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ปั จจัยความเสี ยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การวิจยั และพัฒนา
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
โครงการในอนาคต
ข้อพิพาททางกฎหมาย
โครงสร้างเงินทุน
การจัดการ
การควบคุมภายใน
รายการระหว่างกัน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ส่ วนที$ 3

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกียวกับผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คําอธิบายคําย่ อ
บริ ษทั หรื อ SGP
กลุ่มบริ ษทั
VSPP
SGI
UGP
LCR
LMR
CGT
UMR
UTD
UGI
UGC
SQS
SEEC
SIAMGAS HK
ก๊าซ LPG
ก๊าซ NGV
ปตท.
ตัวแทนค้าต่าง
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หมายถึง

ผูค้ า้ นํJามัน ม.11

หมายถึง

ผูข้ นส่งนํJามัน ม.12
กพช.
สนพ.
สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ในเครื อสยามแก๊ส
บริ ษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จํากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลัคกีJ แคร์ริเออร์ จํากัด
บริ ษทั ลัคกีJ มารี น จํากัด
บริ ษทั เคมีคลั ส์แก๊ส ขนส่ง จํากัด
บริ ษทั ยูนิค มารี น จํากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส เทรดดิJง จํากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชัน แนล จํากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จํากัด
บริ ษทั สยามควอลิตJ ี สตีล จํากัด
บริ ษทั สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จํากัด
SIAMGAS HK Company Limited.
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ก๊าซธรรมชาติเพือยานยนต์
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
โรงอัดบรรจุก๊าซและสถานี บริ การก๊าซที บริ ษทั หรื อ UGP แต่งตัJงให้
เป็ นตัว แทนค้าต่า งของบริ ษทั หรื อ UGP และสามารถจํา หน่ ายก๊า ซ
LPG ภายใต้เครื องหมาย “สยามแก๊ส” หรื อ”ยูนิคแก๊ส” ได้
ผูค้ า้ ก๊าซตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้านํJามันเชืJอเพลิง พ.ศ.
2543 ซึ งกําหนดว่าจะต้องเป็ นผูค้ า้ นํJามันทีมีปริ มาณการค้ารวมกันทุก
ชนิดปี ละ 100,000 เมตริ กตันขึJนไป หรื อผูค้ า้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวชนิ ด
เดียวปี ละ 50,000 เมตริ กตันขึJนไป
ผูค้ า้ นํJามันทีมีปริ มาณการค้าปี ละไม่ถึงปริ มาณทีกาํ หนดตาม ม.7 แต่
เป็ นผูค้ า้ นํJามันที มีปริ มาณการค้าแต่ละชนิ ดหรื อรวมกันทุ กชนิ ดเกิ น
ปริ ม าณที รัฐ มนตรี ประกาศ หรื อ เป็ นผูค้ ้า นํJา มัน ที มี ข นาดของถัง ที
สามารถเก็บนํJามันเชืJอเพลิงได้เกินปริ มาณทีรัฐมนตรี ประกาศ
ผูค้ า้ นํJามันทีประกอบธุรกิจสถานี บริ การนํJามัน โดยทีไม่ใช่ผูค้ า้ นํJามัน
ตาม ม.7 และ ม.10
ผูข้ นส่งนํJามันเชืJอเพลิงตามชนิดและปริ มาณทีรัฐมนตรี ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.11/2552 เรืองหลักเกณฑ์ เงือ นไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกีย วกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ทีอ อกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”B
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทัวไป
ชื"อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพลังงาน ได้แก่
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น
2) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื"น
3) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
4) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล

ที"ต7 งั สํานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ
มูลค่าที"ตราไว้
ทุนเรี ยกชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

498/ 997 – 999 ถนนดํารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
กรุ งเทพมหานคร 10100
0107574800650
02 – 628 - 1700 - 10
02 – 628 - 1713 – 14, 02 – 628 – 2130
www.siamgas.com
950,000,000 บาท
950,000,000 หุน้
1.00 บาท
950,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยและรายละเอียดการประกอบธุรกิจ
บริษัท
ทุนทีเรียก สัดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ชําระแล้ ว
ถือหุ้น
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
1
UGP
105.00
99.51
การบรรจุ แ ละจํา หน่ า ยก๊า ซ LPG แอมโมเนี ย และ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิ โตรเคมี อื" น โดยได้ รั บใบอนุ ญาต
ประกอบการเป็ นผู ้ค ้า ก๊ า ซตามมาตรา 6 (เที ย บเท่ า
ใบอนุญาตผูค้ า้ นํ7ามันมาตรา 7)
2
LCR
70.00
99.99
การขนส่ งก๊าซ LPG และนํ7ามันทางรถยนต์ โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7ามัน
3
SQS
70.00
99.99
การผลิตและจําหน่ายถังก๊าซ LPG
4
SEEC
400.00
70.00
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
5
LMR
65.00
99.99 1
การขนส่ ง นํ7า มัน และก๊า ซ LPG ทางเรื อ โดยได้รั บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7ามัน
2
6
CGT
50.00
99.99
การขนส่ งก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยทางรถยนต์ โดย
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7ามัน
ส่วนที" 2 หน้า 1
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บริษัท

7

UMR

ทุนทีเรียก
ชําระแล้ ว
(ล้ านบาท)
40.10

8

UTD

10.00

9

UGI

15.82

10

UGC

0.10

11

SIAMGAS HK

หมายเหตุ

198.46

สัดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.99 2
การขนส่ ง แอมโมเนี ย ทางเรื อ โดยได้รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7ามัน
99.99 2
• การขนส่ ง ก๊าซ LPG ทางเรื อ โดยได้รับ ใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7ามัน
ั UGP UGT UGI และ
• การรั บจ้างบริ หารเรื อให้กบ
UGC
99.99 2
การขนส่ งก๊าซ LPG ทางเรื อ โดยได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7ามัน
2
99.94
การขนส่ ง แอมโมเนี ย ทางเรื อ โดยได้รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ7ามัน
100.00
เป็ น Holding Company และ จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม

1 บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LCR
2 บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UGP

(ก) นายทะเบียน
ชื"อ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที"อยู่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั7น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ (662) 229-2800, (662) 654-5599
โทรสาร (662) 359-1259
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์
- ไม่มี (ค) บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี
ชื"อ
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ที"อยู่ อาคารรัจนาการ ชั7น 25
183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 676-5700
โทรสาร (662) 676-5757
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(ง) ที"ปรึ กษาทางการเงิน
ชื"อ
บริ ษทั แอดไวเซอรี" พลัส จํากัด
ที"อยู่ ชั7น 10 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 652-7859-64
โทรสาร (662) 652-7867
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

1. ปัจจัยความเสี ยง
1 ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสียงจากนโยบายของรัฐบาล
(1) นโยบายราคาก๊ าซลอยตัว
ปั จจุบนั ราคาจําหน่ ายก๊าซ LPG มีลกั ษณะกึ" งลอยตัวกึ"งควบคุม คือ รัฐบาลยังคงควบคุมราคา ณ
โรงกลัน" / ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ ราคานําเข้าก๊าซ LPG และราคาขายส่ งก๊าซ LPG ณ คลังเก็บก๊าซ LPG ของ
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) (ซึ" งเป็ นผูผ้ ลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ที"สุดของประเทศ) จํานวน 5 แห่ ง คือ
ลําปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุ ราษฎร์ ธานี และหาดใหญ่ ให้เท่ากับราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" และโรง
แยกก๊าซ สําหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลปล่อยให้ลอยตัวอย่างเสรี ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG สําหรับ
ครัวเรื อนเพื"อใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม ทั@งนี@เนื"องจากรัฐบาล โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ได้พิจารณาว่าก๊าซ
LPG ที"ใช้เป็ นก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าที"มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน จึงกําหนดให้ก๊าซ LPG ที"เป็ น
ก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าควบคุม ซึ"งส่งผลให้หากผูค้ า้ ก๊าซ LPG ที"เป็ นก๊าซหุงต้มมีความประสงค์ที"จะปรับเปลี"ยนราคา
จําหน่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน
กล่าวโดยสรุ ปคือ ราคาขายส่ งก๊าซ LPG ทุกประเภทที"คลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั@ง 5 แห่ ง ถูก
กําหนดให้เท่ากับราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" และโรงแยกก๊าซ LPG สําหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที"ใช้
ในครัวเรื อนถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ในขณะที"ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สําหรับการ
นําไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์และการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคุม
ในอนาคต หากรัฐบาลมีนโยบายที"จะยกเลิกการควบคุมราคาจําหน่ายก๊าซ LPG และลอยตัวราคา
จําหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ จะทําให้ราคาจําหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทยเปลี"ยนแปลงไปตามกลไกราคา
ของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ รวมทั@งสะท้อนต้นทุนการจําหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริ ง
ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจําหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์จะส่ งผลให้ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ซึ" ง
รวมถึงบริ ษทั มีความเสี" ยงจากการเปลี"ยนแปลงของราคาจําหน่ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริ ษทั อาจมีผลประกอบการ
ขาดทุน หรื ออาจมีกาํ ไรลดลง หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวลดลง ในทางตรงข้าม บริ ษทั อาจมีกาํ ไร
เพิ"มขึ@น หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวสูงขึ@น
นอกจากนี@ หากราคาก๊าซ LPG เพิ"มสูงขึ@นมาก อาจทําให้ผบู ้ ริ โภคปรับเปลี"ยนพฤติกรรมการบริ โภค
ไปใช้พลังงานทดแทนชนิดอื"นที"มีราคาถูกกว่า ซึ" งจะทําให้ปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ลดลงและส่ งผลต่อ
รายได้ของผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ"งรวมถึงบริ ษทั ด้วย
(2) นโยบายการเปิ ดเสรีการจําหน่ ายก๊ าซ LPG ทีเ ป็ นก๊ าซหุงต้ ม
จากการเปิ ดเสรี ทางการค้าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) อาจทําให้ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ของโลกจากต่างประเทศรายใหม่หรื อผูค้ า้ ในประเทศที"มีความพร้อมทั@งในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีเข้า
มาแข่งขันในตลาด ซึ"งจะส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจนี@มีความรุ นแรงมากขึ@น
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศหรื อผูป้ ระกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบ
ปั ญหาในเรื" องความไม่คุน้ เคยกับสภาวะตลาด รวมทั@งยังไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าก๊าซ LPG และสายสัมพันธ์
กับผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตลอดจนเครื อข่ายของธุ รกิจในประเทศไทยดีพอ ซึ" งอาจเป็ นปั จจัยสําคัญที" ทาํ ให้ประสบ
ความสําเร็ จทางการตลาดได้ยาก
(3) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและสิงแวดล้ อม
บริ ษทั และ UGP ในฐานะเจ้าของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG
ต้องดําเนิ นการขออนุ ญาตในการก่อสร้างและต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่ วยงานราชการที" เกี" ยวข้องอย่าง
สมํ"าเสมอเพื"อให้คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG มีความปลอดภัยและเป็ นไป
ตามมาตรฐานที" หน่ ว ยงานราชการกําหนด ซึ" งบริ ษทั และ UGP ก็ได้ป ฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ ข้อบัง คับของ
หน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG
ของบริ ษทั และ UGP มีสภาพและคุณภาพอยูใ่ นมาตรฐานที"หน่วยงานราชการกําหนดมาโดยตลอด
ในอนาคต ปั ญหาเรื" องสิ" งแวดล้อมและสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที"จะมีความสําคัญเพิ"มมากขึ@น
ซึ"งรัฐบาลบาลอาจมีการออกกฎหมายเพิ"มเติมในส่ วนของการเพิ"มความปลอดภัยให้แก่ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG รวมถึงการ
รณรงค์ในเรื" องของการรักษาสิ" งแวดล้อม ซึ"งอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการดําเนิ นงาน และกําไรในอนาคตของ
กลุ่มบริ ษทั บริ ษทั และ UGP ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยมาโดยตลอด โดยถังบรรจุก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ
LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภคและสิ" งแวดล้อมเป็ นไปตามที"หน่วยงานราชการที"มีหน้าที"กาํ กับดูแลได้กาํ หนดไว้
(4) นโยบายส่ งเสริมการใช้ ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์
จากการที"ราคานํ@ามันเพิ"มขึ@นอย่างต่อเนื"อง ทําให้ประชาชนเปลี"ยนมาใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชื@อเพลิงเพิ"ม
มากขึ@น ส่ งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื"อเป็ นเชื@ อเพลิงในรถยนต์เพิ"มมากขึ@น จนอาจทําให้เกิ ดการขาด
แคลนก๊าซ LPG เพื"อนําไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม และอาจทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ
รัฐบาลจึงส่งเสริ มให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซ NGV เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์มากขึ@น เนื" องจากประเทศไทยสามารถ
ผลิตก๊าซ NGV ได้เอง ไม่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศ และการใช้ก๊าซ NGV ยังช่วยลดปั ญหาด้านมลพิษในอากาศ
อีกด้วย ซึ" งปั จจุบนั รัฐบาลได้มีโครงการดัดแปลงรถแท็กซี" และรถยนต์ของหน่วยงานราชการ โดยเริ" มจาก รถ
โดยสารขนส่งมวลชนกรุ งเทพ และรถเก็บขยะของกรุ งเทพมหานครก่อน จากนั@นจึงขยายจํานวนไปยังรถกลุ่มอื"น
ต่อไป พร้อมทั@งเพิ"มจํานวนสถานีบริ การก๊าซ NGV เพื"อให้สามารถรองรับปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ NGV ที"จะ
เพิ"มขึ@นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้วิเคราะห์ ถึงผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว และพบว่าการนําก๊าซ
NGV มาใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์มีขอ้ ด้อยและข้อจํากัดหลายประการเมื"อเปรี ยบเทียบกับการใช้ก๊าซ LPG เป็ น
เชื@อเพลิงในรถยนต์ เช่น การดัดแปลงเครื" องยนต์ให้สามารถใช้ก๊าซ NGV ได้จะมีตน้ ทุนสู งเนื" องจากต้องนําเข้า
อุปกรณ์จากต่างประเทศ การติดตั@งถังก๊าซ NGV ในรถยนต์ทาํ ได้ยากกว่าการติดตั@งถังก๊าซ LPG ในรถยนต์
ระยะเวลาที"ใช้ในการเติมก๊าซ NGV ใช้เวลานานกว่าการเติมก๊าซ LPG และจํานวนสถานี บริ การก๊าซ NGV ใน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั มีอยูจ่ าํ นวน 379 แห่ง ซึ"งมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนสถานีบริ การก๊าซ LPG ที"มีกระจายอยูจ่ าํ นวน 734 แห่ ง
ทัว" ประเทศ
1.2 ความเสียงจากการเพิม ขึน: ของผู้ค้าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
หากพิจาณาปริ มาณการจําหน่ ายก๊าซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหว่างปี 2545 – 2552 จะพบว่า
ปริ มาณการจําหน่ายก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นจาก 2,471 ล้านกิโลกรัมในปี 2545 เป็ น 4,501 ล้านกิโลกรัมในปี 2552 โดย
มีอตั ราการขยายตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 1.76 – 16.56 ซึ" งแนวโน้มและอัตราการขยายตัว
ดังกล่าวอาจเป็ นเหตุจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG
ตารางแสดงปริ มาณการจําหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2545 - 2552
ปี
ปริมาณการจําหน่ าย (ล้ านกิโลกรัม)
2545
2,471
2546
2,559
2547
2,604
2548
2,923
2549
3,212
2550
3,671
2551
4,279
2552
4,501
ทีมา

