158 278,665 (278,401) 

ค่าเผือ่ลดมูลค่าของอุปกรณ์ 28,000 93,000 - 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของค่าความนิยม 21,691 - - 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะส้ัน (2,850) (3,599) (3367) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 14,593 17,117 74,610 

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง-สุทธิ (2,048) 43,549 97,616 

ดอกเบ้ียรับ (16,567) (16,822) (26,161) 

ตน้ทุนทางการเงิน 461,140 492,864 578,918 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 5,262,410 2,852,421 3,034,985 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาํเนินงาน    

-ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,066,082) (1,569,478) 17,599 

-สินคา้คงเหลือ (823,721) (1,175,915) 88,951 

-สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 145,477 (79,824) 277,398 

-สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (48,965) (55,091) 7,679 

-เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (133,383) (560,224) 1,297,148 

-หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,477 47,366 (71,499) 

-เจา้หน้ีเงินมดัจาํค่าถงัแก๊ส 117,770 309,173 164,658 

-หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,001) 43,725 35,546 

-จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (4,852) (6,874) (20,909) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,448,130 (194,721) 4,831,556 

-จ่ายดอกเบ้ีย (444,730) (486,675) (569,697) 

-จ่ายภาษีเงินได ้ (271,093) (445,392) (284,883) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 2,732,307 (1,126,788) 3,976,976 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินสดรับ(จ่าย)เพือ่เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 11,500 (33,600) 33,600 

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,986 - 14,983 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (112,790) (82,983) 

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (817,787) (503,053) - 

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (97,253) - - 

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (124,000) 

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (27,500) (21,091) - 

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือ่ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,186) - - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23,367 - - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั - - (1,185,029) 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,523,726) (2,309,434) (2,004,997) 

เงินสดจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (154,228) (61,080) (212,881) 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13,880 89,487 277,172 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,716) (163) (3,938) 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - - (429,873) 

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 16,273 16,029 29,792 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 2,850 3,599 3,367 

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ - - 880 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,552,540) (2,932,096) (3,683,907) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (124,349) 3,490,962 160,750 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,329,919 1,015,981 1,391,918 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (578,165) (771,637) (1,624,850) 

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู ้ (1,300,000) (2,000,000) (3,000,000) 

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้- สุทธิ 1,995,690 3,982,813 2,984,560 

เงินสดรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 428 1,525 - 

เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (20,466) - 

จ่ายเงินปันผล (790,735) (1,381,426) (554,393) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 532,788 4,317,752 (642,015) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 712,555 258,868 (348,946) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,879,333 2,590,205 2,848,742 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด (1,683) (331) 229 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 2,590,205 2,848,742 2,500,025 
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

อตัราส่วนทางการเงิน 

 งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 

 

พ.ศ. 2561 

 

พ.ศ. 2562 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 

 

 

   

 - อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.33 1.05 0.94 

 - อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.80 0.64 0.52 

 - อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.31 (0.10) 0.28 

 - อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 23.20 19.65 14.04 

  - ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 15.73 18.58 25.64 

 - อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 14.52 14.87 13.10 

 - ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 25.13 24.55 27.48 

 - อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 18.77 24.07 18.67 

 - ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 19.45 15.16 19.28 

 - วงจรเงินสด (วนั) 

 

21.42 27.97 33.84 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (Profitability Ratio) 

 

 

 

   

 - อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 8.36 3.30 4.85 

 - อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (%)  6.70 2.21 3.44 

 - อตัรากาํไรอ่ืน (%)(1) 0.80 0.84 0.54 

 - อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%)(2) 68.95 (74.43) 172.29 

 - อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.76 1.26 2.11 

 - อตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ (%) 26.90 8.11 12.92 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

 

 

   

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 8.82 2.59 3.68 

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 25.74 12.31 12.75 

- อตัราหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.85 2.06 1.75 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

 

   

 - อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 1.78 2.53 2.49 

 - อตัราส่วนภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) (3) 0.95 1.63 1.44 

  - อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) (4) 

  

6.14 (2.32) 6.98 

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (เท่า)  (5) 

 

0.61 (0.17) 0.54 

 - อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 27.85 158.84 38.99 

ข้อมูลต่อหุ้น (ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) 

 

   

- มูลค่าหุน้ตามบญัชี 6.06 5.43 6.03 

- กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ 1.53 0.47 0.74 

หมายเหตุ  (1) อตัรากาํไรอ่ืน คาํนวณจากกาํไรท่ีไม่ไดจ้ากการดาํเนินงาน (รายไดเ้งินปันผล และรายไดอ่ื้น) / รายไดร้วม 
(2) อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร คาํนวณจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / กาํไรจากการดาํเนินงาน (EBIT)   
(3) อตัราส่วนภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของเจา้ของ ดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วน  
      ดงักล่าวในอตัราส่วนไม่เกิน 2 เท่า ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ขอ้ 7.3 (ซ)   

  (4) อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน) คาํนวณจากผลรวมของกระแสเงินสดจากกิจกรรม 
        ดาํเนินงาน / ดอกเบ้ียจ่ายจากกิจกรรมดาํเนินงาน ดอกเบ้ียจ่ายจากกิจกรรมลงทุน และดอกเบ้ียจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
  (5) อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั ตามเกณฑเ์งินสด คาํนวณจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน / (การจ่ายชาํระ 

    คืนเงินกูย้มื รายจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รายจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และการจ่ายเงินปันผล) 
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3.2  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมสาํหรับสาํหรับปี 2562 และเปรียบเทียบกบัปี 2561 และ 

ปี 2560 ตามลาํดบั   

 

1. ผลการดาํเนินงาน 

 

รายได้ 

รายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขาย (ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจขายก๊าซ LPG และ แอมโมเนีย ขาย

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน และการจาํหน่ายถงัแก๊ส LPG  ติดรถยนต ์และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ) คิดเป็นรายไดเ้ฉล่ีย 3  ปี ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 

2560-2562 เท่ากบัร้อยละ 99 ของรายไดร้วม รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก  59,629 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 

69,104 ลา้นบาทในปี 2561 และลดลงเป็น 67,442 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัของการเพ่ิมข้ึนของรายไดปี้  2561 มาจากธุรกิจจาํหน่าย

ก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ท่ี

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ปีก่อน และในปี 2562 รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงโดยมีสาเหตุมาจากราคาเฉล่ียก๊าซ LPG ในตลาดโลก 

(CP Saudi Aramco) ท่ีลดลงจากปีก่อน ราคาก๊าซเฉล่ีย โดยรวมสาํหรับปี 2562 และปี 2561 มีราคาเฉล่ียประมาณ 438 เหรียญ

สหรัฐต่อเมตริกตนั และ 541  เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั ตามลาํดบั 

 

(1)    รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

 (1)   รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย 

 (2)   รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน  

 (3)   รายไดจ้ากการจาํหน่ายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์และ 

 (4)   รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  

 

ตารางท่ี 14.1: รายไดจ้ากการขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตั้งแต่ปี 2560- 2562 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย 57,711 98.24 66,929 98.05 65,210 97.57 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน 716 1.22 711 1.04 684 1.02 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ       

      รายไดจ้ากการขายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์ 9 0.02 - - 9 0.01 

      รายไดจ้ากการขายอ่ืนๆ  307 0.52 624 0.91 931 1.40 

รวมรายไดจ้ากการขาย 58,743 100.00 68,264 100.00 66,834 100.00 
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รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายถือเป็นรายไดห้ลกัท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ดงัจะเห็นไดจ้ากรายไดจ้ากการขายในปี 2560 - 

ปี 2562  กวา่ร้อยละ 99 มาจากรายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้าํหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่

ตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละบริษทัเพ่ือบรรจุถงัก๊าซ LPG ขายให้กบัลูกคา้และจาํหน่ายโดยตรงให้กบัตวัแทนจาํหน่าย โรงงาน

อุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG สาํหรับรถยนต ์เป็นตน้ 

รายไดจ้ากการขาย สาํหรับปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 68,264 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 9,521 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.21 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 58,743 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจจาํหน่ายก๊าซ   LPG ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบัปีก่อน  

รายไดจ้ากการขาย สาํหรับปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 66,834 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,430 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.09 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 68,264 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากราคาเฉล่ียก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) 

ท่ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 

ตารางท่ี 14.2: โครงสร้างรายไดก้ารจาํหน่ายก๊าซ LPG ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามลกัษณะประเภทลูกคา้ 

และช่องทางจดัจาํหน่ายปี 2560 - 2562  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ลูกคา้ท่ีนาํไปใชง้านในครัวเรือน 11,509 20.31 11,464 17.41 11,420 17.78 

ลูกคา้ท่ีนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 4,307 7.60 4,355 6.61 4,327 6.74 

ลูกคา้ท่ีนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรม 2,452 4.33 2,709 4.11 2,744 4.27 

ลูกคา้ต่างประเทศ 38,403 67.76 47,330 71.87 45,728 71.21 

รวม 56,671 100.00 65,858 100.00 64,219 100.00 

 

รายได้จากการขายก๊าซ LPG 

สาํหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG เป็นจาํนวนเงิน 65,858 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาํนวน 9,187 ลา้น

บาท    หรือร้อยละ 16.21 เม่ือเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 56,671 ลา้นบาท รายไดโ้ดยรวมเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจจาํหน่ายก๊าซ LPG ใน

ต่างประเทศ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาก๊าซ  LPG ในตลาดโลก(CP Saudi Aramco) ท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน

กวา่ปีก่อน โดยราคาก๊าซในตลาดโลก โดยรวมสาํหรับปี 2561 และปี 2560 มีราคาเฉล่ียประมาณ 541 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั 

และ 485 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั ตามลาํดบั  

 สาํหรับปี  2562 กลุ่มบริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG เป็นจาํนวนเงิน 64,219 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 1,639 