อัตราการขยายตัว (ร้ อยละ)
3.22
3.56
1.76
12.25
9.89
14.29
16.56
5.19

: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

อย่างไรก็ตาม การที"จะเป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ที"ได้รับให้เป็ นผูค้ า้ นํ@ามันตามมาตรา 7 นั@นต้องมีคุณสมบัติและ
เงื"อนไขตามที"กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด เช่น ต้องมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึ@นไป ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนขั@น
ตํ"า 100 ล้านบาท ต้องมีคลังเก็บก๊าซ LPG เพื"อสํารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริ มาณที" จะทําการค้าใน
ระยะเวลา 1 ปี ต้องมีปริ มาณการค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประจําปี (ปริ มาณที"นาํ เข้ามาในราชอาณาจักร ซื@ อ กลัน"
ผลิต หรื อได้มาในปี หนึ" ง) มากกว่า 50,000 ตัน และต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพื"อใช้หมุนเวียนในตลาด ซึ" ง
จะต้องมีการลงทุนไม่ต"าํ กว่า 1 ล้านใบ และต้องมีเครื" องหมายการค้าเป็ นของตนเอง นอกจากนี@ ผูป้ ระกอบการ
รายใหม่จะต้องใช้เงินทุนและระยะเวลาในการสร้างให้เครื" องหมายการค้าของตนเป็ นที"ตอบรับของผูบ้ ริ โภค และ
ยังต้องแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายเดิมที"มีฐานลูกค้าอยูแ่ ล้วด้วย ซึ"งเงื"อนไขดังกล่าวเป็ นการจํากัดโอกาสในการ
เข้ามาในอุตสาหกรรมนี@ของผูป้ ระกอบการรายใหม่
1.3 ความเสียงเรืองความปลอดภัยของถังก๊ าซ LPG
เนื" องจากก๊าซ LPG เป็ นก๊าซไวไฟและติดไฟง่าย หากเกิดการระเบิดของถังก๊าซ LPG ก็อาจก่อให้เกิ ด
อันตรายและความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สินขึ@นได้ ซึ" งหากเกิ ดความเสี ยหายขึ@น บริ ษทั และ UGP ในฐานะ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ผูค้ า้ ก๊าซ LPG และเจ้าของโรงบรรจุก๊าซ LPG จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที"เกิ ดขึ@น ซึ" งอาจส่ งผล
กระทบต่อชื"อเสี ยงและการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการผลิตถังก๊าซ LPG จะต้องได้รับการตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.) ที"กาํ หนดขึ@นโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี@ กรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงานยังกําหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซ LPG ที" ผ่านการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการ
ทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบถังที" ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการ
ทดสอบใหญ่ ซึ" งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพ
การยืดตัวของเนื@ อเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปี ภายหลังปี ที" 10 จะต้องทําการทดสอบใหญ่ ซึ" ง
ประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของเนื@อ
เหล็กของถัง (Expansion Test) ทุกครั@ง ซึ" งหากถังก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถนําไปบรรจุก๊าซ
LPG ได้อีกและจะต้องทําลายทิ@ง
นอกจากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่ วยราชการอย่างเคร่ งครัดแล้ว บริ ษทั และ UGP ยังจัดให้มี
หน่วยงานภายในที"ทาํ หน้าที"ตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG และหากพบถังก๊าซ LPG ที"เสื" อมสภาพหรื อสงสัยว่าจะ
เสื" อมสภาพ บริ ษทั จะว่าจ้างผูเ้ ชี"ยวชาญทางด้านการประเมินสภาพถังก๊าซ LPG ที"เป็ นอิสระมาทําการตรวจสอบ
สภาพถังก๊าซ LPG โดยประสานงานร่ วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื"อให้มน"ั ใจได้วา่ ถังก๊าซ LPG
ของบริ ษทั และ UGP ที"หมุนเวียนอยูใ่ นท้องตลาดมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที"ทางราชการกําหนดไว้ และใน
ระยะเวลา 5 ปี ที"ผ่านมา บริ ษทั และ UGP ไม่เคยประสบปั ญหาเรื" องความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG เลย ดังนั@น
บริ ษทั จึงมีความมัน" ใจว่ากลุ่มบริ ษทั มีความเสี" ยงเรื" องความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซ LPG น้อยมาก
1.4 ความเสียงในการเกิดอุบัติภัยขึน: กับคลังเก็บก๊ าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊ าซ LPG
ของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั และ UGP มี คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG โดยแยกเป็ น
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ดังนี@
ตารางแสดงคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ที"เป็ นสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั และ UGP

คลังเก็บก๊าซ LPG
โรงบรรจุก๊าซ LPG
สถานีบริ การก๊าซ LPG

บริษัท
6
22
21

UGP
2
13
-

(หน่วย : แห่ง)
รวม
8
35
21

หมายเหตุ : * ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริ ษทั ดําเนิ นการเอง (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO
(Company Own – Company Operate)) จํานวน 7 แห่ ง โรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริ ษทั ให้บุคคลภายนอกเช่ าเพื"อ
ดําเนิ นการ (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จํานวน 15 แห่ ง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ซึ"งหากเกิดอุบตั ิภยั ขึ@นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั
และ/หรื อ UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื"อเสี ยงและการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG บริ ษทั
และ UGP ได้กาํ หนดลักษณะและรายละเอียดของสิ" งปลูกสร้ างดังกล่าวให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบของหน่ วย
ราชการที"ทาํ หน้าที" ควบคุม รวมทั@งได้รับอนุ ญาตในการดําเนิ นการก่อสร้างสิ" งปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุ รกิ จ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี@ บริ ษทั และ UGP ได้ทาํ ประกันคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG
และสถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสี" ยงภัยทรัพย์สิน มีวงเงินเอาประกันรวม 1,405.31 ล้าน
บาท และทําประกันภัยประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที"สาม มีวงเงินเอาประกันรวม 60.00 ล้านบาท ทั@งนี@ เพื"อ
เป็ นการลดผลกระทบที"จะมีต่อบริ ษทั และ UGP ในกรณี ที"เกิดอุบตั ิภยั ขึ@นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG
และสถานีบริ การก๊าซ LPGของกลุ่มบริ ษทั ให้นอ้ ยที"สุด
ในส่ วนของโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริ ษทั และ UGPให้ผูอ้ ื"นเช่าช่วงนั@น บริ ษทั และ UGP ได้ระบุไว้ใน
สัญญาเช่าช่วงอย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ช่าช่วงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที" เช่าจากบริ ษทั และ UGP
ทรัพย์สินและความเสี ยหายของบุคคลที"สาม ตลอดจนความเสี ยหายจากมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการ
ปฏิบตั ิงานของผูเ้ ช่าช่วง ดังนั@นหากผูเ้ ช่าช่วงก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อโรงบรรจุก๊าซ LPG ของกลุ่มบริ ษทั ผูเ้ ช่า
ช่วงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที"เกิดขึ@น และจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายที"เกิดขึ@นกับโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"
เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ด้วย
1.5 ความเสียงในการขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยที"ประกอบธุรกิจขนส่ งนํ@ามัน LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นเป็ นธุรกิจ
หลักจํานวน 7 บริ ษทั ได้แก่ LCR LMR CGT UMR UTD UGI และ UGC นอกจากนี@ UGP ซึ"งประกอบธุรกิจค้า
ก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื"นเป็ นธุรกิจหลักก็มีพาหนะที"ใช้สาํ หรับขนส่งก๊าซ LPG ด้วย ซึ" ง
ในระหว่างการขนส่ งอาจเกิ ดอุบตั ิ เหตุหรื อเหตุการณ์ที"ไม่คาดคิดขึ@นที" จะนํามาซึ" งความสู ญเสี ย และอาจส่ งผล
กระทบต่อชื"อเสี ยงและการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยที"ประกอบธุรกิจขนส่ งนํ@ามัน ก๊าซ LPG และปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์อื"นๆ ทั@ง 7 บริ ษทั
และ UGP ต่างก็ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งนํ@ามันเชื@อเพลิงจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยพาหนะที"ใช้ในการ
ขนส่งทั@งรถบรรทุกนํ@ามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนีย เรื อบรรทุกนํ@ามัน เรื อบรรทุกก๊าซ LPG และ
เรื อบรรทุกแอมโมเนียต่างก็ได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ"าเสมอจากกรมการขนส่ งทางบก และ
กรมการขนส่งทางนํ@าและพาณิ ชยนาวี พนักงานขับรถและเรื อของกลุ่มบริ ษทั ก็ได้รับการฝึ กอบรมจากกลุ่มบริ ษทั
และได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานทั@งหมด ทั@งนี@ เพื"อให้มนั" ใจได้วา่ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการที"ทาํ หน้าที"ควบคุมอย่างเคร่ งครัดและเพื"อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี@
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ ประกันภัยเรื อบรรทุกนํ@ามัน เรื อบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกแอมโมเนี ยของบริ ษทั ย่อยรวม
20 ลํา รวมเป็ นวงเงิ นเอาประกัน 577.50 ล้านบาท (เรื อทั@ง 20 ลํามี มูลค่าตามบัญชี ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552
เท่ากับ 566.69 ล้านบาท) และทําประกันภัยรถบรรทุกนํ@ามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนี ยของ
บริ ษทั ย่อยทั@ง 403 คันแล้ว ซึ" งการประกันภัยดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงความเสี ยหายที"เกิดขึ@นกับบุคคลที"สามด้วย

ส่วนที" 2 หน้า 8

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ทั@งนี@เพื"อเป็ นการลดผลกระทบที"จะมีต่อกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที"เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ที"ไม่คาดคิดขึ@นดังกล่าว
ให้นอ้ ยที"สุด
1.6 ความเสียงจากการทีส ัญญาเช่ าทีด นิ ทีค ลังเก็บก๊ าซ LPG ทีส าธุประดิษฐ์ ไม่ ได้ รับการต่ อสัญญา
คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ทุกแห่ งตั@งอยู่บนที" ดินที" เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP
ยกเว้นคลังเก็บก๊าซ LPG ที"สาธุประดิษฐ์เพียงแห่ งเดียวที"ต@ งั อยูบ่ นที"ดินเช่า ซึ" งหากเจ้าของที"ดินไม่ต่ออายุสัญญา
เช่าที"ดินดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ก็จะทําให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบในการดําเนิ นธุรกิจ เนื" องจากคลังเก็บก๊าซ LPG ที"
สาธุประดิษฐ์อยูภ่ ายในกรุ งเทพ จึงเป็ นจุดได้เปรี ยบในการเป็ นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้แก่
ลูกค้าภายในกรุ งเทพ จากการที"มีสถานที"ต@ งั อยูไ่ ม่ไกลจากโรงแยกก๊าซ มีท่าเรื อซึ" งทําให้การขนส่ งก๊าซ LPG จาก
โรงแยกก๊าซที" ศรี ราชาและระยองสามารถดําเนิ นการได้สะดวก รวมทั@งอยูใ่ กล้ทางด่วนซึ" งทําให้การขนส่ งก๊าซ
LPG ทางบกสามารถดําเนิ นการได้สะดวก โดยสัญญาเช่ าฉบับปั จจุบันมีอายุ 3 ปี ซึ" งจะสิ@ นสุ ดลงในวันที" 31
ธันวาคม 2553 แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ต่ออายุสญ
ั ญาไปอีก 3 ปี โดยสัญญาสิ@นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556
เพื"อลดความเสี" ยงที"บริ ษทั อาจจะไม่ได้ต่อสัญญาเช่าที" ดินที" สาธุ ประดิ ษฐ์ในอนาคต และเพื"อเป็ นการ
รองรับการขยายตัวของธุ รกิ จในปี 2551 บริ ษทั ได้ซ@ื อที" ดินขนาด 89-3-40 ไร่ ที" อาํ เภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื"อใช้ก่อสร้างท่าเรื อและคลังเก็บก๊าซ LPG แห่ งใหม่ซ" ึ งอยูร่ ะหว่างการทําการศึกษาผลกระทบ
สิ" งแวดล้อม (EIA) ซึ"งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา และมีแผนการก่อสร้างเสร็ จภายในสิ@นปี 2553
2 ความเสียงด้ านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสียงจากกรณีทมี กี ลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึงถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 75
ณ วันที" 6 ตุลาคม 2551 กลุ่มวีรบวรพงศ์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 66.76 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว ซึ"งทําให้กลุ่มวีรบวรพงศ์มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั และมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ของบริ ษทั ในทุกเรื" องที"ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื" องที"กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั
กําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยงส่ วน 3 ใน 4 ของที"ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั@นผูถ้ ือหุ ้นรายอื"นของบริ ษทั จึงมีความเสี" ยงจาก
การที" ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื"อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื" องที"ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่เสนอให้ที"ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณา
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้แต่งตั@งกรรมการที" ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 4 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน และกรรมการที" ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารอีก 1 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริ ษทั
ทั@งหมด 8 ท่าน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 เพื"อทําหน้าที"ถ่วงดุลอํานาจในการบริ หาร กลัน" กรองวาระที"จะเสนอให้ที"
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา รวมทั@งตรวจสอบการทํางานของกรรมการและผูบ้ ริ หารที" เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ดว้ ย
2.2 ความเสียงจากการได้ รับผลกระทบจากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่ อย
ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั นอกจากจะขึ@นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั แล้ว ยังขึ@นอยูก่ บั ผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยด้วย ซึ"งหากบริ ษทั ย่อยประสบปั ญหาในการดําเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ในงบการเงินรวม โดยรายได้ของ UGP ซึ" งเป็ นบริ ษทั ย่อยที" ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้รวมของบริ ษทั ตามงบการเงิ นรวมในปี 2552
เท่ากับร้อยละ 46.40 และกําไรสุ ทธิ ของ UGP คิดเป็ นสัดส่ วนต่อกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ตามงบการเงินรวมในปี
2552 เท่ากับร้อยละ 56.69
อย่างไรก็ตาม เมื"อพิจารณาผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อทั@งหมดในปี 2552 จะ
พบว่า ส่วนใหญ่บริ ษทั ดังกล่าวมีผลการดําเนินงานที"ดีและมีกาํ ไร ยกเว้น LM และ SEEC โดย SEEC ยังไม่ได้เริ" ม
ดําเนิ นธุรกิ จในปี 2551 ยังไม่มีรายได้ เพราะอยูใ่ นช่วงของการทดสอบกระบวนการผลิต และได้เริ" มดําเนิ นการ
ผลิตเพื"อจําหน่ายจริ ง ในเดือนมีนาคม 2552
นอกจากนี@ กลุ่มบริ ษทั ยังได้กาํ หนดมาตรการในการกําหนดนโยบายการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ในเครื อ นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ รวมทั@งการส่ ง
ตัว แทนของบริ ษัท เข้า ไปเป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ในเครื อ เพื" อ กํา หนดนโยบายและรั ก ษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้แต่งตั@งกรรมการอิสระของ UGP จํานวน 3 ท่านเพื"อดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบใน UGP โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ UGP เป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบชุดเดียวกันกับของบริ ษทั ทั@งนี@ เพื"อให้กลุ่มบริ ษทั มีการดําเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ" ง
จะส่งผลไปสู่การบริ หารจัดการต้นทุนให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด และการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาและการพัฒนาทีส ําคัญ
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) เดิมชื"อบริ ษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จด
ทะเบียนก่อตั)งบริ ษทั ขึ)นเมื"อวันที" 17 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ" ม 500,000 บาท มีวตั ถุประสงค์เพื"อ
ดําเนินธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) ภายใต้เครื" องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซึ" งบริ ษทั ได้รับอนุญาต
ให้เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จํากัด (“SGI”) (กลุ่มวีรบวรพงศ์ซ" ึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน SGI ในขณะนั)น ต่อมาเมื"อวันที" 30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวีรบวรพงศ์ได้ขายหุน้ SGI
ทั)งจํานวนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว) ซึ" งเป็ นผูค้ า้ นํ)ามันตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้านํ)ามันเชื)อเพลิง
พ.ศ.2543 บริ ษทั เริ" มประกอบธุรกิจจากธุรกิจสถานี บริ การก๊าซ LPG ก่อนที"จะขยายการประกอบธุรกิจไปสู่ การ
ประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG
บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริ ษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่ การค้าก๊าซ LPG
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทอื"น รวมทั)งธุ รกิ จอื"นที" เกี" ยวข้อง เช่น การขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมทั)งทาง
รถยนต์และทางเรื อ ด้วยการเข้าลงทุนในบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) (“UGP”) ซึ" ง
ประกอบธุรกิ จค้าก๊าซ LPG แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น เมื"อวันที" 27 ธันวาคม 2547 และลงทุนใน
บริ ษทั ลัคกี) แคร์ ริเออร์ จํากัด (“LCR”) ซึ" งประกอบธุ รกิ จขนส่ งนํ)ามันและก๊าซ LPG ทางรถยนต์ เมื"อวันที" 31
มีนาคม 2548 รวมทั)งการซื)อสิ นทรัพย์หลักที"ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จาก SGI ได้แก่ ที"ดิน สิ ทธิ การ
เช่า อาคารและสิ" งปลูกสร้าง เครื" องมือ อุปกรณ์ ถังก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG เครื" องหมายการค้า และสิ ทธิ บตั ร
เป็ นต้น เมื"อวันที" 1 กันยายน 2548
ในปี 2548 บริ ษทั ได้เปลี" ยนชื" อเป็ นบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และได้รับ
อนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ นํ)ามันตามาตรา 7 ทําให้บริ ษทั เป็ นผูค้ า้ นํ)ามันตามมาตรา 7 ที"ประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว แอมโมเนี ยและผลิ ต ภัณฑ์ปิโตรเคมี อื" น ภายใต้เครื" อ งหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิ คแก๊ส ” และ
ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื"น โดยมีบริ ษทั ย่อยในกลุ่มรวมทั)งสิ) น 8 บริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั ที" บริ ษทั ถื อหุ ้น ทางตรง คื อ บริ ษทั ยูนิ คแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คลั ส์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษ ัท ลัค กี)
แคร์ริเออร์ จํากัด และบริ ษทั ที"บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านทางบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อีกจํานวน 6 บริ ษทั คือ บริ ษทั
ลัคกี) มารี น จํากัด บริ ษทั เคมีคลั ส์แก๊ส ขนส่ ง จํากัด บริ ษทั ยูนิค มารี น จํากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊สเทรดดิ)ง จํากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชัน" แนล จํากัด และบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จํากัด
ในปี 2551 บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเริ" มทําการซื) อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ภายใต้ชื"อ “SGP” เมื"อวันที" 3 มิถุนายน 2551 และได้มีพฒั นาการที"สาํ คัญ ดังนี)
• บริ ษทั ได้จดั ตั)งบริ ษทั สยาม ควอลิต) ี สตีล จํากัด (“SQS”) ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 70 ล้านบาท เมื"อ
วันที" 27 มิถุนายน 2551 เพื"อซื) อสิ นทรัพย์ที"ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถังก๊าซ LPG ของ
บริ ษทั ถังเหล็กสากล จํากัด จากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุขมุ วิท จํากัด ในราคา 123.20 ล้านบาท
• บริ ษทั ซื) อหุ ้นสามัญของบริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จํากัด (“SEEC”) จํานวน 28 ล้านหุ ้น มูล
ค่าที" ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ น 280 ล้านบาท จากบริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริ ษทั วีวอง
คอร์ ปอเรชัน" จํากัด และนายกฤตพงษ์ พัชรภิญญโญพงศ์ ซึ" งไม่ใช่บุคคลเกี"ยวโยงกับบริ ษทั ซึ" งทําให้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วของ SEEC เมื"อวันที"
7 ตุลาคม 2551
• บริ ษทั ได้ซ)ือที"ดินพร้อมสิ" งปลูกสร้าง เนื) อที" 89-3-40 ไร่ ตั)งอยูบ่ า้ นเลขที" 33 หมู่ 4 ถนนสุ ขสวัสดิT ตําบล
บางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื"อวันที" 30 ธันวาคม 2551 เพื"อก่อสร้างท่าเรื อขนส่ ง
ก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG และ โรงบรรจุก๊าซ LPG จากบริ ษทั ไทยเกรี ยงกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การเปลีย นแปลงและพัฒนาการทีส ําคัญในปี 2552
• บริ ษทั ซื)อหุน้ สามัญของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. (“COGEL”) ในสัดส่ วนร้อยละ
100 จาก CHEVRON CHINA LTD. โดยผ่าน SIAMGAS HK บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที"บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว และได้วางเงินมัดจําไว้แล้วเมื"อวันที" 29 กันยายน 2552
2. การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจที"เกี"ยวข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุ รกิ จค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ย และผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ซึ" งดําเนิ นการโดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
2) ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในต่างประเทศ ซึ"งดําเนินการโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3) ธุรกิจขนส่งนํ)ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ซึ"งดําเนินการโดยบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั จํานวน 7 แห่ ง ได้แก่ บริ ษทั ลัคกี) แคร์ ริเออร์ จํากัด บริ ษทั ลัคกี) มารี น จํากัด บริ ษทั
เคมีคลั ส์แก๊ส ขนส่ง จํากัด บริ ษทั ยูนิค มารี น จํากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊สเทรดดิ)ง จํากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส
อินเตอร์เนชัน" แนล จํากัด และบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จํากัด
4) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ซึ"งดําเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยาม
ควอลิต) ี สตีล จํากัด
5) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล ดําเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์
ปอร์ท จํากัด
การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายใต้เครื" องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ผ่านโรง
บรรจุก๊าซ LPG ของบริ ษทั จํานวน 22 แห่ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริ ษทั ดําเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ
ประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จํานวน 7 แห่ ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริ ษทั ให้ผูอ้ ื"น
เช่าดําเนิ นการ (โรงบรรจุก๊าซประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จํานวน 15 แห่ ง และสถานี
บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั (สถานีบริ การก๊าซประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จํานวน 21
แห่ง และจําหน่ายผ่านตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จํานวน 305 แห่ ง แบ่ง
ออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซประเภท DODO) จํานวน 50 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซ LPG (สถานี
บริ การก๊าซประเภท DODO) จํานวน 255 แห่ง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยในกลุ่มรวม 12 บริ ษทั แบ่งออกเป็ นบริ ษทั ที"บริ ษทั ถือหุน้ โดยตรงจํานวน 5 บริ ษทั
คือ บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ลัคกี) แคร์ ริเออร์ จํากัด บริ ษทั สยาม ควอลิต) ี
สตีล จํากัด บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จํากัด SIAMGAS HK และบริ ษทั ที"บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่าน
ทางบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อีกจํานวน 7 บริ ษทั คือ บริ ษทั ลัคกี) มารี น จํากัด บริ ษทั เคมีคลั ส์แก๊ส ขนส่ ง จํากัด
บริ ษทั ยูนิค มารี น จํากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊สเทรดดิ)ง จํากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เนชัน" แนล จํากัด บริ ษทั ยู
นิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จํากัด
โครงสร้ างของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
SGP
950 ลบ.

99.99%

99.51%

99.99%

70.00%

100.00%

LCR

UGP

SQS

SEEC

Siamgas HK

70 ลบ.

105 ลบ.

70 ลบ.

400 ลบ.

198.46 ลบ.

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.94%

LMR

CGT

UMR

UTD

UGI

UGC

65 ลบ.

50 ลบ.

40.1 ลบ.

10 ลบ.

15.82 ลบ.

0.1 ลบ.

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) (“UGP”)
UGP ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 12 มกราคม 2525 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนเรี ยกชําระแล้ว 105
ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนที"เรี ยกชําระแล้ว UGP ประกอบธุรกิจค้า
ก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น โดยดําเนิ นการบรรจุและจําหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ได้แก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท์ ภายใต้เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ซึ"ง UGP
ได้รับอนุ ญาตให้เป็ นผูค้ า้ นํ)ามันเชื) อเพลิ ง ตามมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติการค้านํ)ามันเชื) อเพลิ ง พ.ศ.2521
(เทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ นํ)ามันเชื) อเพลิงตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้านํ)ามัน พ.ศ. 2543) จาก
กระทรวงพาณิ ชย์
ปั จจุบนั UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG จํานวน 2 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company Own –
Company Operate) จํานวน 13 แห่ ง และมีตวั แทนค้าต่างของ UGP (Dealer Own – Dealer Operate : DODO)
จํานวน 159 แห่ ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO จํานวน 68 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซ LPG
ประเภท DODO จํานวน 91 แห่ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ UGP จะเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG และ
โรงงานอุตสาหกรรม UGP ยังได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งนํ)ามันตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผูค้ า้ นํ)ามัน
เชื)อเพลิง พ.ศ.2543 ปั จจุบนั UGP มีเรื อบรรทุก LPG จํานวน 1 ลํา มีความสามารถในการบรรทุก 1,500 ตัน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลัคกี) แคร์ริเออร์ จํากัด (“LCR”)
LCR ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 13 สิ งหาคม 2534 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมี
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรี ยกชําระแล้ว LCR ประกอบธุรกิจขนส่ งนํ)ามันและ
ก๊าซ LPG ทางรถยนต์ โดยได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งนํ)ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผูค้ า้ นํ)ามัน พ.ศ.
2543 LCR ให้บริ การขนส่งทั)งก๊าซ LPG และนํ)ามันให้กบั ลูกค้าครอบคลุมพื)นที"ทว"ั ประเทศ โดยลูกค้าที"ใช้บริ การ
ขนส่ ง LPG ส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั และ UGP ส่ วนลูกค้าภายนอกกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) สําหรับลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่ งนํ)ามันส่ วนใหญ่ คือ ปตท. ปั จจุบนั LCR มีรถบรรทุก
นํ)ามันจํานวน 29 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 960,000 ลิตร รถบรรทุกก๊าซ LPG จํานวน 133 คัน มี
ความสามารถในการบรรทุกรวม 1,404 ตัน
บริ ษทั สยามควอลิต) ี สตีล จํากัด (“SQS”)
SQS ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 27 มิถุนายน 2551 มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผู ้
ถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรี ยกชําระแล้ว SQS ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถังก๊าซ LPG
ทั)งประเภทถังก๊าซ LPG สําหรับใช้ในครัวเรื อนและถังก๊าซ LPG ที"ใช้ในรถยนต์ SQS จําหน่ายถังก๊าซ LPG ส่ วน
ใหญ่ให้แก่บริ ษทั และ UGP
บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จํากัด (“SEEC”)
SEEC ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 23 มิถุนายน 2547 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 400 ล้านบาท
SEEC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากนํ)าตาล มันสําปะหลัง เป็ นต้น
มีโรงงานผลิตเอทานอล 1 แห่ง ตั)งอยูท่ ี"เลขที" 88 หมู่ที" 8 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีกาํ ลัง
การผลิตเอทานอล 100,000 ลิตรต่อวัน
SEEC เริ" มทดลองเดินเครื" องจักรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถดําเนิ นธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ได้ในเดือน
มีนาคม 2552
บริ ษทั ลัคกี) มารี น จํากัด (“LMR”)
LMR ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 8 พฤษภาคม 2529 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 65.00 ล้านบาท โดย
มี LCR เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรี ยกชําระแล้ว LMR ประกอบธุรกิจการขนส่ งนํ)ามัน
และก๊าซ LPG ทางเรื อทั)งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่งนํ)ามันตามาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติผคู ้ า้ นํ)ามัน พ.ศ.2543 ลูกค้าที"ใช้ขนส่งก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั
และ UGP สําหรับลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่ งนํ)ามัน ได้แก่ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด
(มหาชน) ปั จจุบนั LMR มีเรื อบรรทุกก๊าซ LPG จํานวน 7 ลํา มีความสามารถในการบรรทุกรวม 8,387 ตัน
บรรทุ ก เรื อบรรทุ กนํ)ามันจํา นวน 3 ลํา มี ความสามารถในการบรรทุ กรวม 5,000,000 ลิ ตร และเรื อบรรทุ ก
แอมโมเนียจํานวน 1 ลํา มีความสามารถในการบรรทุก 1,050 ตัน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคมีคลั ส์แก๊ส ขนส่ง จํากัด (“CGT”)
CGT ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 11 ธันวาคม 2535 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และทุนเรี ยกชําระแล้ว 50.00
ล้านบาท โดยมี UGP เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรี ยกชําระแล้ว CGT ประกอบธุรกิจ
การขนส่ งก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยทางรถยนต์ โดยได้รับอนุ ญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งนํ)ามันตามาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติผคู ้ า้ นํ)ามัน พ.ศ.2543 ลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ใน
กลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั และ UGP ปั จจุบนั CGT มีรถบรรทุกก๊าซ LPG จํานวน 90 คัน มีความสามารถในการบรรทุก
รวม 862 ตัน และรถบรรทุกแอมโมเนียจํานวน 24 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 260 ตัน
บริ ษทั ยูนิค มารี น จํากัด (“UMR”)
UMR ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 9 พฤศจิกายน 2535 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 40.10 ล้านบาท โดย
มี UGP เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรี ยกชําระแล้ว UMR ประกอบธุรกิจการขนส่ งก๊าซ
LPG และแอมโมเนียทางเรื อ โดยได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งนํ)ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผูค้ า้ นํ)ามัน
พ.ศ.2543 ลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั และ UGP
ปั จจุบนั UMR มีเรื อบรรทุกก๊าซ LPG จํานวน 4 ลํา มีความสามารถในการบรรทุก 3,860 ตัน และเรื อบรรทุก
แอมโมเนียจํานวน 1 ลํา มีความสามารถในการบรรทุก 700 ตัน
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส เทรดดิ)ง จํากัด (“UTD”)
UTD ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 6 สิ งหาคม 2536 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 10 ล้านบาท โดยมี
UGP เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที"เรี ยกชําระแล้ว UTD ประกอบธุรกิจการขนส่ งก๊าซ
LPG ทางเรื อ โดยได้รับอนุ ญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งนํ)ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผูค้ า้ นํ)ามัน พ.ศ.2543
ลูกค้าที" ใช้บริ การขนส่ งก๊าซ LPG ส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั และ UGP ปั จจุบนั UTD มีเรื อ
บรรทุกก๊าซ LPG จํานวน 1 ลํา มีความสามารถในการบรรทุก 550 ตัน
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชัน" แนล จํากัด (“UGI”)
UGI ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 24 ตุลาคม 2544 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 15.82 ล้านบาท โดยมี
UGP เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที" เรี ยกชําระแล้ว
UGI ประกอบธุ รกิ จการขนส่ ง
แอมโมเนียทางเรื อ โดยได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่งนํ)ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผูค้ า้ นํ)ามัน พ.ศ.2543
ลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่งแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ UGP และประกอบธุรกิจรับจ้างบริ หาร
เรื อให้กบั UGP UGT UGI และ UGC ปั จจุบนั UGI มีเรื อบรรทุกแอมโมเนียจํานวน 1 ลํา มีความสามารถในการ
บรรทุก 680 ตัน
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จํากัด (“UGC”)
UGC ก่อตั)งขึ)นเมื"อวันที" 2 ธันวาคม 2545 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 100,000 บาท โดยมี
UGP เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.94 ของทุนที" เรี ยกชําระแล้ว UGC ประกอบธุ รกิ จการขนส่ ง
แอมโมเนียทางเรื อ โดยได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่งนํ)ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผูค้ า้ นํ)ามัน พ.ศ.2543
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั ลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่ งแอมโมเนี ยส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ UGP
แอมโมเนียจํานวน 1 ลํา มีความสามารถในการบรรทุก 750 ตัน