ลา้นบาทหรือร้อยละ 2.49 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 จาํนวน 65,858 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซ LPG 

ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) โดยเฉล่ียมีราคาตํ่ากวา่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในงวดเดียวกนั โดยราคาก๊าซ LPG โดยรวมของปี 

2562 และงวดเดียวกนัของปี 2561 มีราคาเฉล่ียประมาณ 438 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั และ 541 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั 

ตามลาํดบั 
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รายได้จากการขายแอมโมเนีย 

สาํหรับปี 2561 บริษทัยอ่ย UGP มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนีย จาํนวนเท่ากบั 1,071 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาํนวน 31 

ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.98 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 1,040 ลา้นบาท เน่ืองจากอุตสาหกรรมยางพาราและราคา

ตลาดยางพารามีราคาสูงข้ึน และความตอ้งการใชว้ตัถุดิบแอมโมเนียปรับตวัเพ่ิมข้ึน 

สาํหรับปี 2562 บริษทัยอ่ย UGP มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนีย จาํนวนเท่ากบั 991 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 80 ลา้น

บาทหรือร้อยละ 7.47 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 1,071 ลา้นบาท เน่ืองจากอุตสาหกรรมยางพาราและราคาตลาดยางพารา

มีราคาลดลง และความตอ้งการใชว้ตัถุดิบแอมโมเนียลดลง ตามการชะลอตวัของภาวะอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 

รายได้จากการขายผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอ่ืีน 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ได้แก่ โพรเพลแลนท์ นํ้ ามนัดีเซล ถ่านหิน เป็นต้น ซ่ึงอยู่ภายใตก้าร

ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย UGP คิดเป็นร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2561 มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีจาํนวน 711 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

0.70 เม่ือเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 716 ลา้นบาท เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงชะลอตวัลดลงโดยรวมต่อเน่ือง 

สาํหรับปี 2562 มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนมีจาํนวน 684 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 27 ลา้นบาทหรือร้อย

ละ 3.80 เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 711 ลา้นบาท เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงชะลอตวัลดลงโดยรวมต่อเน่ือง 

 

รายได้จากการขายผลติภัณฑ์อ่ืนๆ 

สาํหรับปี 2561 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จาํนวน 624 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 308 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

97.47 เม่ือเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 316  ลา้นบาท  รายไดห้ลกัมาจากธุรกิจจาํหน่ายนํ้ ามนัของบริษทัยอ่ย SSW ซ่ึงมีการขยาย

จาํนวนสาขาสถานีบริการนํ้ ามนัเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

สาํหรับปี 2562 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จาํนวน 931 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 307 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

49.20 เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 624  ลา้นบาท  รายไดห้ลกัมาจากธุรกิจจาํหน่ายนํ้ ามนัของบริษทัยอ่ย SSW ซ่ึงมีการขยาย

จาํนวนสาขาสถานีบริการนํ้ ามนัเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

(2)  รายได้ค่าขนส่ง 

รายไดค้่าขนส่งมาจากการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  LCR (ขนส่งทางรถ) และ SLM (ขนส่งทางเรือ) ทั้งน้ีธุรกิจขนส่ง

ของบริษทัย่อยดงักล่าวให้บริการขนส่งทั้งกลุ่มบริษทัฯและลูกคา้ภายนอก ซ่ึงรายไดค้่าขนส่งตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะ

รายไดท่ี้ให้บริการแก่ลูกคา้ภายนอกเท่านั้น โดยรายไดค้่าขนส่งให้แก่ลูกคา้ภายนอกในปี 2560 เท่ากบัจาํนวน 395 ลา้นบาท 

ลดลงเป็นจาํนวน 249 ลา้นบาทในปี 2561 และลดลงเป็นจาํนวน 228 ลา้นบาทในปี 2562 

 

ตารางท่ี 14.3: รายไดก้ารขนส่งทางรถยนตแ์ละทางเรือแก่ลูกคา้ภายนอกกลุ่ม ปี 2560 - 2562 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ลูกคา้ภายนอกกลุ่ม       

รายไดก้ารขนส่งทางรถยนต ์ 123 31.14 91 36.55 93 40.79 

รายไดค่้าขนส่งทางเรือ 272 68.86 158 63.45 135 59.21 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวมรายไดค่้าขนส่ง 395 100.00 249 100.00 228 100.00 

 

รายได้ค่าขนส่งทางรถยนต์ 

สาํหรับในปี 2561 รายไดข้นส่งทางรถยนตจ์าํนวน 91 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 32 ลา้นบาทหรือร้อยละ 26.02  เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 123 ลา้นบาท เน่ืองจากเนน้การขนส่งใหก้บักลุ่มบริษทัฯเป็นส่วนใหญ่ 

สาํหรับในปี 2562 รายไดข้นส่งทางรถยนตจ์าํนวน 93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2 ลา้นบาทหรือร้อยละ 2.20  เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 91 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการขนส่งใหก้บักลุ่มลูกคา้บุคคลภายนอกเพ่ิมข้ึน 

 

รายได้ขนส่งทางเรือ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานบริษทัยอ่ย SLM  โดยแบ่งออกเป็นรายไดจ้ากการขนส่งก๊าซ LPG และรายไดจ้ากการขนส่ง

นํ้ ามนั โดยใหบ้ริการขนส่งทั้งภายในและต่างประเทศ สาํหรับในปี 2561 รายไดข้นส่งทางเรือเป็นมีจาํนวน 158 ลา้นบาทลดลง

จาํนวน 114 ลา้นบาทหรือร้อยละ 41.91  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 272 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบริษทัยอ่ย SLM มี

รายไดค้่าขนส่งก๊าซ LPG โดยเนน้การขนส่งใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯทั้งในประเทศและในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

สาํหรับในปี 2562 รายไดข้นส่งทางเรือเป็นมีจาํนวน 135 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 23 ลา้นบาทหรือร้อยละ 14.56  เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 158 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบริษทัยอ่ย SLM มีรายไดค้่าขนส่งก๊าซ LPG โดยเนน้การขนส่ง

ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯทั้งในประเทศและในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

 

(3)  รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการ รายไดห้ลกั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการซ่อมถงั รายไดค้่าผ่านท่า รายไดจ้ากการให้บริการ

ท่าเรือคอนเทนเนอร์ รายไดจ้ากการใหบ้ริการพ้ืนท่ีถงัเก็บสาํรองก๊าซ LPG และอ่ืนๆ  

สาํหรับในปี 2561 รายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัฯมีจาํนวน 9 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

35.71 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 มีจาํนวน 14 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีรายไดใ้ห้บริการผ่านท่า รายไดจ้ากการให้บริการ

ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และรายไดจ้ากการซ่อมถงั ให้แก่ลูกคา้บุคคลภายนอกลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัของลูกคา้

บุคคลภายนอก 

สาํหรับในปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัฯมีจาํนวน 14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 5 ลา้นบาทหรือร้อย

ละ 55.56 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 มีจาํนวน 9 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีรายไดใ้ห้บริการผ่านท่า รายไดจ้ากการให้บริการ

ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และรายไดจ้ากการซ่อมถงั ใหแ้ก่ลูกคา้บุคคลภายนอกเพ่ิมข้ึน 

 

(4)  รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รายไดด้อกเบ้ียรับ รายไดค้่าเช่า  กาํไรจากการ

จาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และอ่ืน ๆ   

สาํหรับในปี 2561 รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัฯมีจาํนวน 578 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 104 ลา้นบาทหรือร้อยละ 21.94 

เม่ือเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 474 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 123 ลา้นบาท  
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สาํหรับในปี 2562 รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัฯมีจาํนวน 363 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 215 ลา้นบาทหรือร้อยละ 37.20 เม่ือ

เทียบกบัปี 2561 จาํนวน 578 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 56 ลา้นบาท และ

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ จาํนวน 37 ลา้นบาท  

 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย บริการ และขนส่ง 

ตน้ทุนขายบริการ และขนส่งของบริษทัและบริษทัย่อย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ ตน้ทุนขายและ

บริการ และตน้ทุนขนส่ง  

 

 (1)  ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการตามงบการเงินรวมท่ีสาํคญัประกอบดว้ย ตน้ทุนขายก๊าซ LPG ตน้ทุนขายแอมโมเนีย ตน้ทุนขาย

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ตน้ทุนขายถงัก๊าซ LPG ติดรถยนต ์และตน้ทุนขายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  

ต้นทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย ของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2561 ตน้ทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 64,920 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 11,932 ลา้นบาทหรือร้อยละ 22.52 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2560 จาํนวน 52,988 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริษทัฯมีปริมาณการจาํหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน อีกทั้งราคา

ก๊าซ LPG ในตลาดโลก(CP Saudi Aramco) ปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลใหต้น้ทุนขายและบริการผนัแปรตามยอดขาย

ของกลุ่มบริษทัฯท่ีเพ่ิมข้ึน ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนรายไดจ้ากการขาย 

สาํหรับปี 2562 ตน้ทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนียของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 62,246 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2,674 

ลา้นบาทหรือร้อยละ 4.12 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 64,920 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก

(CP Saudi Aramco) ปรับตวัลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้ตน้ทุนขายและบริการผนัแปรตามราคาก๊าซท่ีลดลง 

ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนรายไดจ้ากการขาย 

ต้นทุนขายผลติภัณฑ์ปิโตรเคมอ่ืีน ของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2561 ตน้ทุนผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนเท่ากบั 529 

ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 16 ลา้นบาทหรือร้อยละ 2.94 เม่ือเทียบกบัปี 2560 มีจาํนวน 545 ลา้นบาท ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายโพรเพล

แลนทข์องกลุ่มบริษทัฯท่ีลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม  

สาํหรับปี 2562 ตน้ทุนผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนเท่ากบั 499 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 30 ลา้นบาทหรือร้อยละ 5.67 เม่ือเทียบกบัปี 