UGC มีเรื อบรรทุก

SIAMGAS HK LIMITED. (“SIAMGAS HK”)
SIAMGAS HK จัดตั)งขึ)นเมื"อวันที" 20 สิ งหาคม 2552 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 46,500,000
เหรี ยญฮ่องกง หรื อประมาณ 198,462,000 บาท (อัตราแลกเปลี"ยนเท่ากับ 1 เหรี ยญฮ่องกง เท่ากับ 4.268 บาท) โดย
มี SGP เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนที" เรี ยกชําระแล้ว SIAMGAS HK ประกอบธุ รกิ จเป็ น
บริ ษทั โฮลดิ)ง และประกอบธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจัดตั)งขึ)นมาเพื"อลงทุนในประเทศจีน โดยการซื)อหุน้
สามัญของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD.(COGEL) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้วจาก CHEVRON CHINA LTD. โดยได้ดาํ เนินการวางมัดจํา เมื"อวันที" 29 กันยายน 2552
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
บริษัท

1

UGP

ทุนทีเ รียก
ชําระแล้ ว
(ล้ านบาท)
105.00

2

LCR

70.00

3
4
5

SQS
SEEC
LMR

70.00
400.00
65.00

6

CGT

50.00

7

UMR

40.10

8

UTD

10.00

9

UGI

15.82

10

UGC

0.10

สัดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.51
การบรรจุ แ ละจํา หน่ า ยก๊า ซ LPG แอมโมเนี ย และ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิ โตรเคมี อื" น โดยได้ รั บใบอนุ ญาต
ประกอบการเป็ นผู ้ค ้า ก๊ า ซตามมาตรา 6 (เที ย บเท่ า
ใบอนุญาตผูค้ า้ นํ)ามันมาตรา 7)
99.99
การขนส่ งก๊าซ LPG และนํ)ามันทางรถยนต์ โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ)ามัน
99.99
การผลิตและจําหน่ายถังก๊าซ LPG
70.00
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
99.99 1
การขนส่ ง นํ)า มัน และก๊า ซ LPG ทางเรื อ โดยได้รั บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ)ามัน
2
99.99
การขนส่ งก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยทางรถยนต์ โดย
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและนํ)ามัน
99.99 2
การขนส่ ง แอมโมเนี ย ทางเรื อ โดยได้รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ)ามัน
2
99.99
• การขนส่ ง ก๊าซ LPG ทางเรื อ โดยได้รับ ใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ)ามัน
ั UGP UGT UGI และ
• การรั บจ้างบริ หารเรื อให้กบ
UGC
2
99.99
การขนส่ งก๊าซ LPG ทางเรื อ โดยได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ)ามัน
2
99.94
การขนส่ ง แอมโมเนี ย ทางเรื อ โดยได้รั บ ใบอนุ ญ าต
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท

11

SIAMGAS HK

หมายเหตุ

ทุนทีเ รียก
ชําระแล้ ว
(ล้ านบาท)
198.46

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบการขนส่งก๊าซและนํ)ามัน
เป็ น Holding Company และ จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม

1 บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LCR
2 บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UGP

3. โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2550 - 2552 แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี)
2550

รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น
ผลิตภัณฑ์ถงั ก๊าซ LPG
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
รายได้ จากการขาย
รายได้ค่าขนส่ง

รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื"น
รวมรายได้

2551
2552
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

บริษัททีด าํ เนินการ

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

บริ ษทั และ UGP
UGP
UGP
SQS1
SEEC2
บริษัท UGP SQS
และ SEEC
LCR LMR CGT
UMR UTD UGI
และ UGC
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริษัทและบริษัทย่ อย

12,950.48
998.24
348.45
14,297.17

86.69
6.68
2.23
95.71

17,579.82
1,414.67
406.18
7.81
19,408.48

87.19
7.02
2.01
0.04
96.26

16,858.55
1,320.84
445.15
2.16
43.20
18,669.90

86.65
6.79
2.29
0.01
0.22
95.96

529.99

3.55

613.17

3.04

629.98

3.24

59.28
52.23
14,938.67

0.40
0.35
100.00

ร้ อยละ

35.93
0.18
105.88
0.53
20,163.46 100.00

33.44 0.17
121.98 0.63
19,455.30 100.00

4. เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั มีเป้ าหมายที" จะเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จพลังงานอันดับต้นๆ ของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยใน
เบื)องต้นบริ ษทั ได้ลงทุนขยายธุรกิจค้าก๊าซ LPG โดยการเพิ"มจํานวนโรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ
LPG ภายในประเทศ รวมถึงการลงทุนในโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG เพื"อ
ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี) บริ ษทั ยังได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานอื"นๆ เช่น ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอ
ทานอล โดยบริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วของ SEEC เมื"อวันที" 7 ตุลาคม 2551 รวมถึงบริ ษทั ยังขยายการประกอบธุรกิจไป
ยังต่างประเทศ คือ ประเทศจี น จากการที"บริ ษทั เข้าไปซื) อหุ ้นสามัญของ CHEVRON OCEAN GAS &
ENERGY LTD. (COGEL) ซึ" งประกอบธุรกิจค้าขายก๊าซ LPG รายใหญ่รายหนึ" งในประเทศจีน ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100

ส่วนที" 2 หน้า 18

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจพลังงานรวม 4 ประเภท ได้แก่ ก) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ข) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื"น ค) ธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ง) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล

ก) ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื(
บริ ษ ัท และ UGP ประกอบธุ ร กิ จ หลัก คื อ ธุ ร กิ จ การค้า ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว (“ก๊ า ซ LPG”)
แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นซึ"งได้แก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท์ เป็ นต้น
บริ ษทั และ UGP ประกอบธุ รกิ จค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื" องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิค
แก๊ส” ผ่านการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ UGP และประกอบธุ รกิ จค้าแอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น
ภายใต้เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ผ่านการดําเนินการของ UGP

1.

ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว

บริ ษทั ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื" องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซึ" งดําเนิ นการโดยบริ ษทั
ส่ วนการค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” จะดําเนิ นการโดย UGP ซึ" งทั@งบริ ษทั และ UGP
ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ นํ@ามันตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน@ าํ มันเชื@อเพลิง พ.ศ.2521 ซึ"งเทียบเท่ากับใบอนุญาต
ให้เป็ นผูค้ า้ นํ@ามันตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@ อเพลิง พ.ศ. 2543) และเนื" องจากบริ ษทั เป็ น
บริ ษทั แม่ของ UGP โดยถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว ดังนั@น เพื"อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ บริ ษทั จึงอนุญาตให้ UGP สามารถบรรจุก๊าซ LPG ลงในถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั
ได้ และ UGP ได้อนุญาตให้บริ ษทั สามารถบรรจุก๊าซ LPG ลงในถังก๊าซ LPG ของ UGP ได้เช่นกัน
1.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริ ษทั และ UGPเป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ครบวงจร โดยครอบคลุมการจําหน่ายก๊าซ LPG ไปยังโรงบรรจุก๊าซ
LPG ซึ"งจะนําก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงั ก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ เพื"อจําหน่ายเป็ นก๊าซหุงต้มต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG
และครัวเรื อน การจําหน่ายไปยังสถานี บริ การก๊าซ LPG เพื"อนําไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์ และการจําหน่าย
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
การจําหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจําหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาด
ใหญ่ (Bulk) และการจําหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ" งการจําหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาด
ใหญ่เป็ นการจําหน่ ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุ ขนาดใหญ่บน
รถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โดยการจําหน่ายก๊าซ LPG ในลักษณะของถังบรรจุ
ขนาดใหญ่น@ ันจะเป็ นการจําหน่ ายไปยังโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั และ UGP โรงงาน
อุตสาหกรรมที"มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ@ืนที"เพียงพอที"ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ใน
ปริ มาณดังกล่าว และสถานี บริ การก๊าซ LPG ที" เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั และ UGP ส่ วนการจําหน่ายใน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะของถังบรรจุน@ นั จะเป็ นการนําก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ได้แก่ ถังก๊าซ LPG ขนาด 4
กิ โลกรั ม 11.5 กิ โลกรั ม 15 กิ โลกรั ม และ 48 กิ โลกรั ม เป็ นต้น โดยโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ที" บริ ษทั และ UGP
ดําเนิ นการเองแล้วจึ งนําไปจําหน่ ายให้กบั ลูกค้า ซึ" งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรมที" มีความ
ต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ@ืนที"ไม่เพียงพอที"ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณมากๆ

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk)

ขั@นตอนการจัดหาและการนําก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้

บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ ซึ" งประกอบไปด้วยการจัดหาจาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติจาํ นวน 5 แห่ ง ซึ" งเป็ นของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั@งหมด โดยบริ ษทั และ UGP ไป
รับก๊าซ LPG ที"คลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ที"อาํ เภอเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี และคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท.ที"
จังหวัดลําปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ และการจัดหาจากโรงกลัน" นํ@ามันจํานวน 5 แห่ง
ได้แก่ โรงกลัน" นํ@ามันของบริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) โรงกลัน" นํ@ามันของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) โรงกลัน" นํ@ามันของบริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) โรงกลัน" นํ@ามันของบริ ษทั เชฟรอน (ไทย)
จํากัด และโรงกลัน" นํ@ามันของบริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั และ UGP จะนําก๊าซ LPG
ที"จดั หามาจัดเก็บไว้ที"คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ซึ"งมีจาํ นวนรวมกันทั@งหมด 7 แห่ง มีปริ มาตรความจุ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
รวมกันประมาณ 14.88 ล้านลิตร ซึ"งประกอบไปด้วย คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ คลังสาธุ
ประดิ ษฐ์ คลังสุ ราษฎร์ ธานี คลังลําปาง คลังนครสวรรค์ และคลังขอนแก่น และคลังเก็บก๊าซ LPG ของ UGP
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ คลังบางปะกง และคลังสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดคลังก๊าซ LPG
สาขา
SGP
1 สาธุประดิษฐ์ *
2 สุราษฎร์ธานี *
3 ลําปาง
4 นครสวรรค์
5 ขอนแก่น
UGP
1 บางปะกง *
2

สุราษฎร์ธานี *

ทีต( .งั

ปริมาตรความจุ
(ลิตร)

736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
133 หมู่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
99 หมู่ 3 ต.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

1,794,000

30/1 หมู่ที" 11 ถนนสุ ขุมวิท ตําบลบางปะกง อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
99 หมู่ที" 3 ถนนสุ ราษฎร์ ธานี -นครศรี ธรรมราช ตําบล
บางกุง้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6,981,219

2,024,250
539,800
665,585
665,585

2,214,550

หมายเหตุ : * เป็ นคลังก๊าซ LPG ที"มีท่าเรื อด้วย

ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิต LPG ภายในประเทศที"ตอ้ งขนส่ งทางเรื อ บริ ษทั จะให้ UGP LMR UTD
และ UMR ซึ"งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที"ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG ทางเรื อเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดยขนส่ งก๊าซ
LPG จากคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ที"อาํ เภอเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรีและโรงกลัน" นํ@ามันมายังคลังเก็บก๊าซ LPG
ของบริ ษทั ที"สาธุประดิษฐ์ และคลังก๊าซ LPG ของ UGP ที" บางปะกง
สําหรับการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศที"ตอ้ งขนส่ งทางรถ ได้แก่ การขนส่ งก๊าซ
LPG จากคลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ที"จงั หวัดลําปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี
และหาดใหญ่มายังคลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั ในบริ เวณใกล้เคียง บริ ษทั จะให้ LCR และ CGT ซึ" งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางรถยนต์เป็ นผูด้ าํ เนินการ
สําหรับการขนส่ งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้านั@น บริ ษทั ให้ LCR และ CGT ซึ" งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที"
ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG ทางรถเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดยจัดส่ งแยกตามประเภทลูกค้า ซึ" งประกอบไปด้วย 1)
ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม ได้แก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG 2) ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไป
ใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์ ได้แก่ สถานี บริ การก๊าซ LPG รถที"ใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชื@อเพลิง เช่น รถแท็กซี" รถยนต์
ส่วนบุคคล และ 3) ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงาน
แก้ว โรงงานหลอดไฟ โรงงานพ่นอบสี โรงงานเคลือบสี ภาชนะบรรจุ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมผ้า โรงงาน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
กระเบื@อง โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตอาหาร โรงงานขนมปั ง โรงงานถุงมือยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงาน
ตัดเหล็ก โรงแรม ร้านอาหารจานด่วน และ ศูนย์อาหารในห้างสรรพสิ นค้า
ตารางแสดงพาหนะที"ใช้ในการขนส่งก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
พาหนะทีใ( ช้ ขนส่ ง LPG
จํานวน
SGP
รถถังเวียน *
30 คัน
UGP
รถถังเวียน *
81 คัน
เรื อบรรทุกก๊าซ LPG
1 ลํา
LCR
รถบรรทุกก๊าซ LPG
133 คัน
CGT
รถบรรทุกก๊าซ LPG
90 คัน
UTD
เรื อบรรทุกก๊าซ LPG
1 ลํา
LMR
เรื อบรรทุกก๊าซ LPG
7 ลํา
UMR
เรื อบรรทุกก๊าซ LPG
4 ลํา

ความสามารถในการบรรทุก

1,500 ตัน
1,404 ตัน
862 ตัน
550 ตัน
8,388 ตัน
3,860 ตัน

หมายเหตุ : * เป็ นรถบรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อที"ใช้ขนส่งก๊าซ LPG ที"บรรจุใส่ ถงั ก๊าซ LPG (cylinder) ไปยังร้านค้าก๊าซ LPG

1.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ทุกรายจะใช้วตั ถุดิบที"มาจากภายในประเทศซึ"งมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
เดียวกัน ดังนั@นผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จึงไม่มีความแตกต่างกัน ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้า
ก๊าซ LPG ต่างๆ จึงไม่เน้นที"จะแข่งขันด้านราคา แต่จะมุ่งเน้นไปที"การแข่งขันทางด้านกลยุทธ์การตลาด
และการบริ การ ซึ"งบริ ษทั และ UGP มีกลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการบริ การดังนี@

1.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี( ําคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขันในธุรกิจค้ าก๊ าซ LPG
กลุ่มลูกค้ า
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1 ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ น • การจัดส่ งก๊าซ LPG ที" รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ จากการที" มีทาํ เล
ก๊าซหุงต้ม
ที"ต@ งั ของคลังเก็บก๊าซ LPG ที" ครอบคลุมทัว" ประเทศและระบบการ
ขนส่งก๊าซ LPG ที"มีประสิ ทธิภาพของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
• การให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG โดยตรวจสอบ
สภาพถังก๊าซ LPG ให้อยูใ่ นสภาพที"สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
อยูเ่ สมอ
• จําหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกค้าสามารถมีผลกําไรและ
ดําเนินธุรกิจได้
• การให้คาํ ปรึ กษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชิด
2 ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ น • การจัดส่งก๊าซ LPG ที"รวดเร็ วตามความต้องการของลูกค้า
เชื@อเพลิงในรถยนต์
• จําหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกค้าสามารถมีผลกําไรและ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มลูกค้ า

3 ลูกค้าที" นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
•
•
•
•

•

ดําเนินธุรกิจได้
การให้คาํ ปรึ กษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชิด
ลงทุนในอุปกรณ์และการติดตั@งระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้กบั ลูกค้าเพื"อ
เป็ นแรงจูงใจให้ลูกค้าทําสัญญาซื@อขายก๊าซ LPG ระยะยาวกับบริ ษทั
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านการติดตั@งอุปกรณ์ ต่างๆ ในกรณี ที"ลูกค้ามี
ความประสงค์ที"จะติดตั@งอุปกรณ์เอง
ให้บริ การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้อยูใ่ นสภาพ
ที"สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั@งอุปกรณ์ที"บริ ษทั เป็ นผูต้ ิดตั@งให้
ลูกค้าและอุปกรณ์ที"ลูกค้าติดตั@งเอง
การจัดสัมมนาฝึ กอบรมเกี" ย วกับ ความรู ้ ด้านการใช้ก๊า ซ LPG และ
วิธีการใช้ก๊าซ LPG อย่างปลอดภัย

ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั และ UGP สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนําก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่ง
ออกได้ 3 ประเภท คือ
1) ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
2) ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์
3) ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
4) ลูกค้าต่างประเทศ
โครงสร้างรายได้จากการจําหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจําหน่าย
ปี 2550
ลูกค้าที"นาํ ไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที"นาํ ไปใช้เป็ นเชื@อเพลิง
ลูกค้าที"นาํ ไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าต่างประเทศ
รวม

ร้ อยละ

ปี 2551

ร้ อยละ

ปี 2552

ร้ อยละ

7,721.83

59.63

9,292.14

52.86

9,152.96

54.29

3,812.30
1,416.35
0.00
12,950.48

29.44
10.94
0.00
100.00

6,343.83
1,943.85
0.00
17,579.82

36.09
11.06
0.00
100.00

5,314.00
1,806.09
585.51
16,858.55

31.52
10.71
3.47
100.00

รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
1) ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน
โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนําก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั@งนี@ เพื"อให้
เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไป
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ"งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที"บรรจุใน
ถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ"ง
ทั@งนี@ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื" องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ทั@งหมดที"หมุนเวียนอยูใ่ น
ท้องตลาด เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ตามลําดับ โดย ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 ถังก๊าซ LPG
ของบริ ษทั และ UGP มีรายละเอียดดังนี@
ขนาดของถัง
(กิโลกรัม)
4
11.5
15
48
รวม

บริษัท
จํานวน (ใบ)
534,742
8,570
3,569,857
106,484
4,219,653

ร้ อยละ
12.68
0.20
84.60
2.52
100.00

UGP
จํานวน (ใบ)
683,594
245,961
2,992,809
160,112
4,082,476

ร้ อยละ
16.74
6.03
73.31
3.92
100.00

ที(มา : ข้อมูลจากทะเบียนสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP

โรงบรรจุก๊าซ LPG ที"เป็ นลูกค้าของบริ ษทั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี@
(1) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Company Own - Company Operate (“COCO”)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"บริ ษทั หรื อ UGP เป็ นเจ้าของและ
ดําเนิ นงานเอง โดยปั จจัยที"ใช้ในการพิจารณาเปิ ดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ได้แก่
ทําเลที"ต@ งั ความสามารถและความชํานาญในการทําการตลาดในพื@นที"เป็ นสําคัญ
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั และ UGP มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO รวมทั@งสิ@ น
จํานวน 20 แห่ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริ ษทั จํานวน 7 แห่ ง และ
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของ UGP จํานวน 13 แห่ง

1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริ ษทั
สาขา
ทีต( .งั
บางนา
110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
สมุทรสาคร
62/6 หมู่ 2 ต.บางนํ@าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
แม่แตง
63 หมู่ 4 ต.ขี@เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปราจีนบุรี
1 หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
นครราชสี มา
38 หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา
ขอนแก่น
99 หมู่ 3 ต.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
นครสวรรค์
81/3 หมู่ 2 ถ.นครสวรรค์ ท่าตะโก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของ UGP
สาขา
ทีต( .งั
กาญจนบุรี
10 หมู่ที" 11 ถนนท่าเรื อพระแท่น-บ้านรางกระต่าย ตําบลพระแท่น อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71130
ฉะเชิงเทรา
30/1 หมู่ที" 11 ถนนสุ ขุมวิท ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24130
ชลบุรี
139 หมู่ที" 6 ตําบลโป่ ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เชียงใหม่
375 หมู่ที" 5 ถนนหมายเลข 11 (ตอนเชียงใหม่ - ลําปาง) ตําบลยางเนิ@ง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
นครราชสี มา
108 หมู่ที" 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัด
นครราชสี มา 30000
นครสวรรค์
10/2 หมู่ที" 9 ตําบลวัดไทรย์ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
นนทบุรี
9/5 หมู่ที" 1 ตําบลคลองข่อย ถนนปทุมธานี -บางบัวทอง อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
เพชรบุรี
105 หมู่ที" 4 ตําบลทับคาง ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนคอสะพานวังมะนาวใต้เพชรบุรี) อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สงขลา
819 หมู่ที" 1 ทางหลวงหมายเลข 43 ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90110
สมุทรปราการ
161/62 หมู่ที" 1 ถนนสุ ขสวัสดิn ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดี ย ์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สระบุรี
658 ถนนพหลโยธิน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สุราษฎร์ธานี
99 หมู่ที" 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรี ธรรมราช ตําบลบางกุง้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
14 หมู่ที" 9 ถนนชยางกูร ตําบลหัวเรื อ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
34000
(2) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Company Own - Dealer Operate (“CODO”)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO เป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที" บริ ษทั เป็ นเจ้าของ แต่ให้
บุคคลภายนอกที"มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG เข้ามาเช่าดําเนิ นงาน โดย
ผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG ต้องทําสัญญาเช่าสิ นทรัพย์จากบริ ษทั ซึ" งสิ นทรัพย์โรงบรรจุก๊าซ LPG
ที" บริ ษทั ให้เช่า ได้แก่ อาคารบรรจุก๊าซ LPG ถังเก็บก๊าซ LPG และจ่ ายก๊าซ LPG แบบเหนื อ
พื@นดิ นลงในถังก๊าซ LPG ถังเก็บและจ่ายเหนื อพื@นดิ น หัวจ่ ายก๊าซ LPG และเครื" องอุปกรณ์ ที"
เกี"ยวข้องกับกระบวนการบรรจุและการจ่ายก๊าซ LPG กระบวนการควบคุมอัคคีภยั และมลภาวะ
รวมถึงที"ดินที"อาคารบรรจุก๊าซ LPG ตั@งอยูแ่ ละที"ดินรอบอาคาร โดยปกติบริ ษทั จะให้ลูกค้าเช่า
โรงบรรจุก๊าซ LPG โดยมีอายุสญ
ั ญา 3 ปี และผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะต้องได้รับการแต่งตั@ง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ให้เป็ นตัวแทนค้าต่างจากบริ ษทั ก่อน จึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG ภายใต้
เครื" องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้ นอกจากนี@ ผูเ้ ช่ าโรงบรรจุ ก๊าซ LPG
จะต้องทําสัญญาซื@อขายก๊าซ LPG ในปริ มาณขั@นตํ"าที"จะต้องสัง" ซื@อจากบริ ษทั ด้วย
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO รวมทั@งสิ@ นจํานวน 15
แห่ง ดังนี@

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขา
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
นครปฐม
สุรินทร์
ศรี สะเกษ
สุราษฎร์ธานี
พุนพิน
(สุราษฎร์ธานี)
ยานนาวา
ชลบุรี
ลําปาง
อํานาจเจริ ญ
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
หาดใหญ่
เชียงใหม่

ทีต( .งั
9/1 หมู่ 4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
99 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
16/7 หมู่ 9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
51 หมู6่ ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
131 หมู่ 8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ
118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
82/1 หมู่ 3 ต.ตัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
31/3 หมู่ 7 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
133 หมู่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
88 หมู่ 15 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริ ญ
108 หมู่ที" 16 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
75 หมู่ 1 ตําบลขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
85/8 หมู่5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
81 หมู่ที" 1 ต.แช่ชา้ ง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

(3) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own - Dealer Operate (“DODO”)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที"ผปู ้ ระกอบการโรงบรรจุก๊าซ LPG
เป็ นเจ้าของและดําเนินการเอง โดยผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั@งจากบริ ษทั หรื อ
UGP ให้เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั หรื อ UGP ก่อน จึงจะสามารถบรรจุและจําหน่ายก๊าซ LPG
ภายใต้เครื" องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั@งสิ@ นจํานวน 118
แห่ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริ ษทั จํานวน 50 แห่ง และโรงบรรจุ
ก๊าซ LPG ประเภท DODO ของ UGP จํานวน 68 แห่ง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปจํานวนโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP

โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO
รวม

บริษัท
7
15
50
72

UGP
13
68
81

(หน่วย : แห่ง)
รวม
20
15
118
153

ที(มา : ข้อมูลจากบริ ษทั

2) ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์
ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์ ได้แก่ สถานีบริ การก๊าซ LPG และรถยนต์ที"ใช้ก๊าซ
LPG เป็ นเชื@อเพลิง โดยสถานีบริ การก๊าซจะจัดเก็บก๊าซ LPG ที"รับจากบริ ษทั และ UGP ลงในสถานที"
จัดเก็บ LPG ของสถานี บริ การก๊าซ LPG เพื"อเตรี ยมไว้สาํ หรับการให้บริ การแก่รถยนต์ที"ใช้ก๊าซ LPG
เป็ นเชื@อเพลิง ได้แก่ รถแท็กซี" และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยสถานี บริ การก๊าซ LPG ที"เป็ นลูกค้าของ
บริ ษทั และ UGP ส่วนใหญ่จะตั@งอยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล
สถานีบริ การก๊าซ LPG ที"เป็ นลูกค้าของบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี@
(1) สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท Company Own – Company Operate (“COCO”)
สถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็ นสถานี บริ การก๊าซ LPG ที" บริ ษทั เป็ นเจ้าของและ
ดําเนินงานเอง โดยปั จจัยที"ใช้ในการพิจารณาเปิ ดสถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO ได้แก่
ทําเลที"ต@ งั ความสามารถและความชํานาญในการทําการตลาดในพื@นที"เป็ นสําคัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มีสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO จํานวน 21 แห่ง ดังนี@
สาขา
ทีต( .งั
ดํารงรักษ์
63/14 ถนนดํารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กทม.
รามคําแหง
3247 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเกษม
1756 ถนนนวลจันทร์กรุ งเกษม แขวงป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร
นวลจันทร์
51/167 หมู่บางพลัด 12 ถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
บางพลัด
174 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
ปิ" นเกล้า
612/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ (ตลิ"งชัน) เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
บางนา
429 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
หาดใหญ่
73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พูนพิน
82 หมู่ 3 อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองชลบุรี
48/17 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ทวีวฒั นา
29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาขา
ปากเกร็ ด
ลําปาง
ขอนแก่น
โคราช
บางละมุง
อุบลราชธานี
บางแค
ชลบุรี
สระบุรี
นครปฐม