2561 มีจาํนวน 529 ลา้นบาท ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายโพรเพลแลนท์ของกลุ่มบริษทัฯท่ียงัคงลดลงตามการชะลอตวัของภาวะ

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม  

ต้นทุนขายผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2561 มีตน้ทุนขายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จาํนวน 613 ลา้นบาท

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 310 ลา้นบาทหรือร้อยละ 102.31  เม่ือเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 303 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการขยายจาํนวน

สาขาธุรกิจจาํหน่ายนํ้ ามนัของบริษทัย่อย SSW   ทาํให้ตน้ทุนมีการผนัแปรตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น

ส่วนของรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

สาํหรับปี 2562 มีตน้ทุนขายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จาํนวน 903 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาํนวน 290 ลา้นบาทหรือร้อยละ 47.31  เม่ือเทียบกบัปี 

2561 จาํนวน 613 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากสาเหตุหลกัมาจากธุรกิจจาํหน่ายนํ้ ามนัของบริษทัย่อย SSW   ท่ีผนัแปรตาม

ปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนของรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
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(2)  ต้นทุนขนส่ง 

ตน้ทุนขนส่ง ประกอบดว้ยค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษารถและเรือ ค่าเส่ือม

ราคา ค่าสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ ตน้ทุนขนส่งในงบการเงินรวมแสดงเฉพาะส่วนท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ภายนอกนั้น  

ตน้ทุนขนส่งสาํหรับปี 2560 มีจาํนวน 362 ลา้นบาท และจาํนวน 200 ลา้นบาท และจาํนวน 170 ลา้นบาทในปี 2561 และ 2562 

ตามลาํดบั ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุนขนส่งทางเรือท่ีปรับตวัตามรายได ้ตน้ทุนขนส่งสามารถแบ่งเป็นตน้ทุน

ขนส่งทางรถยนต ์และตน้ทุนขนส่งทางเรือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ต้นทุนขนส่งทางรถยนต์ 

สาํหรับปี 2561 ตน้ทุนขนส่งทางรถยนต์จาํนวน 70 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 23 ลา้นบาทหรือร้อยละ 24.73  เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 93 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการผนัแปรตามรายไดก้ารขนส่งทางรถยนตแ์ก่ลูกคา้บุคคลภายนอกท่ีปรับตวั

ลดลงตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของรายไดก้ารขนส่งทางรถยนตข์า้งตน้ 

สําหรับปี 2562 ตน้ทุนขนส่งทางรถยนต์จาํนวน 71 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.43  เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 70 ลา้นบาท  

 

ต้นทุนขนส่งทางเรือ 

ตน้ทุนขนส่งทางเรือสาํหรับปี 2561 ตน้ทุนขนส่งทางเรือจาํนวน 130 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 139 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

51.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 269 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการปรับตวัตามรายไดค้่าขนส่งทางเรือของบริษทัยอ่ย SLM   ท่ี

เนน้ใหบ้ริการแก่กลุ่มบริษทัฯทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของรายไดก้ารขนส่งทางเรือขา้งตน้ 

สาํหรับปี 2562 ตน้ทุนขนส่งทางเรือจาํนวน 99 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 31 ลา้นบาทหรือร้อยละ 23.85 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 2561 จาํนวน 130 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการปรับตวัตามรายไดค้่าขนส่งทางเรือของบริษทัยอ่ย SLM   ท่ีเนน้ให้บริการแก่กลุ่ม

บริษทัฯทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของรายไดก้ารขนส่งทางเรือขา้งตน้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลักของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพนักงาน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ค่าเส่ือมราคา ค่าเช่า ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยอ่ื์น ค่า

สาธารณูปโภคและอ่ืนๆ  

สาํหรับปี 2561 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 1,505 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 80 ลา้นบาทหรือร้อยละ 5.61 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 1,425 ลา้นบาท รายการใหญ่เป็นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงท่ีหยดุดาํเนินงานในอดีตจาํนวน 65 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 1,485 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 20 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.33 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 1,505 ลา้นบาท  

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินในปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 493 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 32 

ลา้นบาทหรือร้อยละ 6.94   เม่ือเทียบกบัปี 2560 จาํนวน 461 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  
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สาํหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 579 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 86 ลา้นบาทหรือร้อยละ 17.44   

เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 493 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น

เงินทุนในการซ้ือทรัพยสิ์นและการลงทุนเพ่ือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

 

กาํไรขั้นต้น กาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ 

กาํไรขั้นต้น 

รวมของกลุ่มบริษทัฯสําหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 2,260 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจาํนวน 2,687 

ลา้นบาทหรือร้อยละ 54.31  จากปี 2560 ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 4,947 ลา้นบาท อีกทั้งอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัฯ ลดลง

เป็นร้อยละ 3.30  เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 8.36  เป็นผลมาจากตน้ทุนสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายสูงข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน 

สาํหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัฯมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 3,251 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจาํนวน 991 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

43.85  จากปี 2561 ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 2,260 ลา้นบาท อีกทั้งอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 4.85  

เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 3.30  เป็นผลมาจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ท่ีลดลง

จากปีก่อนจึงมีผลใหต้น้ทุนสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายโดยรวมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

 

สําหรับกาํไรจากการดาํเนินงาน (กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได)้  ของกลุ่มบริษทัฯในปี 2560 มีกาํไรจาํนวน 3,963 

ลา้นบาท และในปี 2561  มีกาํไรจาํนวน 1,514 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2,449 ลา้นบาท และกาํไรในปี 2562 มีจาํนวน 2,308 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 794 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการขาย 

บริการ และขนส่ง เท่ากบัร้อยละ 6.70 ร้อยละ 2.21 และร้อยละ 3.44 ในปี 2560 - ปี 2562 ตามลาํดบั  

 

สําหรับกาํไรสุทธิ ของกลุ่มบริษทัฯในปี 2561 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 870 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง จาํนวน 1,969 ลา้นบาท จากกาํไร

สุทธิของปี 2560 จาํนวน 2,839 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากกลุ่มบริษทัในต่างประเทศลดลง โดยเกิดจากการตน้ทุน

สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2560  

สาํหรับปี 2562 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 1,422 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึน จาํนวน 552 ลา้นบาท จากกาํไรสุทธิของปี 2561  จาํนวน 870 

ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากกลุ่มบริษทัฯในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเกิดจากตน้ทุนสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายโดยรวมลดลง

จากราคาก๊าซท่ีลดลงตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ เม่ือเทียบกบัปี 2561   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อรายได้

รวม(ไม่รวมรายไดเ้งินปันผล) คิดเป็นสดัส่วน เท่ากบัร้อยละ 4.76  ร้อยละ 1.26 และร้อยละ 2.11 ในปี 2560 - ปี 2562 ตามลาํดบั 
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2.   ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาเท่ากบั 31,458 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และเท่ากบั 35,804 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และเท่ากบั 41,439 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทั้งน้ี สินทรัพย์

รวมส่วนใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนถึงร้อยละ 65.89 ของสินทรัพยท์ั้งหมด เน่ืองจาก

ธุรกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพ่ือลงทุนในคลงัเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 

สถานีบริการก๊าซ LPG เรือบรรทุกก๊าซ LPG และแอมโมเนีย รวมทั้งยานพาหนะ เป็นตน้  และส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 34.11 

ของสินทรัพยท์ั้งหมด เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่2.1: รายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

                                        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 2,654 65.34 4,242 77.91 4,819 91.08 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 1.45 20 0.37 32 0.61 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 151 3.72 230 4.22 202 3.82 

เงินทดรองจ่าย 119 2.93 164 3.01 99 1.87 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว       

         จากหน่วยงานราชการ 1,057 26.02 783 14.38 115 2.17 

ลูกหน้ีอ่ืน 22 0.54 6 0.11 24 0.45 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน – สุทธิ 4,062 100.00 5,445 100.00 5,291 100.00 

 

จากตารางที ่2.1 พบวา่ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 973 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัณ ส้ินปี 2559 สาเหตุ

หลกัมาจาก ในปี 2560 บริษทัไดมี้การนาํเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากต่างประเทศ  โดยทางภาครัฐไดเ้ปิดให้มีการนาํเขา้ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว แบบเสรี จึงทาํใหบ้ริษทัมีลูกหน้ีเงินชดเชยค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากหน่วยงานราชการเพ่ิมข้ึน 714  ลา้นบาท

เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1,383 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัณ ส้ินปี 2560 

สาเหตุหลกัมาจากลูกหน้ีการคา้ของธุรกิจในต่างประเทศท่ีมีปริมาณการขายในช่วงปลายงวดท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ปีก่อน และเพ่ิมข้ึน

จากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco)  ท่ีสูงกวา่ปีก่อนทาํให้ราคาขายในระหวา่งปีสูงกวา่เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2560 

จึงทาํใหมู้ลค่าลูกหน้ีคงคา้งเพ่ิมข้ึน 
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และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 154 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัณ ส้ินปี 

2561 สาเหตุหลกัมาจากลูกหน้ีเงินชดเชยค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากหน่วยงานราชการของบริษทั และบริษทัยอ่ยลดลงจาํนวน 

668 ลา้นบาท จากการรับชาํระในระหว่างปี และเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีการคา้-สุทธิจาํนวน 577 ลา้นบาท จากบริษทัย่อยใน

ต่างประเทศท่ีมีการขายสินคา้ในช่วงปลายปีสูงกวา่ปีก่อน 

 

ตารางที ่2.2 : ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน-สุทธิสามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระตามบริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                                                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ยังไม่ครบกาํหนดชําระ 2,131 78.49 3,550 82.50 3,878 74.61 

เกนิกาํหนดชําระ :       

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 328 12.08 315 7.32 596 11.47 

- มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 179 6.59 364 8.46 216 4.15 

- เกินกวา่ 12 เดือน 77 2.84 74 1.72 508 9.77 

รวมลูกหนี้การค้า 2,715 100.00 4,303 100.00 5,198 100.00 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (61) (2.25) (61) (1.42) (379) (7.29) 

ลูกหนี้การค้ากจิการอ่ืน-สุทธิ 2,654 97.75 4,242 98.58 4,819 92.71 

 

จากตารางที ่2.2  พบวา่ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นลูกหน้ีภายในกาํหนดชาํระ  เฉล่ีย

ร้อยละ 74.61  ส่วนท่ีเหลือแบ่งเป็นลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน เฉล่ียร้อยละ 11.47  มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 

เดือน  เฉล่ียร้อยละ 4.15   และเกินกวา่ 12 เดือน เฉล่ียร้อยละ 9.77 ของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนรวม ทั้งน้ีสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีอายเุกิน

กวา่ 12 เดือน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้เกือบทั้งจาํนวน  ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบาย

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด ท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยบริษทัจะตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็

จาํนวน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ีแต่ละรายท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดเ้กิน

กว่า 1 ปี ข้ึนไป เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทัและบริษทัย่อยในช่วงปี 2560 จนถึงปี 2562  จะพบว่า

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียอยูใ่นระหวา่ง 16-26 วนั 

สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือน และค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสูญเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เพ่ิมข้ึนจาํนวน 434 ลา้นบาทและจาํนวน 318 ลา้นบาทตามลาํดบั สาเหตุหลกัเพ่ิมข้ึน

จากลูกหน้ีท่ีมาจากการซ้ือหุ้นในบริษทัย่อย TPP (อธิบายไวใ้นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั) จาํนวน 318 ลา้นบาท ซ่ึงมีการตั้ง

สาํรองหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยูใ่นระหวา่งกระบวนการตามกฎหมาย 

 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นสินคา้สาํเร็จรูป ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (LPG) 

ร้อยละ 74.21 ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั โดยมีระยะเวลาในการขายสินคา้เฉล่ียประมาณ 24 - 28 วนั ในช่วงปี 2560 จนถึง

ส้ินปี 2562 
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ตารางที ่2.3:  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

                                                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 60 ร้อยละ 31 ธ.ค. 61 ร้อยละ 31 ธ.ค. 62 ร้อยละ 

วตัถุดิบคงเหลือ 26 0.64 33 0.68 31 0.64 

งานระหวา่งผลิต 16 0.39 20 0.42 15 0.31 

สินคา้สาํเร็จรูป       

  -ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม(LPG) 3,688 90.61 4,736 98.30 3,603 74.21 

  -ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 28 0.69 40 0.83 40 0.82 

  -ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั 93 2.29 131 2.72 44 0.91 

  -สินคา้สาํเร็จรูปอ่ืน 11 0.27 12 0.25 11 0.23 

  -สินคา้ระหวา่งทาง 117 2.87 46 0.95 1,054 21.71 

วสัดุอะไหล่และอ่ืนๆ 104 2.56 92 1.91 70 1.44 

รวมสินค้าคงเหลือ 4,083 100.32 5,110 106.06 4,868 100.27 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (13) (0.32) (292) (6.06) (13) (0.27) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 4,070 100.00 4,818 100.00 4,855 100.00 

  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 4,070 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

2559 จาํนวน 725 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2560 บริษทัไดมี้การนาํเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก

ต่างประเทศ  โดยทางภาครัฐไดเ้ร่ิมเปิดให้มีการนาํเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเสรี และการบริหารระดบัสินคา้คงเหลือให้

เหมาะสมตามฤดูกาลตามความตอ้งการของตลาด อีกทั้งราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ปีก่อนมาก 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 4,818 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

2560 จาํนวน 748 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคา้คงคลงัของธุรกิจในต่างประเทศเพ่ือการบริหาร

ตน้ทุนสินคา้ โดยการรักษาระดบัสินคา้คงเหลือใหเ้หมาะสมตามฤดูกาลและตามความตอ้งการของตลาด อีกทั้งราคาก๊าซ LPG ท่ี

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ปีก่อน 

และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 4,855 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 37 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคา้คงคลงัของธุรกิจในต่างประเทศเพ่ือการ

บริหารตน้ทุนสินคา้ โดยการรักษาระดบัสินคา้คงเหลือใหเ้หมาะสมตามฤดูกาลและตามความตอ้งการของตลาด  

 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืน, ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะไดรั้บคืน, เงินมดัจาํค่าสินคา้, 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั และอ่ืนๆ รายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

ตารางที ่2.4 : แสดงรายละเอียดสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
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                                                                                                                                                                (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืน 247 279 139 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะไดรั้บคืน 16 3 7 

เงินมดัจาํค่าภาษีศุลกากร 60 138 - 

อ่ืนๆ 53 46 57 

รวม 376 466 203 

 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน เท่ากบั 376 ลา้นบาท ลดลง จาํนวน 122  ลา้น

บาทเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2559  สาเหตุหลกัเกิดจากเงินมดัจาํค่าภาษีศุลกากรท่ีลดลงจากบริษทัยอ่ย SOG ในประเทศจีน จาํนวน 

122 ลา้นบาท และเงินฝากท่ีติดภาระคํ้ าประกนัลดลงจากบริษทัย่อย SGV ในประเทศเวียดนาม จาํนวน 59 ลา้นบาทและ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืน ของบริษทัเพ่ิมข้ึน จาํนวน 60 ลา้นบาท 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 466 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จาํนวน 90  ลา้น

บาทเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560  สาเหตุหลกัเกิดจากเงินมดัจาํค่าภาษีศุลกากรเพ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ย SOG ในประเทศจีน จาํนวน 

78 ลา้นบาท 

และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน เท่ากบั 203 ลา้นบาท ลดลง 263  ลา้นบาทเม่ือ

เทียบกบั ณ ส้ินปี 2561  สาเหตุหลกัเกิดจากภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืน ลดลงจากบริษทั จาํนวน  140 ลา้นบาท และเงินมดัจาํค่า

ภาษีศุลกากรลดลงจากบริษทัยอ่ย SOG ในประเทศจีน จาํนวน 138 ลา้นบาท 

 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ตารางที ่2.5 : รายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในบริษัทร่วมตามวธีิส่วนได้เสีย มดีงัต่อไปนี ้

รายการ 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ วิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า MLIPP 30.00 41.10 41.10 1,641 2,372 1,746 

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า SMD 33.00 33.00 33.00 - 4 55 

Ruamur Pte.Ltd. - - 41.10 - - - 

   รวม 1,641 2,376 1,801 

 

1) กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้า MLIPP 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559  บริษทัยอ่ย Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือลงทุนในบริษทัซ่ึง

เป็นกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมขนาด 230 MW ในประเทศเมียนมา โดยการลงทุนคร้ังน้ีบริษทัยอ่ย SPW ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น

ของ 3 บริษทั คือ บริษทั MSN International Limited (“MSN”) บริษทั Asiatech Energy Pte. Ltd. (AEP”) และบริษทั Myanmar 

Lighting (IPP) Co., Ltd.(“MLP”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของทั้ง 3 บริษทั คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งส้ิน 48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  หรือเทียบเท่ากบั 1,677 ลา้นบาท  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย SPW ไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือลงทุนเพ่ิมในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า MLIPP 

ในการเขา้ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในคร้ังน้ี บริษทัยอ่ย SPW โดยเขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมใน 3 บริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ในสัดส่วนร้อยละ 6.1 และ 5.00 



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดยการลงทุนน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 9.76 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 305.89 ลา้น

บาท และ 8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 262.07 ลา้นบาทตามลาํดบั สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัยอ่ย SPW ใน 3 บริษทั

ขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นร้อยละ 41.10 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ ของบริษทัดงักล่าว 

             และเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั MSN International Limited (“MSN”) ไดมี้มติให้

จดทะเบียนยกเลิกบริษทัร่วม MSN เพ่ือปรับโครงสร้างการบริหารงานในกลุ่มธุรกิจพลงังานไฟฟ้า MLIPP ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็น

บริษทัใหบ้ริการเก่ียวกบัธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษทัร่วมดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการปิดบริษทั 

 

2) กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้า SMD 

ในระหวา่งปี พ.ศ.  2560 บริษทัยอ่ย SPW ไดร่้วมจดัตั้งบริษทัเพ่ือดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าในประเทศเมียน

มา ในการลงทุนคร้ังน้ี บริษทัยอ่ย SPW ไดถื้อหุ้นใน 3 บริษทั คือ บริษทั Southern Myanmar Development Co.,Ltd.(“SMD”) และ 

บริษทั TSM Co., Ltd.(“TSM”) และ บริษทั Asiatech Infrastructure Co. Pte. Ltd. (“AIC”)  ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของทุนจด

ทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดยการลงทุนคร้ังน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 0.03 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 0.80  ลา้นบาท ซ่ึง

แหล่งเงินทุนท่ีใชม้าจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มกิจการ และในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 บริษทัร่วม SMDไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน

จาํนวนทั้งส้ิน 1 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 10,000 ลา้นจตั หรือเทียบเท่ากบั 204 ลา้นบาท โดยใชก้ารแปลงเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น

มาเป็นทุนจาํนวนเงิน 179.46 ลา้นบาท และคงคา้งรับชาํระค่าหุ้นจาํนวน 24.54 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสดัส่วนของกลุ่มกิจการจาํนวน 

67.32 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการแปลงหน้ีสินเป็นทุนจาํนวน 59.82 ลา้นบาท และคงคา้งชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวน 7.50 ลา้นบาท  