ทีต( .งั
223/291 หมู่ 4 ต.ปากเกร็ ด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
133 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแฮด อ.กิ"งอําเภอ จ.ขอนแก่น
108/1 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา
140 หมู่ 6 ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
14/1 หมู่ 9 ต.หัวเรื อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
34/97 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
31/34 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
658/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรี ยว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

(2) สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own – Dealer Operate (“DODO”)
สถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็ นสถานี บริ การก๊าซ LPG ที" ผูป้ ระกอบการสถานี
บริ การก๊าซ LPG เป็ นเจ้าของและดําเนิ นการเอง โดยผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับการ
แต่งตั@งจากบริ ษทั หรื อ UGP ให้เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั หรื อ UGP ก่อน จึงจะสามารถ
จําหน่ายก๊าซ LPG ภายใต้เครื" องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มีสถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั@งสิ@ นจํานวน
346 แห่ง แบ่งออกเป็ นสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริ ษทั จํานวน 255 แห่ ง และ
สถานีบริ การก๊าซประเภท DODO ของ UGP จํานวน 91 แห่ง
ตารางสรุ ปจํานวนสถานีบริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP

สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO
สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO
รวม

บริษัท
21
255
276

UGP
0
91
91

(หน่วย : แห่ง)
รวม
21
346
367

ที(มา : ข้อมูลจากบริ ษทั

3) ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงแรม ศูนย์อาหารในห้างสรรพสิ นค้า
โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานพลาสติก เป็ น
ต้น โดยรู ปแบบของการจําหน่ายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
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(1) การจําหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที"นาํ ก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในการ
ประกอบอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์อาหารตามห้างสรรพสิ นค้าและโรงแรม
(2) การจําหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
เช่น โรงงานเครื" องปั@ นดินเผา โรงงานขนมปั ง และ
(3) การจําหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น
โรงงานเซรามิค
โครงสร้ างการกําหนดราคาก๊ าซ LPG
ในอดี ตโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างสมบูรณ์ ทั@งการควบคุม
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ราคาขายส่ งก๊าซ LPG รวมถึงการชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG ระหว่างคลังเก็บก๊าซ LPG
ของปตท. จํานวน 5 แห่ ง คื อ ลําปาง นครสวรรค์ ขอนแก่ น สุ ร าษฎร์ ธานี และหาดใหญ่ (การกําหนดอัตรา
ค่าชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG จากโรงกลัน" หรื อโรงแยกก๊าซไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั@ง 5 แห่ ง จะ
แตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ ง ซึ" งอัตราการชดเชยดังกล่าวจะเปลี" ยนแปลงตาม
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายที"จะยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ LPG และลอยตัวราคาก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์
โดยเริ" มจากการยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG เมื"อวันที" 1 พฤศจิกายน 2544 แต่ยงั คงควบคุมราคาขาย
ส่ งก๊าซ LPG อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้กรมการค้าภายในเป็ นหน่วยงานที"กาํ กับดูแลราคาขายปลีกก๊าซ
LPG เฉพาะก๊าซ LPG สําหรับใช้งานด้านครัวเรื อน เนื"องจากเป็ นสิ นค้าควบคุมและมีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต
ของประชาชน โดยไม่ได้ควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG สําหรับนําไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์และก๊าซ LPG ที"
นําใช้งานด้านอุตสาหกรรม
เมื"อวันที" 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้ให้กองทุนนํ@ามันยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรี ยกเก็บ
เงินเข้ากองทุนนํ@ามันในระดับที"เพียงพอสําหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั@ง 5
แห่ง ซึ"งทําให้ราคาขายส่ งก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นจากที"เคยถูกกําหนดไว้ให้คงที"ที" 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคา
ขายส่งก๊าซ LPG ณ วันที" 3 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 13.6863 บาทต่อกิโลกรัม
ทั@งนี@ โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ณ ปั จจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วนได้แก่
1) ราคา ณ โรงกลัน( หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊ าซ หรือราคานําเข้ าก๊ าซ LPG
ปั จจุบนั รัฐบาลโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) ได้ควบคุมราคาก๊าซ LPG ที"ตน้
ทางการผลิต โดยในการกําหนดราคาขาย ณ โรงกลัน" หรื อราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อราคานําเข้าก๊าซ
LPG ซึ" งในการกําหนดราคา สนพ.จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก
ปริ มาณการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ และปริ มาณการส่ งออกก๊าซ LPG
โดยเมื"อวันที" 31
ธันวาคม 2552 สนพ.ได้กาํ หนดราคาขาย ณ โรงกลัน" หรื อราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อราคานําเข้าก๊าซ
LPG เท่ากับ 11.1212 บาทต่อกิโลกรัม
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2) ราคาขายส่ งก๊ าซ LPG หน้ าโรงกลัน(
ในการกําหนดราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" มีการกําหนดสู ตรในการคํานวณโดยอ้างอิงจาก
ราคา ณ โรงกลัน" หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคานําเข้าของก๊าซ LPG ตามข้อ 1) และบวกรวม
ด้วยภาษีและค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวข้อง ดังนี@
ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" = (ราคา ณ โรงกลัน" หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊ าซ หรื อ ราคา
นําเข้าของก๊าซ LPG) + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล +
เงินกองทุนนํ@ามัน + ภาษีมูลค่าเพิ"ม
เดิ มรั ฐบาลโดยสนพ.ได้ควบคุมราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน" ก่อนภาษีมูลค่าเพิ"มตามสู ตรดังกล่าวไว้
เท่ากับ 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยใช้กองทุนนํ@ามันเป็ นกลไกในการควบคุมราคา กล่าวคือ หาก
ราคา ณ โรงกลัน" หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคานําเข้าก๊าซ LPG ตามข้อ 1) สูงขึ@น รัฐบาลจะใช้
เงินจากกองทุนนํ@ามันชดเชยเพื"อให้ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" เท่ากับราคาที"รัฐบาลกําหนด
ไว้
ต่อมาเมื"อวันที" 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้ให้กองทุนนํ@ามันยกเลิกการชดเชยราคาขายส่ งก๊าซ LPG
และเรี ยกเก็บเงินเข้ากองทุนนํ@ามันในระดับที"เพียงพอสําหรับชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บ
ก๊าซ LPG ของปตท. ทั@ง 5 แห่ง ซึ"งทําให้ราคาขายส่ งก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นจากที"เคยถูกกําหนดไว้ให้คงที"
ที" 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม

1)

2)

ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" ก่อนและหลังการยกเลิกการอุดหนุน
โดยกองทุนนํ@ามัน
ราคาขายส่ งก๊ าซ LPG หน้ าโรงกลัน( (บาทต่ อกิโลกรัม)
ก่ อนการยกเลิกการอุดหนุน หลังการยกเลิกการอุดหนุน
โดยกองทุนนํา. มัน
โดยกองทุนนํา. มัน
(29 พ.ย. 50)
(25 ธ.ค. 52)
ราคา ณ โรงกลัน( หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊ าซ หรือ
10.8964
11.1212
ราคานําเข้ า
ภาษีสรรพสามิต 1
2.1700
2.1700
ภาษีเทศบาล 2
0.2170
0.2170
3
เงินกองทุนนํ@ามัน
(0.8265)
0.1781
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน( ก่ อนภาษีมูลค่ าเพิม(
12.4569
13.6863
4
ภาษีมูลค่าเพิ"ม
0.8720
0.9580
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน( รวมภาษีมูลค่ าเพิม(
13.3289
14.6443

ที"มา
: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกําหนดเป็ นอัตราคงที"ที" 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม
2 ภาษีเทศบาลเท่ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต
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3 เงินชดเชยกองทุนนํ@ามันเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน เรื" องการกําหนดราคา อัตราเงิน
ส่ งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสําหรั บก๊าซ LPG ที"ทาํ ในราชอาณาจักรและนําเข้ามาเพื"อใช้ในราชอาณาจักร
อัตราเงินส่ งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสําหรับก๊าซ LPG ที"ส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตราเงินส่ งเข้ากองทุน
สําหรับก๊าซ LPG ที"ส่งออกนอกราชอาณาจักร
4 ภาษีมูลค่าเพิ"มของราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" เท่ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน"

ทั@งนี@เพื"อให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคลังเก็บก๊าซ LPG ทั@ง 5
แห่งของปตท. ที"กระจายอยูท่ ว"ั ประเทศ คือ ลําปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่
รัฐบาลจึ งได้ให้กองทุนนํ@ามันชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ทั@ง 5 แห่ ง (การ
กําหนดอัตราค่าชดเชยค่าขนส่ง LPG จากโรงกลัน" หรื อโรงแยกก๊าซไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท.
ทั@ง 5 แห่ง จะแตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ง ซึ"งอัตราการชดเชยดังกล่าว
จะเปลี"ยนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระรทรวงพลังงาน)
หากในอนาคต รัฐบาลให้กองทุนนํ@ามันยกเลิกการชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG
ของปตท. ทั@ง 5 แห่ง จะทําให้ราคาขายส่ งก๊าซ LPG ในแต่ละจังหวดมีแนวโน้มที"จะสู งขึ@น เนื" องจาก
จะต้องรวมค่าขนส่งด้วย ซึ"งจะทําให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน
3) ราคาขายปลีกก๊ าซ LPG
ในการกําหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการกําหนดสู ตรในการคํานวณโดยอ้างอิงจากราคาขายส่ ง
ก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" ตามข้อ 2) และบวกรวมด้วยค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ"ม ดังนี@
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG = ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน" + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพิ"มค่าการตลาด

1)

2)

3)

ตัวอย่างการคํานวณโครงสร้างการกําหนดราคาก๊าซ LPG ณ วันที" 25 ธันวาคม 2552
ราคาจําหน่ ายก๊ าซ LPG
(บาทต่ อกิโลกรัม)
ร้ อยละ
ราคา ณ โรงกลัน( หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊ าซ หรือ ราคานําเข้ า
11.1212
61.34
ภาษีสรรพสามิต 1
2.1700
11.97
ภาษีเทศบาล 2
0.2170
1.20
เงินกองทุนนํ@ามัน 3
0.1781
0.98
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน( ก่ อนภาษีมูลค่ าเพิม(
13.6863
75.49
4
ภาษีมูลค่าเพิ"ม
0.9580
5.28
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน( รวมภาษีมูลค่ าเพิม(
14.6443
80.78
5
ค่าการตลาด
3.2566
17.96
6
ภาษีมูลค่าเพิ"มค่าการตลาด
0.2280
1.26
ราคาขายปลีกก๊ าซ LPG
18.13
100.00
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ที"มา
: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกําหนดเป็ นอัตราคงที"ที" 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม
2 ภาษีเทศบาลเท่ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต
3 เงินชดเชยกองทุนนํ@ามันเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน เรื" องการกําหนดราคา อัตราเงิน
ส่ งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสําหรั บก๊าซ LPG ที"ทาํ ในราชอาณาจักรและนําเข้ามาเพื"อใช้ในราชอาณาจักร
อัตราเงินส่ งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสําหรับก๊าซ LPG ที"ส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตราเงินส่ งเข้ากองทุน
สําหรับก๊าซ LPG ที"ส่งออกนอกราชอาณาจักร
4 ภาษีมูลค่าเพิ"มของราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน" เท่ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน"
5 ค่าการตลาดกําหนดเป็ นอัตราคงที"ที" 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม
6 ภาษีมูลค่าเพิ"มค่าการตลาดเท่ากับร้อยละ 7 ของค่าการตลาด

นอกจากนี@ รัฐบาลยังได้พิจารณาว่าก๊าซ LPG ที"นาํ ไปใช้งานเป็ นก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าที"มีความจําเป็ นต่อ
การดํารงชีวติ ของประชาชนโดยทัว" ไป จึงกําหนดให้ก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าควบคุม ทําให้ในการปรับเปลี"ยน
ราคาจําหน่ ายก๊าซหุ งต้มแต่ละครั@งจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ในขณะที"ก๊าซ LPG ที"นาํ ไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์และการนําไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมนั@น รัฐบาล
ไม่ได้มีการควบคุมราคาขายปลีกแต่อย่างใด
นโยบายการกําหนดราคาก๊ าซ LPG ของบริษัทและ UGP
นโยบายการกําหนดราคาจําหน่ ายก๊าซ LPG ของกลุ่มสยามแก๊สทั@งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื" องหมายการค้า
“สยามแก๊ส” และ เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” แยกตามลักษณะการนําก๊าซ LPG ไปใช้งานเป็ นดังนี@
ลักษณะการนําก๊ าซ LPG ไปใช้ งาน
การนําไปใช้งานเป็ นก๊าซหุงต้ม

การนําไปใช้เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์
การนําไปใช้ในอุตสาหกรรม

นโยบายการกําหนดราคา
เนื"องจากก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าที"มีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของประชาชน กรมการ
ค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์จึงได้กาํ หนดให้ก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าควบคุมและควบคุม
ราคาจําหน่ายก๊าซหุงต้ม ดังนั@นนโยบายการกําหนดราคาจําหน่าย LPG เพื"อนําไปใช้
เป็ นก๊าซหุ งต้มของบริ ษทั และ UGP จึงต้องสอดคล้องกับการควบคุมของกรมการค้า
ภายใน อย่างไรก็ตามการกําหนดราคาจําหน่ายก๊าซ LPG เพื"อนําไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
ของบริ ษทั และ UGP ดังกล่าวอาจแตกต่างไปตามพื@นที" ขึ@นอยูก่ บั สภาพตลาดและการ
แข่งขัน
บริ ษทั และ UGP มีนโยบายกําหนดราคาจําหน่ายก๊าซ LPG โดยอิงจากต้นทุนและราคา
ตลาด
บริ ษทั และ UGP มีนโยบายกําหนดราคาจําหน่ายก๊าซ LPG โดยอิงจากต้นทุนและราคา
ตลาด

1.2.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม
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ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเกิดขึ@นในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยในระยะแรกเป็ นการจําหน่ายก๊าซหุ งต้ม
บรรจุถงั สําหรับใช้ในครัวเรื อน แทนฟื นและถ่าน แต่ไม่ได้รับความนิ ยมเท่าใดนัก จนกระทัง" มีการค้นพบแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทย ประกอบกับรั ฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มการผลิ ตและการบริ โภคก๊าซธรรมชาติ เพื"อ
ทดแทนการนําเข้าเชื@อเพลิงจากต่างประเทศ ทําให้เกิดธุรกิจต่อเนื"องจากก๊าซธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ความต้องการ
บริ โภคก๊าซหุงต้มในครัวเรื อนจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ต่อมาเมื"อเกิ ดวิกฤตการณ์น@ าํ มันในปี 2540 รัฐบาลจึ งให้การส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาการแปรรู ปก๊าซ
LPG เพื"อนํามาใช้เป็ นเชื@ อเพลิงในรถยนต์แทนนํ@ามันเบนซิ น ซึ" งได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย เนื" องจากราคา
ก๊าซ LPG เมื"อเปรี ยบเทียบกับราคานํ@ามันเบนซินแล้วมีราคาถูกกว่ามาก
แม้วา่ ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศจะเพิ"มขึ@นจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื"อเป็ นก๊าซหุ ง
ต้มและการใช้ก๊าซ LPG เพื"อเป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์ แต่แหล่งผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไทยก็ยงั คงสามารถผลิต
ก๊าซ LPG เพื"อตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่ งออกก๊าซ LPG
บางส่ วนไปจําหน่ ายยังต่างประเทศได้อีกด้วย จนกระทัง" ในปี 2551 ที"ราคานํ@ามันในตลาดโลกและในประเทศ
ไทยได้ปรับตัวสูงขึ@นอย่างมาก จนทําให้ประชาชนเปลี"ยนมาใช้ก๊าซ LPG เพื"อเป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์แทนนํ@ามัน
มากขึ@น ซึ"งทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศมากถึง 452 ล้านกิโลกรัม
อุปทานก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในช่วงระหว่างปี 2550 – 2552 ประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG ได้ 4,186 4,184 และ 4,225 ล้านกิโลกรัม
ตามลําดับ โดยแหล่งผลิตก๊าซ LPG ที"สาํ คัญของประเทศไทยมี 3 แหล่ง คือ (1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ"งมีจาํ นวน
6 แห่ ง โดยเป็ นโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของปตท.จํานวน 5 แห่ ง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของ บริ ษทั ปตท.
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แห่ ง (2) โรงกลัน" นํ@ามันดิบ ซึ" งมีอยูจ่ าํ นวน 7 แห่ ง ได้แก่
โรงกลัน" ไทยออยล์ โรงกลัน" ไออาร์ พีซี โรงกลัน" สตาร์ โรงกลัน" ระยอง โรงกลัน" เอสโซ่ โรงกลัน" ของบริ ษทั ปตท.
อะโรเมติกส์และการกลัน" และโรงกลัน" บางจาก และ (3) โรงงานปิ โตรเคมีอื"น ซึ" งมี อยู่จาํ นวน 3 แห่ ง ได้แก่
โรงงานของกรุ งเทพซิ นเธติก โรงงานของบริ ษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ โรงงานของ
บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน" (บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน" จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบ
รวมกันของบริ ษทั โรงกลัน" นํ@ามันระยองจํากัด (มหาชน) และบริ ษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เมื"อวันที" 27 ธันวาคม 2550) โดยในปี 2552 ก๊าซ LPG ที"ผลิตได้ในประเทศทั@งหมดมาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 56.43 มาจากโรงกลัน" นํ@ามันร้อยละ 29.30 และมาจากโรงงานปิ โตรเคมีอื"นอีกร้อยละ 14.27
ตารางแสดงปริ มาณการผลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ จําแนกตามแหล่งผลิต

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
โรงกลัน" นํ@ามันดิบ
โรงงานปิ โตรเคมีอื"น

2550
ปริมาณ
2,384
1,563
239

2551
ร้ อยละ
56.94
37.34
5.72

ปริมาณ
2,497
1,443
244
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ร้ อยละ
59.68
34.49
5.83

(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)
2552
ปริมาณ
ร้ อยละ
2,384
56.43
1,238
29.30
603
14.27

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

รวม
ที"มา

:

2550
ปริมาณ
ร้ อยละ
4,186 100.00

2551
ปริมาณ
4,184

ร้ อยละ
100.00

2552
ปริมาณ
ร้ อยละ
4,225 100.00

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

อุปสงค์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั@งประเทศในปี 2552 เท่ากับ 4,770 ล้านกิโลกรัม โดยความต้องการใช้ก๊าซ
LPG ส่วนใหญ่เป็ นความต้องการใช้ในภาคครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 46.77 ของปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG
ทั@งหมด รองลงมาเป็ นความต้อ งการใช้เ ป็ นวัต ถุดิบปิ โตรเคมี การใช้เป็ นเชื@ อ เพลิ งในรถยนต์ และการใช้ใ น
ภาคอุตสาหกรรม คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.88 13.96 และ 12.39 ของปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั@งหมด
ตามลําดับ
ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปี 2552 มีอตั ราการเพิ"มขึ@นจากปี 2551 ร้อยละ 11.47 โดยมีการเพิ"มขึ@นใน
ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในการนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมีมากที"สุด เท่ากับร้อยละ 77.56
ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ

ครัวเรื อน
อุตสาหกรรม
วัตถุดิบปิ โตรเคมี
รถยนต์
รวม
อัตราการเปลียนแปลง (ร้ อยละ)
ที"มา

2550
ปริมาณ
ร้ อยละ
1,884
51.32
602
16.40
613
16.70
572
15.59
3,671 100.00
14.29

2551
ปริมาณ
2,124
658
722
775
4,279
16.56

ร้ อยละ
49.63
15.37
16.88
18.12
100.00

(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)
2552
ปริมาณ
ร้ อยละ
2,231
46.77
591
12.39
1,282
26.88
666
13.96
4,770 100.00
11.47

: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ดุลยภาพในอุตสาหกรรมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในอดีตประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ และมีส่วนเหลือ
สําหรับส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซ LPG จํานวน 4,186 ล้านกิโลกรัม การ
บริ โภคภายในประเทศจํานวน 3,671 ล้านกิโลกรัม การส่ งออกจํานวน 278 ล้านกิโลกรัม และไม่มีการนําเข้าก๊าซ
LPG ในช่วงเวลาดังกล่าว
สําหรับในปี 2551-2552 ราคานํ@ามันได้ปรับตัวเพิ"มขึ@นสู งมาก จนทําให้มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื"อ
เป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์เพิ"มขึ@นตามไปด้วย และการใช้ LPG เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมีเพิ"มขึ@นอย่างมากจากปี 2551
โดยเพิ"มขึ@นจาก 722 ล้านกิ โลกรัมเป็ น 1,282 ล้านกิโลกรัม เพิ"มขึ@นสู งถึง 77.56% ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการปรับ
แผนการจําหน่ายก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นตาม ปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศจึงไม่เพียงพอกับปริ มาณก๊าซ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
LPG ตามแผนการจําหน่ายก๊าซ LPG ของผูป้ ระกอบการ จึงทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าก๊าซ LPG ในปี 2551 และ
2552 จํานวน 439 และ 745 ล้านกิโลกรัมตามลําดับ
ตารางแสดงการจัดหาและการจําหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)
ปี

2550

การผลิต
การนําเข้า
การจําหน่ายภายในประเทศ
การส่งออก
ที(มา

2551

4,186
3,671
278

2552

4,184
439
4,279
21

4,194
745
4,501
15

: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
อุตสาหกรรมก๊าซ LPG มีแนวโน้มที"จะขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื" อง โดยคาดว่าความต้องการใช้ก๊าซ LPG
จะยังคงเพิ"มขึ@นต่อไป เนื"องมาจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื"อทดแทนการใช้น@ าํ มันที"มีราคาสูงขึ@นอย่างต่อเนื"อง
ส่ วนด้านการผลิตก๊าซ LPG นั@นก็คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื" องเช่นกัน โดยบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที" 6 ที"ตาํ บลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ" งโรงแยก
ก๊าซนับเป็ นแหล่งผลิตก๊าซ LPG ที"สาํ คัญแหล่งหนึ"ง ดังนั@นการที"มีจาํ นวนโรงแยกก๊าซเพิ"มขึ@นก็จะส่งผลให้มีแหล่ง
ผลิตก๊าซ LPG เพิ"มขึ@นด้วยเช่นเดียวกัน
การแข่ งขัน
ณ สิ@ นปี 2552 ประเทศไทยมีผูค้ า้ ก๊าซ LPG รวมทั@งสิ@ น 12 ราย คือ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริ ษทั
สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั
เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ปิ คนิ ค คอร์ ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เชฟรอน (ไทย) จํากัด บริ ษทั
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั แสงทองปิ โตรเลียม จํากัด บริ ษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รี ไฟน์น"ิ ง จํากัด บริ ษทั
บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน" จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั พี เอ พี
แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด
ตารางแสดงปริ มาณการจําหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดของผูค้ า้ ก๊าซ LPG
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

1
2
3

บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คัล ส์
จํากัด (มหาชน) (SGP)
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด

2550
ปริมาณ
ร้ อยละ
1,613.96 43.96
558.89
388.62
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15.22
10.59

2551
ปริมาณ
ร้ อยละ
1,768.36 41.32
694.31
461.09

16.22
10.77

2552
ปริมาณ
ร้ อยละ
1,970.92
43.79
608.98
458.06

13.53
10.18

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
2550
ปริมาณ
ร้ อยละ

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

(มหาชน) (UGP)
SGP + UGP
บริ ษั ท เวิ ล ด์ แ ก๊ ส (ประเทศไทย) จํา กั ด
(WORLD)
บริ ษทั ปิ คนิ ค คอร์ ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน)
(PICNI)
PICNI + WORLD
บริ ษัท ปตท. อะโรเมติ ก ส์ แ ละการกลั" น
จํากัด (มหาชน) 1
บริ ษทั เชฟรอน (ไทย) จํากัด
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั แสงทองปิ โตรเลียม จํากัด
บริ ษทั สตาร์ปิโตรเลียม รี ไฟน์น"ิง จํากัด
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บ ริ ษั ท โ ร ง ก ลั" น นํ@ า มั น ร ะ ย อ ง จํ า กั ด
(มหาชน) 1
บริ ษัท อะโรเมติ ก ส์ (ประเทศไทย) จํา กัด
(มหาชน) 1
บริ ษทั พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด
รวม

2551
ปริมาณ
ร้ อยละ

2552
ปริมาณ
ร้ อยละ

947.51

25.81

1,155.41

27.00

1,067.04

23.71

448.37

12.21

577.45

13.49

587.70

13.06

319.61
767.98

8.71
20.92

292.37
869.82

6.83
20.33

246.92
825.79

5.49
18.35

0.20
113.72
100.85
74.99
17.40
14.87

0.01
3.10
2.75
2.04
0.47
0.41

137.16
111.28
89.51
84.10
51.80
11.94

3.21
2.60
2.09
1.97
1.21
0.28

238.09
70.39
126.62
79.24
101.94
2.11

5.29
1.56
2.81
1.76
2.26
0.05

17.20

0.47

-

-

-

-

2.42
0.07
3,671.10 100.00

4,279.37

100.00

9.94
4,500.91

0.22
100.00

หมายเหตุ : 1 บริ ษทั ปตท. อะโรเมติ ก ส์ แ ละการกลัน" จํากัด (มหาชน) เกิ ดจากการควบรวมกันของบริ ษทั โรงกลัน" นํ@ามันระยองจํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เมื"อวันที" 27 ธันวาคม 2550
ที"มา
: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปั จจุบนั แนวโน้มธุรกิจพลังงาน รวมถึงธุรกิจค้าก๊าซ LPG มีแนวโน้มที"ดีข@ ึน อาจส่ งผลให้มีผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ เ ข้า มาแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมมากขึ@ น ซึ" งส่ ง ผลต่ อ ผลประกอบการและส่ ว นแบ่ ง การตลาดของ
ผูป้ ระกอบการเดิมได้
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ ธุรกิจการค้าก๊าซ LPG นั@น ผูป้ ระกอบการจะต้องขอใบอนุญาตเป็ นผูค้ า้ นํ@ามันตาม
มาตรา 7 ซึ"งจะต้องมีคุณสมบัติและเงื"อนไขตามที"กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนด กล่าวคือ จะต้องมี
ทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่ต"าํ กว่า 50 ล้านบาท มีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใช้ในการประกอบกิจการไม่นอ้ ยกว่า
100 ล้านบาทขณะยืน" ขอรับใบอนุญาต ต้องมีคลังเก็บก๊าซ LPG เพื"อสํารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริ มาณที"
จะทําการค้าในระยะเวลา 1 ปี ซึ"งทําให้ตอ้ งลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี@ จะต้องมียอดขายก๊าซ LPG
ต่อปี ไม่นอ้ ยกว่า 50,000 ตัน มีเครื" องหมายการค้าเป็ นของตนเอง และต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพื"อใช้หมุนเวียน
ในตลาด ซึ"งจะต้องมีการลงทุนไม่ต"าํ กว่า 1 ล้านใบ คิดเป็ นเงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาท จากเงื"อนไขและข้อจํากัด
ข้างต้นจึงเป็ นการยากที"จะมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรม
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
1.3.1 ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในปี 2552 บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG ส่ วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 77 และ
จัดหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน" นํ@ามันประมาณร้อยละ 23
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
2) โรงกลัน" นํ@ามัน
3) อื"นๆ
รวมการจัดหา LPG ของบริษัทและ UGP

2550
ปริมาณ
ร้ อยละ
586.71
62.01
358.07
37.84
1.44
0.15
946.22 100.00

2551
ปริมาณ
794.45
363.36
0.85
1,158.66

ร้ อยละ
68.57
31.36
0.07
100.00

2552
ปริมาณ
ร้ อยละ
819.32 76.82
245.85 23.05
1.34
0.13
1,066.52 100.00

1.3.2 ถังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ถังที" ใช้สําหรั บบรรจุ ก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวจะต้องได้รับการรั บรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ" ง
ปั จจุบนั มีผูผ้ ลิตถังก๊าซ LPG ในประเทศไทยที"ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ในประเทศไทย ได้แก่ บริ ษทั
สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) บริ ษทั สยามอินเตอร์ แม็กเนท จํากัด บริ ษทั ชื"นศิริ จํากัด บริ ษทั สยาม ควอ
ลิต@ ี สตีล จํากัด (บริ ษทั สยาม ควอลิต@ ี สตีล จํากัด ได้ซ@ื อสิ นทรัพย์ที"ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตถังก๊าซ LPG จาก
บริ ษทั ถังเหล็กสากล จํากัด เมื"อวันที" 30 มิถุนายน 2551) บริ ษทั เมทเทิล เมท จํากัด บริ ษทั แสงทองไทยผลิตถัง
จํากัด บริ ษทั เอส.ที.ถังแก๊ส จํากัด และจากการที"ผูผ้ ลิตถังก๊าซ LPG ต้องได้รับการับรองมาตรฐาน มอก. ทําให้
ถังก๊าซ LPG ของทั@งอุตสาหกรรมแทบจะไม่มีความแตกต่างกันในเรื" องของคุณภาพ
นอกจากนี@ เพื"อเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุที"อาจจะเกิดขึ@นกับผูใ้ ช้ก๊าซหุ งต้ม กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงานจึงได้ออกกฎหมายในเรื" องของการตรวจสอบสภาพของถังที"มีอายุใช้งานแล้ว 5 ปี 10 ปี และทุกๆ 5 ปี
ภายหลังปี ที" 10 โดยผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ที"เป็ นเจ้าของถังก๊าซ LPG จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ว่าจ้างบริ ษทั ภายนอกมาทําการตรวจสอบสภาพถังบรรจุ
ในปี 2550 บริ ษทั และ UGP จัดหาถังก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จากบริ ษทั ถังเหล็กสากล จํากัด ซึ" งเป็ นบริ ษทั ที"มี
ความเกี"ยวโยงกันกับบริ ษทั เนื"องจากมีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน คือ กลุ่มวีรบวรพงศ์ ต่อมาเมื"อวันที" 27 มิถุนายน 2551
บริ ษทั ได้จัดตั@งบริ ษทั สยาม ควอลิ ต@ ี สตี ล จํากัด โดยบริ ษทั เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 และได้ซ@ื อ
สิ นทรัพย์ที"ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตถังก๊าซ LPG จากบริ ษทั ถังเหล็กสากล จํากัด เมื"อวันที" 30 มิถุนายน 2551
ดังนั@นบริ ษทั จะไม่มีการทํารายการเกี"ยวโยงกันกับบริ ษทั ถังเหล็กสากล จํากัด อีกต่อไป
2550