กลุ่มกิจการยงัคงรักษาสดัส่วนการลงทุนไวเ้ท่าเดิมคือร้อยละ 33.00  

 และเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั TSM Co., Ltd. (“TSM”) ไดมี้มติใหจ้ดทะเบียน

ยกเลิกบริษทัร่วม TSM เพ่ือปรับโครงสร้างการบริหารงานในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า SMD ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัให้บริการ

เก่ียวกบัธุรกิจโรงไฟฟ้า ซ่ึงบริษทัร่วมดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการปิดบริษทั 

 

3) Ruamur Pte. Ltd. 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ย SPW  ไดร่้วมจดัตั้งบริษทั Ruamur Pte. Ltd. (“RUM”) ซ่ึงจดทะเบียนใน

ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้

บริการทางเทคนิคเก่ียวกบัธุรกิจพลงังานไฟฟ้า กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 41.10 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด และได้

ชาํระค่าหุน้จาํนวน 305.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 9,288 บาท           

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

สินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร คลงั สถานีบรรจุและบริการก๊าซ LPG  และ

อุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG ถงัก๊าซ LPG เรือบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะ และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

ตารางที ่2.6 : รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิของบริษทั และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

                                                                                                                                                                         (หน่วย : ลา้นบาท) 

  ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน งบการเงินรวม 



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3.2 การวิเคราห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ - หนา้ท่ี 24 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

1 ท่ีดิน 2,399 3,219 4,885 

2 อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,283 3,138 3,582 

3 คลงั สถานีบรรจุ และบริการก๊าซ และอุปกรณ์ 1,452 1,455 1,489 

4 เรือบรรทุกก๊าซ 2,933 3,105 2,970 

5 ถงับรรจุก๊าซ 2,189 2,306 2,361 

6 เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือในโรงงาน 948 892 867 

7 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 247 267 303 

8 ยานพาหนะ 602 602 602 

9 งานระหวา่งก่อสร้าง 379 615 721 

รวม 14,432 15,599 17,780 

บวก  มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน 1,242 1,188 2,605 

หกั   ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (28) (121) (125) 

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 15,646 16,666 20,260 

 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปี 2559  จาํนวน 86 

ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มกิจการมีการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมเพ่ือการดาํเนินงานในระหวา่งปี จาํนวน 1,538 ลา้นบาท (ส่วน

ใหญ่เป็นการเพ่ิมของถงับรรจุก๊าซจาํนวน 354 ลา้นบาท และซ้ือเรือบรรทุกก๊าซเพ่ิมจาํนวน 937 ลา้นบาทลและยานพาหนะ 59 

ลา้นบาท และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างจาํนวน  99 ลา้นบาท) และลดลงจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งปีจาํนวน 25 ลา้นบาท  

และมีการตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์ะหวา่งปีจาํนวน 1,177 ลา้นบาท และลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจาํนวน 

388 ลา้นบาท และลดลงจากค่าเผื่อการลดมูลค่าอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย SEE จาํนวน 28 ลา้นบาท 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 

1,020 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มกิจการมีการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมเพ่ือการดาํเนินงานในระหวา่งปี จาํนวน 2,506  ลา้นบาท 

(ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมของท่ีดินจาํนวน 890 ลา้นบาท และอาคารและส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 53 ลา้นบาทและคลงั สถานีบริการ

ก๊าซและอุปกรณ์เก็บก๊าซจาํนวน 118 ลา้นบาท และถงับรรจุก๊าซจาํนวน 337 ลา้นบาท และซ้ือเรือบรรทุกก๊าซเพ่ิม จาํนวน 686 

ลา้นบาทและเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในโรงงานและอุปกรณ์สํานกังานจาํนวน 125 ลา้นบาท และยานพาหนะ 51 ลา้นบาท และ

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างจาํนวน  246 ลา้นบาท) และลดลงจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งปีจาํนวน 56 ลา้นบาท และลดลง

จากการโอนสินทรัพยไ์ปยงัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 113 ลา้นบาท  และมีการตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์ะหวา่งปีจาํนวน 

1,084 ลา้นบาท และลดลงจากค่าเผื่อการลดมูลค่าอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย SEE จาํนวน 93 ลา้นบาท และลดลงจากผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงินจาํนวน 140 ลา้นบาท 

และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากปี 

2561 จาํนวน 3,594 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มกิจการมีการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมเพ่ือการดาํเนินงานในระหว่างปี จาํนวน 

2,032  ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมของท่ีดินจาํนวน 658 ลา้นบาท และถงับรรจุก๊าซจาํนวน 279 ลา้นบาท และซ้ือเรือบรรทุก

ก๊าซเพ่ิม จาํนวน 498 ลา้นบาท และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างจาํนวน  409 ลา้นบาท) และเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

(ลงทุนโดยบริษทัยอ่ย SLNG) จาํนวน 1,879 ลา้นบาท  และลดลงจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งปีจาํนวน 312 ลา้นบาท  และ

มีการตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์ะหวา่งปีจาํนวน 956 ลา้นบาท และลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจาํนวน 467 ลา้น



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3.2 การวิเคราห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ - หนา้ท่ี 25 

บาท อีกทั้งในระหวา่งปี พ.ศ.2562 กลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าใหม่ของท่ีดินตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ ส่งผลใหมี้ส่วน

เพ่ิมทุนจากการตีราคาท่ีดิน จาํนวน 1,417 ลา้นบาท  

 

ค่าความนิยม 

ตารางที ่2.7 : รายละเอียดค่าความนิยม มีดงัน้ี 

                                                                                                                                                                         (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

 บริษทัยอ่ย UGP 

บริษทัยอ่ย TPP 

บริษทัยอ่ย SIN 

บริษทัยอ่ย SGV 

 

1,152 

- 

137 

227 

1,152 

- 

137 

227 

1,152 

1,208 

137 

227 

 ค่าความนิยม  1,516 1,516 2,724 

 

ค่าความนิยม คือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบการเงินรวม 

ณ ส้ินปี 2560 - 2561 ค่าความนิยมมีจาํนวน 1,516 ลา้นบาท และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ค่าความ

นิยมมีจาํนวน 2,724 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 1,208 ลา้นบาท เกิดจากในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 บริษทั สยาม แอลเอ็นจี 

จาํกดั (“SLNG”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (บริษทัยอ่ย “TPP”) ในสดัส่วนร้อยละ 

71.20 ซ่ึงกลุ่มกิจการยงัอยูใ่นระหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนัอ่ืน ผลแตกต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ี

จ่ายซ้ือธุรกิจและสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าแสดงเป็น ค่าความนิยม(ประมาณการ) กลุ่มกิจการจะปรับปรุงค่าความนิยม(ประมาณการ) 

น้ีภายหลงั โดยจะทาํการประเมินใหเ้สร็จส้ินภายใน 12 เดือนนบัตั้งแต่วนัซ้ือธุรกิจ (ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ขอ้ 14.1(6) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และอธิบายไวใ้นหวัขอ้การเปล่ียนแปลงทางบญัชีท่ีสาํคญั) 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

ตารางที ่2.8 : แสดงรายละเอียดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 74 37 47 

เงินมดัจาํ 17 19 13 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะไดรั้บคืน 113 140 154 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออุปกรณ์ 233 86 287 

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 124 

เงินมดัจาํสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม  97 - - 

ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย 23 50 30 



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3.2 การวิเคราห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ - หนา้ท่ี 26 

 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 414 494 437 

อ่ืน ๆ 99 26 46 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,070 852 1,138 

 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลงจากปี 2559 จาํนวน 597 ล้านบาท ซ่ึงมสีาเหตุหลกัดงันี ้

 -  เพ่ิมข้ึนจากกลุ่มกิจการจ่ายล่วงหนา้ค่าทาํสญัญาซ้ือขายหุน้เพ่ิมเพ่ือลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมใน

ประเทศเมียนมาจาํนวน 97.25 ลา้นบาท ในการเขา้ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในคร้ังน้ี บริษทัยอ่ย SPW ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมของ 3 บริษทั คือ 

บริษทัร่วม MLP และ บริษทัร่วม MSN และ บริษทัร่วม AEP ในสดัส่วนร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชาํระแลว้ โดย

การลงทุนน้ีมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 9.76 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  

 -  ลดลงจากเงินมดัจาํสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 860 ลา้นบาท ซ่ึงในระหวา่งงวดบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นผู ้

ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของทั้ง 3 บริษทัและรับรู้เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลงจากปี 2560 จาํนวน 218 ล้านบาท ซ่ึงมสีาเหตุหลกัดงันี ้

 -  ลดลงจากเงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 147 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งปีมีการโอนบญัชีเงินมดัจาํจ่าย 

ล่วงหนา้ค่าซ้ืออุปกรณ์ไปยงั บญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แลว้ 

-  และลดลงจากเงินมดัจาํสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 97 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งปีไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ

ในหุน้เสร็จส้ินจึงโอนบญัชีเงินมดัจาํ    สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมไปยงั บญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิม่ขึน้จากปี 2561 จาํนวน 286 ล้านบาท ซ่ึงมสีาเหตุหลกัดงันี ้

-  เพ่ิมข้ึนจากบริษทั ไดมี้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออุปกรณ์ท่ีเกิดจากจ่ายเงินมดัจาํค่าผลิตถงัสุทธิ จาํนวน 201 ลา้นบาท  

-  และเพ่ิมข้ึนจากในระหวา่งปีบริษทัยอ่ย SLNG มีเงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย TPP จาํนวน 124 ลา้น

บาท  

(ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ 14.1(6) เร่ือง เงนิลงทุนในบริษทัย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนีสิ้น 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ 



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3.2 การวิเคราห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ - หนา้ท่ี 27 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยล์ดลงเป็น 1,501 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.25 - 1.85 ต่อปี เน่ืองจากมีการชาํระคืนเงินกูย้มืในระหวา่งปี 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนเป็น 4,989 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.90 - 2.77 ต่อปี สาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยป์ระเภททรัสตรี์ซีท

และตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาํนวน 3,088 ลา้นบาท และจาํนวน 400 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยล์ดลงเป็น 

4,839 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียอยู่ในช่วงร้อยละ 1.65 - 6.88 ต่อปี สาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์

ประเภททรัสตรี์ซีท ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศลดลงจาํนวน 1,078 ลา้นบาท และประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งิน ของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยในประเทศเพ่ิมข้ึนจาํนวน 910 ลา้นบาท  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีรายใหญ่ๆ ซ่ึงส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ (Credit Term) ประมาณ 19-30 วนั 

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในต่างประเทศราย

ใหญ่ๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาใหสิ้นเช่ือ (Credit Term) ประมาณ 20-30 วนั 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึนเป็น 3,988 ลา้นบาท ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ลดลงเป็น 3,515 ลา้นบาท และส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนเป็น 7,095 ลา้นบาท 

ส้ินสุดณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึนเป็น 7,095 ลา้นบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 

3,580 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก           

- เจา้หน้ีอ่ืนท่ีเกิดจากบริษทัยย่ SLNG ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย TPP จาํนวน 1,985 ลา้นบาท  

- และเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีการคา้สาํหรับสินคา้ระหวา่งทางของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ จาํนวน 1,823 ลา้นบาท  ซ่ึง

ท่ีผ่านมาบริษทัย่อยมีการจ่ายชาํระเงินค่าสินคา้ให้กับเจา้หน้ีการคา้ไดต้รงตามกาํหนดเวลา ดงัจะเห็นได้จาก

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียของบริษทั และบริษทัยอ่ยในช่วงปี 2560 จนถึงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ประมาณ 

15-20 วนั ซ่ึงอยูใ่นช่วงของ Credit Term ท่ีไดรั้บจากเจา้หน้ีการคา้ 

 

ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชําระในหนึง่ปี และเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ-สุทธิ 

ตารางที ่2.9 : รายละเอียดส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปีและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

                                                                                                                                                                (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี   583 1,349 875 

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  1,453 963 1,260 

0รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ  2,036 2,312 2,135 

 

 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 664 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี 
 



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนของบริษัท ในระหวา่งปี 2560 บริษทัเบิกเงินกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 15.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

เทียบเท่ากบั 543 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูด้งักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในประเทศเมียน

มาเพ่ือจ่ายชาํระเงินค่าหุน้ใหแ้ก่ผูข้ายในงวดท่ี 2 โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้าน้ีเป็นการลงทุนผา่นทางบริษทัยอ่ย SPW และบริษทั

ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูต้ามสญัญาในระหวา่งปีจาํนวน 142 ลา้นบาท  
 

ส่วนของบริษัทย่อย บริษทัยอ่ย SLM ไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน 794 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเรือเดินสมุทรและเพ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายในการเขา้อู่ต่อเรือเดินสมุทร และบริษทัยอ่ย SLM ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูต้ามสญัญาในระหวา่งปีจาํนวน 436 ลา้นบาท  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เพ่ิมข้ึนจาํนวน 276 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี 
 

ส่วนของบริษัท ในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 550 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือ

ท่ีดินสาํหรับการขยายธุรกิจ และบริษทัไดมี้การจ่ายคืนเงินกูต้ามสญัญาในระหวา่งปีจาํนวน 248 ลา้นบาท  
 

ส่วนของบริษัทย่อย บริษทัยอ่ย SLM ไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน 467 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเรือเดินสมุทรและเพ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายในการเขา้อู่ต่อเรือเดินสมุทร และบริษทัยอ่ย SLM ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูต้ามสญัญาในระหวา่งปีจาํนวน 524 ลา้นบาท  

และส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ลดลงจาํนวน 177 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี 
 

ส่วนของบริษัท ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 864 ลา้นบาท เพ่ือ

สาํหรับการขยายธุรกิจ และบริษทัไดมี้การจ่ายคืนเงินกูต้ามสญัญาในระหวา่งปีจาํนวน 1,157 ลา้นบาท  
 

ส่วนของบริษัทย่อย ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ย SLM ไดท้าํสญัญาการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 529 ลา้น

บาทเพ่ือซ้ือเรือเดินสมุทรและเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้อู่ต่อเรือเดินสมุทร และบริษทัย่อย SLM ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูต้าม

สญัญาในระหวา่งปีจาํนวน 468 ลา้นบาท  

 

หุ้นกู้-สุทธิ  

ตารางที ่2.10 : รายละเอียดของหุน้กู ้

                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

หุ้นกู้     

หุน้กูส้กุลเงินบาท  7,000 9,000 9,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู ้  (5) (17) (23) 

หุ้นกู้-สุทธิ  6,995 8,983 8,977 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมมูลค่า 3,000 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวแ้ละราคาท่ีเสนอขายต่อ

หน่วยเท่ากบั 1,000 บาท โดยมีกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เพ่ือนาํเงินไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีกบัสถาบนัการเงิน  

และชาํระคืนเงินกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ นอกจากน้ี เง่ือนไขของการจาํหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดว่า

ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้รวมทั้งตอ้งรักษาระดบัอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียต่อส่วนของเจา้ของ (Interest – Bearing  Debts)  ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 เท่า ทั้งน้ีอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวของกลุ่ม



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
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กิจการในแต่ละปี เป็นไปตามเง่ือนไขของการออกหุ้นกู ้ดงัตารางอตัราส่วนทางการเงินขา้งตน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

บริษทัมียอดหุน้กูค้งเหลือ ตามรายละเอียดขา้งล่าง 

หุ้นกู้ออกและเสนอขาย  อายุหุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี ทริสเรทติง้ 

มกราคม พ.ศ. 2560  3 ปี 2,000 3.95% BBB   (Stable) 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561  5 ปี 2,000 3.03% A   (Stable) 

ธนัวาคม พ.ศ. 2561  5 ปี 2,000 3.85% A   (Stable) 

มกราคม พ.ศ. 2562  3 ปี 3,000 4.10% BBB+   (Stable) 

รวม   9,000   

 

เจ้าหนีเ้งนิมดัจาํค่าถังก๊าซ LPG 

เงินมดัจาํค่าถงัก๊าซ LPG  ของบริษทัและบริษทัย่อย บนัทึกเป็นหน้ีสินของบริษทัและจะจ่ายชาํระเงินคืนแก่ลูกคา้ พร้อมทั้ง

บนัทึกลดหน้ีสินดงักล่าวเม่ือลูกคา้นาํใบเสร็จรับเงิน เงินมดัจาํค่าถงัก๊าซ LPG และถงัก๊าซ LPG คืนแก่บริษทั โดยเจา้หน้ีเงินมดัจาํ

ค่าถงัก๊าซ LPG จะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ตามปริมาณถงัก๊าซ LPG ใหม่ท่ีลูกคา้ไดว้างเงินมดัจาํเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี หักดว้ย

ยอดเงินมดัจาํท่ีลดลงจากการท่ีลูกคา้นาํใบเสร็จรับเงิน เงินมดัจาํถงัและนาํถงัก๊าซ LPG มาคืน นอกจากน้ีบริษทั และบริษทัยอ่ย

ไม่มีนโยบายท่ีจะรับรู้เงินมดัจาํเป็นรายไดซ่ึ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ดงันั้นยอดเจา้หน้ีเงินมดัจาํค่า

ถงัก๊าซ LPG ของบริษทั และบริษทัยอ่ยจะเพ่ิมข้ึนทุกปี  อยา่งไรก็ดี บริษทัและผูบ้ริหารคาดวา่อตัราการขอคืนเงินมดัจาํของถงั

ก๊าซดงักล่าวมีนอ้ยมาก โดยดูจากขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั 5 ปี โดยเจา้หน้ีเงินมดัจาํค่าถงัก๊าซ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เท่ากบั 4,745 ลา้นบาท ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 5,054 ลา้นบาท และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เท่ากบั 5,219 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 11,308 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 1,508 

ลา้นบาท รายการหลกัมาจากในระหวา่งปี 2560 มีกาํไรสุทธิรวมส่วนท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่เป็นจาํนวน 2,811 ลา้นบาท และ

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 28 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2560 ส่วนท่ีเป็นส่วน

ของบริษทัใหญ่ จาํนวน 781 ลา้นบาท และส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 10 ลา้นบาท และจากการท่ี

บริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง  เวยีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย บงัคลาเทศ และเมียนมา บริษทัตอ้งมีการ

แปลงค่างบการเงินของกลุ่มกิจการดงักล่าว จึงทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 567 

ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จาํนวน 27 ลา้นบาท 

ส่วนของเจา้ของ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 10,129 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 1,179 

ลา้นบาท รายการหลกัมาจากในระหวา่งปี 2561 มีกาํไรสุทธิรวมส่วนท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่เป็นจาํนวน 871 ลา้นบาท และ

ขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 1  ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2561 ส่วนท่ีเป็น

ส่วนของบริษทัใหญ่ จาํนวน 1,378 ลา้นบาท และส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 3 ลา้นบาท และจาก

การท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง  เวยีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย บงัคลาเทศ และเมียนมา บริษทัตอ้ง

มีการแปลงค่างบการเงินของกลุ่มกิจการดงักล่าว จึงทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 

642 ลา้นบาท และขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 8 ลา้นบาท และลดลง
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จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จาํนวน 4 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม จาํนวน 14 ลา้นบาท 

และส่วนของเจา้ของ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 11,889 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 

1,760 ลา้นบาท รายการหลกัมาจากในระหวา่งปี 2562 มีกาํไรสุทธิรวมส่วนท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่เป็นจาํนวน 1,360 ลา้น

บาท และกาํไรสุทธิท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 62 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2562 ส่วนท่ี

เป็นส่วนของบริษทัใหญ่ จาํนวน 551 ลา้นบาท และส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 3 ลา้นบาท และจาก

การท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง  เวยีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย บงัคลาเทศ และเมียนมา บริษทัตอ้ง

มีการแปลงค่างบการเงินของกลุ่มกิจการดงักล่าว จึงทาํใหเ้กิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินในบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ

จาํนวน 703 ลา้นบาท และขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ จาํนวน 27 ลา้นบาท 

และเพ่ิมข้ึนจากรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน เป็นส่วนของบริษทัใหญ่ เป็นจาํนวน 1,144 ลา้นบาท และส่วนเกินทุน

จากการตีราคาท่ีดิน เป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 23 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย TPP ซ่ึงเป็น

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 476 ลา้นบาท และส่วนของบริษทัใหญ่ท่ีลดลงซ่ึงรับโอนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมจากผลกระทบการเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย SEE เป็นจาํนวน 125 ลา้นบาท 
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ตารางที ่2.11 : รายละเอียดอตัราส่วนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร 

 

 

   

(Profitability Ratio) 

 

   

 อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 8.36 3.30 4.85 

 อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.76 1.26 2.11 

 อตัราตอบแทนส่วนของเจา้ของ (%) 26.90 8.11 12.92 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

 (Financial Policy Ratio) 

 

   

อตัราส่วนภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของเจา้ของ(เท่า) 0.95 1.63 1.44 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ(เท่า) 1.78 2.53 2.49 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 

 

 

  

6.14 (2.32) 6.98 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 

 

  

0.61 (0.17) 0.54 

    
 

อัตรากําไรขั้นต้น ของกลุ่มกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 8.36 และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 3.30 มีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 5.06 จากปี 2560 และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เท่ากบั 4.85 มีอตัรากาํไรข้ึนตน้เพ่ิมข้ึน 1.55 จากปี 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากตน้ทุนสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายโดยรวมลดลงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน 

อตัรากาํไรสุทธิ ของกลุ่มกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบัร้อยละ 4.76 และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 เท่ากบัร้อยละ 1.26 ลดลงร้อยละ 3.50 จากปี 2560 และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบัร้อยละ 

2.11 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.85 จากปี 2561 ซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ขา้งตน้ 

อตัราตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ของกลุ่มกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบัร้อยละ 26.90 และสาํหรับ

ปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบัร้อยละ 8.11 ลดลงร้อยละ 18.79 จากปี 2560 และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 เท่ากบัร้อยละ 12.92  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.81 จากปี 2561 ซ่ึงเป็นผลของกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

อตัราส่วนภาระหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของเจ้าของ ของกลุ่มกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 0.95 

และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1.63 เพ่ิมข้ึน 0.68 เท่าจากปี 2560 และสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1.44 ลดลง 0.19 เท่าจากปี 2561 อตัราส่วนภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของเจา้ของน้ีเป็นอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีบริษทัจะตอ้งดาํรงไวใ้นอตัราส่วนไม่เกิน 2 เท่า ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ขอ้ 7.3 (ซ) และ

กลุ่มกิจการสามารถรักษาอตัราส่วนไวไ้ดต้ามขอ้กาํหนด 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจ้าของ  ของกลุ่มกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1.78  เท่า และสาํหรับปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 2.53  เท่าเพ่ิมข้ึน 0.75 เท่าจากปี 2560 และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เท่ากบั 2.49  เท่าลดลง 0.04  เท่าจากปี 2561 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากส่วนของเจา้ของท่ีเพ่ิมข้ึนจากกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานใน

ระหวา่งปี 
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อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ ของกลุ่มกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 6.14 เท่า และ

สาํหรับงวดปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั (2.32)  เท่า ลดลง 8.46 เท่าจากปี 2560 และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 6.98 เท่า เพ่ิมข้ึน 9.30 เท่าจากปี 2561 ซ่ึงมีผลจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี

ก่อน 

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน ของกลุ่มกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 0.61 เท่า 

และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เท่ากบั (0.17) เท่า ลดลง 0.78 เท่า จากปี 2560 และสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  เท่ากบั 0.54 เท่า เพ่ิมข้ึน 0.71 เท่าจากปี 2562 ซ่ึงมีผลจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีผูบ้ริหาร

ของกลุ่มกิจการมีการบริหารจดัการให้กลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานเพียงพอต่อการชาํระภาระผูกพนัและ

หน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกทั้งการลงทุนใดๆอนัก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัและหน้ีสินในอนาคต ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการมีการ

พิจารณาอยา่งรอบคอบวา่การลงทุนดงักล่าวจะสร้างผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 

เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

ก) การจ่ายเงนิปันผล 

ส่วนของบริษัท 

เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมยกมาและผล

ประกอบการสาํหรับปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 643.25 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีรวมเงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ีจ่ายจากกาํไรสะสมยกมาและผลประกอบการสาํหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 183.78 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 โดย

กรรมการของบริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุน้ละ 0.25 บาทคิดเป็น

จาํนวนเงิน 459.47 ลา้นบาท ต่อไป 

 

ส่วนของบริษัทย่อย  

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั Siam Gas Trading Pte. Ltd. ไดมี้มติอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ จาํนวน 0.50 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 

5.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือจาํนวน 151.38 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 23 

มกราคม พ.ศ. 2563  

เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ลคัก้ีแคริเออร์ จาํกดั ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผล

จากผลประกอบการสาํหรับปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 7.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 49.00 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีรวมเงิน

ปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายจากผลประกอบการสาํหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นจาํนวน

เงิน  14.00 ลา้นบาท เงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2562 และเงินปันผลส่วนท่ีเหลือจาํนวน 

35.00 ลา้นบาท โดยกรรมการจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลตอ่ไป 

 

เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมยกมาและผลประกอบการสาํหรับปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 70.00 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงิน 735.00 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีรวมเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายจากกาํไรสะสมยกมาและผลประกอบการสาํหรับ



                                                  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3.2 การวิเคราห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ - หนา้ท่ี 33 

งวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 35.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 367.50 ลา้นบาท เงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว

ไดจ่้ายแลว้ในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2562 และเงินปันผลส่วนท่ีเหลือจาํนวน 367.50 ลา้นบาท โดยกรรมการจะนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป 

 

ข) การออกหุ้นกู้ 

 

ในระหวา่งวนัท่ี 20 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั รวมมูลค่า 

4,000 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวแ้ละราคาท่ีเสนอขาย 1,000 บาท ต่อหน่วย มีกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

 

ทริสเรทติง้ไดจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กูข้องบริษทัอยูท่ี่ระดบั BBB+ (Stable) รายละเอียดท่ีสาํคญัของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

หุน้กูอ้าย ุ4 ปี  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 ต่อปี 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ปี 2560 –ปี 2562  ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ เท่ากบั  

6.03 ลา้นบาท และ 6.05 ลา้นบาท และเท่ากบั 6.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ

สาํนกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และบริษทัยอ่ย 

 

ตารางที ่2.12 : รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2560 - ปี 2562 

                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 บริษัท    บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินส้ินปี 1.03 1.03 1.06 3.14 3.15 3.25 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 1.01 1.01 1.04 2.89 2.90 2.98 

รวม 2.04 2.04 2.10 6.03 6.05 6.23 

 

 



              บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 1 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 

 

ช่ือ – สกลุ / ตําแหน่ง ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1 นายวรวิทย ์  วีรบวรพงศ ์

 

ประธานกรรมการ 74 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับุรี 
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม

กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  

  Program ( DAP ) 

 

สามีของนางพชัรา 

 วีรบวรพงศ,์ บิดาของ

นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์

39.38 2562 

2561-ปัจจบันั 

2561- ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

2558-ปัจจุบนั 

 

2557-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

บจ. ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 

บจ. สยาม แอลเอน็จี 

PACIFIC GAS BANGLADESH LTD. 

ASIATECH INFRASTRUCTURE 

COMPANY PTE. LTD. 

SIAMGAS J&J INTERNATIONAL 

SIAMGAS BANGLADESH LTD. 

MSN INTERNATIONAL LIMITED 

ASIATECH ENERGY PTE. LTD. 

MYANMAR LIGHTING IPP 

(COMPANY) LTD. 

SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT 

PTE. LTD. 

SIAMGAS POWER PTE. LTD. 

SIAMGAS MYANMAR 

CONSORTIUM PTE. LTD. 

FAREAST PETROLEUM SDN.BHD. 

MYGAZ SDN.BHD. 

CITYGAS NORTH CO., LTD. 

CITYGAS CO., LTD. 

บจ.สยามสุขสวสัด์ิ 



              บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 2 

 

ช่ือ – สกลุ / ตําแหน่ง ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2553-ปัจจุบนั 

 

2553-ปัจจุบนั 

 

2553-ปัจจุบนั 

2553-ปัจจุบนั 

2553-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2547-ปัจจุบนั 

2537-ปัจจุบนั 

2535-ปัจจุบนั 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-รองประธานกรรมการ 

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการ 

-ประธานกรรมการ 

 

SIAM OCEAN GAS AND ENERGY 

LTD. 

SINO SIAMGAS AND 

PETROCHEMICALS CO., LTD. 

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 

2 นางพชัรา  วีรบวรพงศ ์ กรรมการ 70 -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 

3 นายศุภชยั   วีรบวรพงศ ์

 

 

 

กรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ 

46 -B.S Civil Engineering 

Michigan State University, U.S.A. 

-M.B.A.  Sasin Graduate Institute of 

Chulalongkorn University 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม

กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

บุตรของนายวรวิทย ์

วีรบวรพงศ ์กบันาง

พชัรา วีรบวรพงศ ์

5.59 2562 

2562 

2561-ปัจจุบนั 

2561-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

บจ. ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 

Ruamur Pte. Ltd. 

บจ. สยาม แอลเอน็จี 

PACIFIC GAS BANGLADESH LTD. 

TSM COMPANY LIMITED 

ASIATECH INFRASTRUCTURE 



              บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 3 

 

ช่ือ – สกลุ / ตําแหน่ง ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  

  Program ( DAP ) 

 

2560-ปัจจุบนั 

 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

2558-ปัจจุบนั 

 

2557-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

2553-ปัจจุบนั 

 

2553-ปัจจุบนั 

 

2553-ปัจจุบนั 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

COMPANY PTE. LTD. 

SOUTHERN MYANMAR 

DEVELOPMENT CO., LTD. 

MSN INTERNATIONAL LIMITED 

ASIATECH ENERGY PTE. LTD. 

MYANMAR LIGHTING IPP 

(COMPANY) LTD. 

PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL 

SIAMGAS J&J INTERNATIONAL 

SIAMGAS BANGLADESH LTD. 

SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT 

PTE. LTD. 

SIAMGAS POWER PTE. LTD. 

SIAMGAS MYANMAR 

CONSORTIUM PTE. LTD. 

FAREAST PETROLEUM SDN.BHD. 

MYGAZ SDN.BHD. 

CITYGAS NORTH CO., LTD. 

CITYGAS CO., LTD. 

บจ.สยามสุขสวสัด์ิ 

SIAM OCEAN GAS AND ENERGY 

LTD. 

SINO SIAMGAS AND 

PETROCHEMICALS CO., LTD. 

SINGGAS (LPG) PTE LTD. 



              บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 4 

 

ช่ือ – สกลุ / ตําแหน่ง ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2553-ปัจจุบนั 

2553-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2547-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

SUPERGAS CO., LTD. 

SIAMGAS HK CO., LTD. 

บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล 

บจ. สยามเอทานอล เอก็ซ์ปอร์ท 

บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 

 

4 นายสมชาย กอประสพสุข กรรมการและผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ 

57 -บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

- - 2562 

2561-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

 

2554-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2547-ปัจจุบนั 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการ 

-กรรมการและผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บจ. ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 

บจ. สยาม แอลเอน็จี 

PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL 

SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT 

PTE. LTD. 

บจ.สยามลคัก้ี มารีน 

บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 

บจ.ลคัก้ีแคร์ริเออร์ 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 

 

5 นายวิโรจน์    คลงับุญครอง กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

75 -วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-M.Eng  Asian Institute of Technology 

(AIT) 

-MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม

กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

หลกัสูตร Directors Accreditation      

- 0.0103 2551-ปัจจุบนั 

 

2549-ปัจจุบนั 

 

2546-2549 

 

2545-2548 

2544-2545 

-กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและประธาน 

  กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

-อธิบดี 

-วิศวกรใหญ่ 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 

 

บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 

 

บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 

 

กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 



              บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 5 

 

ช่ือ – สกลุ / ตําแหน่ง ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 Program ( DAP ) 

 หลกัสูตร Directors Certificate      

 Program ( DCP ) 

หลกัสูตร Audit Committee     

 Program ( ACP ) 

หลกัสูตร Finance for Non-Finace 

Directors ( FND) 

2540-2544 

2535-2540 

 -นายช่างใหญ่ 

-ผูอ้าํนวยการกองควบคุมนํ้ามนั

เช้ือเพลิงและก๊าซ 

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

 

 

6 นายหาญ   เช่ียวชาญ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

74 -นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาบตัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม

กรรมการบริษทัไทย ( IOD ) 

  หลกัสูตร Directors Accreditation  

  Program ( DAP ) 

 

- 0.0010 2551-ปัจจุบนั 

 

2549-ปัจจุบนั 

 

2548 -ปัจจุบนั 

 

2549-2550 

ก.พ.–พ.ค.2549 

2549 

ก.ค.-ต.ค.2548 

 

พ.ค.-ก.ค.2548 

2548 

2546-2548 

2543-2546 

 

-กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

-ท่ีปรึกษา 

-กรรมการ 

-รองกรรมการผูจ้ดัการ รักษาการ

กรรมการผูจ้ดัการ 

-รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ   

-กรรมการ 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-ผอ.ฝ่ายหลกัประกนัและนิติ

กรรม 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 

 

บมจ.สยามแก๊ส แอนดปิ์โตรเคมีคลัส์ 

 

บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรม 

บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 

บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 

 

บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 

บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 

 

7 นางสุดจิต   ทิวารี กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

72 -บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และ

การบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2551-ปัจจุบนั 

 

-กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 

 



              บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 6 

 

ช่ือ – สกลุ / ตําแหน่ง ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

-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 )  

2551-ปัจจุบนั 

 

2549-ปัจจุบนั 

 

2547- 2550 

 

2540-2553 

2542-2554 

 

2547-ก.ย.2557 

ก.ย.-พ.ย.2557 

-กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ 

มอทเก็จ 

บมจ.สยามแก๊ส แอนดปิ์โตรเคมีคลัส์ 

 

บมจ.ซนัวดูอินดสัตร้ีส์ 

 

บจ.ยไูนเตด็แฟคตอร่ิง(1993) 

บมจ.เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์

 

บมจ.รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์

บมจ.สิงห์เอสเตท 

8 นายอนุวฒัน์   ภู่สนัติพงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายขาย-การตลาด 

56 -วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- - 2547-ปัจจุบนั 

2547-ปัจจุบนั 

 

 

-รองกรรมการผูจ้ดัการ 

-รองกรรมการผูจ้ดัการ  

บมจ.สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ 

บมจ.ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 

 

 

9 นางจินตณา     ก่ิงแกว้ รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบญัชี/การเงิน/

จดัหา/บุคคล/

เลขานุการบริษทั  

60 -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 จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 7 

ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ

รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ้ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้ง

บงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

 

1. จดัทาํและเก็บเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของ

บริษทั 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

3. ดาํเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

 

 

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 8 

2. การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุม 

 

 รายช่ือ บริษทัยอ่ยทางตรง บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

SGP UGP 

 

LCR SQS SEEC SHK SSW SGV SLM 

 

SIN SGT MGM SPW SGI FEP SNG ZSS SOG SJJ SGB PGB TPP 

1 นายวรวิทย ์วรีบวรพงศ ์ X X  /  / / /  / / / / / / / / / / / / / 

2 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์ /,// /                     

3 นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์ /,//,/// /,///  / / / / /  / / / / / / / / / / / / / 

4 นายวิโรจน์  คลงับุญครอง XX XX                     

5 นายหาญ เช่ียวชาญ XX XX                     

6 นางสุดจิต ทิวารี XX XX                     

7 นายอนุวฒัน์   ภู่สันติพงษ ์ /// ///                     

8 นางจินตณา ก่ิงแกว้ /// ///                     

9 นายสมชาย กอประสพสุข /,/// /,/// /,///  /    /       /      / 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั - หนา้ 9 

2. การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุม (ต่อ) 

 

 รายช่ือ 

บริษทัร่วมคา้ทางตรง 

บริษทัร่วมคา้

ทางออ้ม บริษทัร่วมทางออ้ม 

SNL SGG CGN SID MLP MSN AEP SMD TSM AIC RUM 

1 นายวรวิทย ์วรีบวรพงศ ์ / / /  / / /   /  

2 นางพชัรา วรีบวรพงศ ์            

3 นายศุภชยั วีรบวรพงศ ์ / / / / / / / / / / / 

4 นายวิโรจน์  คลงับุญครอง            

5 นายหาญ เช่ียวชาญ            

6 นางสุดจิต ทิวารี            

7 นายอนุวฒัน์   ภู่สันติพงษ ์            

8 นางจินตณา ก่ิงแกว้            

9 นายสมชาย กอประสพสุข    /        

 

 



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน - หนา้ 10 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน – กรณีเป็นพนกังานภายในบริษัท 

1. ช่ือ – สกลุ  ตาํแหน่งงาน 

    นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์ 

    ตาํแหน่งงานปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  คุณวฒิุทางการศึกษา 

     ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3.  ประสบการณ์ทาํงานและการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

     3.1  ประสบการณ์ทาํงาน 

 ปี 2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 ปี 2541 – 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

     3.2  ประสบการณ์ฝึกอบรม 

 3.2.1  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Director Certification Program รุ่น DCP 271/2019 

• หลกัสูตร  IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 12/2019 

• หลกัสูตร Advanced  Audit Committee รุ่น AACP 28/2018 

• หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น BNCP 4/2018 

• หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น HRP 15/2017 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่น DAP 137/2017 

• หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide รุ่น ACPG 20/2015 

• หลกัสูตร Company Secretary Program รุ่น CSP 11/2005 

 3.2.2  การอบรมจากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน , สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์, ตลาดหลกัทรัพย ์

 แห่งประเทศไทยและอ่ืนๆในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบ 

 ภายใน มากกวา่ 20 หลกัสูตร อาทิ เช่น 

• หลกัสูตร การจดัทาํกระดาษทาํการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร รุ่นท่ี 2/62 

• หลกัสูตร Good Corporate Governance and Audit Committee 

• หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงตามแนว COSO ERM 

• หลกัสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• หลกัสูตร Fraud Audit 

• หลกัสูตร Leadership Skill for Auditors 

• หลกัสูตร Audit Project Management  



บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน - หนา้ 10 

• หลกัสูตร Risk Based Audit 

• หลกัสูตร Audit Manament tools and Techniques 

 



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 18 กมุภาพนัธ์ 2563 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            -ศุภชัย วรีบวรพงศ์-                         
 
2.   นายสมชาย กอประสพสุข        กรรมการ                -สมชาย กอประสพสุข-                            

 

ช่ือ    ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ          
นางจินตณา  ก่ิงแกว้      รองกรรมการผูจ้ดัการ          -จินตณา  ก่ิงแก้ว-   
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