บริ ษทั ถังเหล็กสากล จํากัด
บริ ษทั สยาม ควอลิต@ ี สตีล จํากัด*
บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)

จํานวน
มูลค่ า
(ถัง)
(ล้านบาท)
123,902
50.67
-
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2551
จํานวน
(ถัง)
10,830
99,400
43,060

2552
มูลค่ า
(ล้านบาท)
5.09
63.09
25.14

จํานวน
(ถัง)

มูลค่ า
(ล้านบาท)
112,041
75.52
200
0.36

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
2550
จํานวน
(ถัง)
บริ ษทั เม็ทเทิลแมท จํากัด
รวม

มูลค่ า
(ล้านบาท)
123,902
50.67

2551
จํานวน
(ถัง)
5,620
158,910

2552
มูลค่ า
(ล้านบาท)
4.26
97.58

จํานวน
มูลค่ า
(ถัง)
(ล้านบาท)
6,580
4.97
118,821
80.85

หมายเหตุ : * บริ ษทั สยาม ควอลิ ต@ ี สตีล จํากัด จัดตั@งขึ@ นเมื" อวันที" 27 มิ ถุนายน 2551 โดยมี บริ ษทั เป็ นเป็ นผูถ้ ื อหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ได้ซ@ื อ
สิ นทรัพย์ที"ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตถังก๊าซ LPG จากบริ ษทั ถังเหล็กสากล จํากัด ซึ" งเป็ นบริ ษทั ที"มีความเกี" ยวโยงกับบริ ษทั (มีผูถ้ ื อ
หุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ กลุ่มวีรบวรพงศ์) เมื"อวันที" 30 มิถุนายน 2551

1.4

กฎหมายทีเ( กีย( วข้ อง
บริ ษทั และ UGP เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จบรรจุและจําหน่ายก๊าซ LPG ซึ" งได้รับอนุ ญาตให้เป็ นผูค้ า้ นํ@ามัน
เชื@อเพลิงมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ นํ@ามัน
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน@ าํ มันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ"งเทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ นํ@ามันตามมาตรา 7
แห่ งพระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@ อเพลิง พ.ศ. 2543) จะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที" หน่ วยงาน
ราชการกําหนดอย่างเคร่ งครัด โดยกฎหมายสําคัญที"ควบคุมการประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP
ได้แก่
1) พระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@ อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็ นพระราชบัญญัติที"กาํ หนดลักษณะของผูค้ า้
นํ@ามันเชื@ อเพลิงแต่ละประเภท การจัดเก็บนํ@ามันเชื@ อเพลิง การจําหน่ ายและแผนการจําหน่ ายนํ@ามัน
เชื@อเพลิงในแต่ละปี และปริ มาณการสํารองนํ@ามันเชื@อเพลิง
2) พระราชบัญญัติควบคุมนํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2542 เป็ นพระราชบัญญัติที"กาํ หนดการเก็บรักษา การ
ขนส่ง การใช้ การจําหน่าย การแบ่งบรรจุ และการเก็บรักษานํ@ามันเชื@อเพลิง
3) พระราชบัญ ญัติ ว ตั ถุ อนั ตราย พ.ศ. 2535 เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที" ก ํา หนดให้ก๊า ซ LPG รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประเภทอื"นๆ เป็ นวัตถุอนั ตราย ซึ" งจะต้องมีการควบคุมดูแลคุณสมบัติและการ
ลงทะเบียนของวัตถุอนั ตรายดังกล่าว รวมทั@งการกําหนดการดําเนิ นการของผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า ผูส้ ่ งออก
และผูท้ ี"มีไว้ในครอบครองซึ"งวัตถุอนั ตรายดังกล่าว
4) พระราชกําหนดแก้ไขและป้ องกันภาวะขาดแคลนนํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2516 เป็ นพระราชกําหนดที"
กําหนดถึงการปฏิบตั ิในกรณี ที"เกิดภาวการณ์ขาดแคลนนํ@ามันเชื@อเพลิงภายในประเทศ ซึ" งรวมถึง การ
ผลิต การจําหน่าย การนําเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองนํ@ามันเชื@อเพลิง
5) ประกาศคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที" 28 (พ.ศ. 2514) ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นประกาศที"
กําหนดเกี" ยวกับการบรรจุก๊าซ LPG ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG การตั@ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
เครื" องมือ เครื" องใช้ในการบรรจุก๊าซ LPG และมาตรการความปลอดภัยในสถานที" ที"ใช้ในการบรรจุ
ก๊าซ LPG การจําหน่ายก๊าซ LPG การเก็บก๊าซ LPG และการใช้ก๊าซ LPG
6) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็ นพระราชบัญญัติที"กาํ หนดการประกอบกิจการโรงงาน การ
กํากับและดูแลโรงงาน และบทกําหนดโทษของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานทุกประเภท
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี@ บริ ษทั และ UGP ยังต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบี ยบที" หน่ วยงานราชการที"เกี" ยวข้องกําหนดขึ@นมา
อย่างเคร่ งครั ดด้วยเช่ นกัน เช่ น กฎกระทรวงพลังงาน กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงพลังงาน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงประกาศของกรมหรื อหน่วยงานอื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง
สรุปกฎหมายและกฎระเบียบของหน่ วยงานราชการทีส( ําคัญทีเ( กีย( วข้ องกับการค้ าก๊ าซ LPG
1) พระราชบัญญัติ
ก. พระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543
ข. พระราชบัญญัติควบคุมนํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2542
ค. พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
ง. พระราชกําหนดแก้ไขและป้ องกันภาวะขาดแคลนนํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2516
จ. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ฉ. ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที" 28 (พ.ศ. 2514)
2) กฎกระทรวงพลังงาน ฉบับที( 4 ฉบับที( 5 ฉบับที( 6 ฉบับที( 7 ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที( 28 ลงวันที( 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ว่ าด้ วยการบรรจุก๊าซ LPG
ก. การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซ LPG
ข. ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที"บรรจุก๊าซ LPG
ค. ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที"เก็บก๊าซ LPG
ง. การวางระบบท่อก๊าซ LPG และการติดตั@งอุปกรณ์
จ. ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
ฉ. หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
ช. เครื" องหมายที"ตอ้ งแสดงบนภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
ซ. ขนาดส่วนบรรจุและวิธีบรรจุก๊าซ LPG ในภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
ฌ. การป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ญ. การติดตั@งเครื" องส่งเสี ยงดังเมื"อก๊าซ LPG รั"ว
3) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
ก. กํา หนดให้ โ รงงานตามประเภทหรื อ ชนิ ด ที" ร ะบุ ใ นบัญ ชี ท้า ยกระทรวงนี@ เป็ นโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ข. กําหนดให้โรงงานตามข้อ 1 เป็ นโรงงานจําพวกที" 1, จําพวกที" 2 และโรงงานจําพวกที" 3 ตามที"
ระบุในบัญชีทา้ ยกฎกระทรวงนี@
4) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที( 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
ก. ว่าด้วย ที"ต@ งั สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร และลักษณะภายในของโรงงาน
ข. ว่าด้วย เครื" องจักร เครื" องอุปกรณ์ หรื อสิ" งที"นาํ มาใช้ในโรงงาน
ค. ว่าด้วย คนงานประจําโรงงาน
ง. ว่าด้วยการควบคุมการปล่อยของเสี ย มลพิษ หรื อสิ" งใดๆ ที"มีผลกระทบต่อสิ" งแวดล้อม
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
จ. ว่าด้วยความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
5) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที( 5 (พ.ศ. 2535)
ก. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
1.5

หน่ วยงานทีท( าํ หน้ าทีก( าํ กับดูแล
นอกจากบริ ษทั และ UGP ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ซึ"งจัดเป็ นนํ@ามันเชื@อเพลิงประเภทหนึ"งตาม
พระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543 จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที"หน่วยงานราชการที"
เกี"ยวข้องกําหนดอย่างเคร่ งครัดแล้ว การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ยังอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการ
ที"เกี" ยวข้องอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ก) กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ สํานักงาน
นโยบายและพลังงาน และกรมธุ รกิ จพลังงาน ข) กระทรวงพาณิ ชย์ โดยกรมการค้าภายใน ค) กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ง) กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่ งทางบกและกรมการ
ขนส่งทางนํ@าและพาณิ ชย์นาวี โดยมีรายละเอียดดังนี@
ก) กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงานมีหน้าที"ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล
และเป็ นศูนย์ขอ้ มูลการพลังงาน กําหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน จัดหาพลังงาน
พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน กําหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกํากับดูแล ควบคุมการ
ดําเนิ นงานด้านพลังงาน วิจยั และพัฒนาด้านพลังงาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดหา พัฒนาและ
อนุ รั กษ์พ ลัง งาน ถ่า ยทอดเทคโนโลยีและพัฒ นาบุ คลากรด้านพลังงาน ประสานความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานได้ดาํ เนิ นการกํากับดูแลนํ@ามันเชื@ อเพลิง ซึ" ง
รวมถึงก๊าซ LPG ผ่านหน่วยงานย่อยของกระทรวงพลังงานดังนี@
• คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”)
กพช. จัดตั@งขึ@นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เพื"อทํา
หน้าที" เสนอนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรั ฐ มนตรี
กํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื" อ นไขในการกําหนดราคาพลัง งานให้สอดคล้อ งกับ นโยบายและ
แผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ติดตาม ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที"
เกี"ยวข้องกับพลังงานเพื"อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ รวมทั@งประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ
• สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”)
สนพ. จัดตั@งขึ@ นตามตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ พ.ศ. 2535
เพื"อทําหน้าที" เป็ นเลขานุ การของกพช. และมี หน้าที" ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการ
บริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื"อรายงานต่อ กพช. ติดตาม ประเมินผลและเป็ นศูนย์
ประสานและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ รวมทั@งจัดเก็บรวมรวมข้อมูล ติดตามความเคลื"อนไหวของสถานการณ์ดา้ นพลังงาน
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วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที"จะเกิ ดขึ@นเพื"อจัดทําข้อเสนอนโยบายและแผนการ
บริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่ สถิติที"เกี"ยวข้องกับพลังงาน
• กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงานเป็ นหน่วยที"สงั กัดอยูใ่ นกระทรวงพลังงาน มีหน้าที"ดงั นี@
(1) การดําเนิ นการเพื"อออกใบอนุ ญาต ใบทะเบี ยนเป็ นผูค้ า้ นํ@ามัน และออกใบรับแจ้งเป็ นผู ้
ขนส่งนํ@ามัน
(2) จัดระบบการค้านํ@ามันเชื@อเพลิงและก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(3) กําหนดมาตรการเพื"อป้ องกันแก้ไขการขาดแคลนนํ@ามันในภาวะฉุกเฉิ น
(4) กําหนดชนิด/ อัตรา และระบบการสํารองนํ@ามันเชื@อเพลิง
(5) กํากับดูแลการสํารองนํ@ามันเชื@อเพลิงของผูค้ า้ นํ@ามัน
(6) ประมวลผลและติดตามสถานการณ์การค้านํ@ามันเชื@อเพลิง
(7) กํากับดูแลโรงกลัน" นํ@ามันให้ดาํ เนินไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรื อข้อตกลง
(8) พัฒนาและกําหนดมาตรฐาน ให้ความเห็ นชอบลักษณะและคุ ณภาพนํ@ามันเชื@ อเพลิ งและ
นํ@ามันหล่อลื"น
(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจําหน่ายนํ@ามันเชื@อเพลิงที"มีคุณลักษณะและคุณภาพ
(10) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ@ามันเชื@ อเพลิงและนํ@ามันหล่อลื"น รวมทั@งนํ@ามันอื"นตามที" กฎหมาย
กําหนด และตามที"หน่วยงานอื"นขอความร่ วมมือ
(11) ตรวจสอบคุณภาพนํ@ามันเชื@อเพลิงของผูค้ า้ นํ@ามันให้เป็ นไปตามที"กฎหมายกําหนด
(12) ตรวจสอบการจดทะเบี ยนและการปฏิบตั ิตามเงื"อนไข ผูค้ า้ นํ@ามันให้เป็ นไปตามที"กฎหมาย
กําหนด
(13) ตรวจสอบการปลอมปนนํ@ามันเชื@อเพลิง ร่ วมกับหน่วยงานอื"นที"เกี"ยวข้อง
(14) พัฒนาและกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ" งแวดล้อม ในการประกอบกิ จการ
ด้านนํ@ามันเชื@อเพลิง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และสัมปทานไฟฟ้ า
(15) กํากับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ" งแวดล้อมของของสถานประกอบธุรกิจพลังงาน
(16) ทํา การทดสอบและตรวจสอบ เพื" อ รั บ รองมาตรฐานความปลอดภัย ของสถานที" และ
ยานพาหนะขนส่งนํ@ามันเชื@อเพลิง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวก๊าซธรรมชาติ
(17) ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการเกี"ยวกับนํ@ามันเชื@อเพลิง ได้แก่
สถานที"เก็บ สถานีบริ การ คลังนํ@ามัน
(18) ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการเกี"ยวกับ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ การเก็บ การใช้ การบรรจุ และการขนส่ งในสถานที" บรรจุก๊าซ
อาทิเช่น ลานบรรจุก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริ การก๊าซ สถานที"ใช้ก๊าซ และยานพาหนะ
ขนส่ง
(19) ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต การประกอบกิจการสัมปทานไฟฟ้ า
(20) พิ จ ารณาการรั บ รองและขึ@ น ทะเบี ย นบุ ค ลากรที" ด ํา เนิ น การเกี" ย วกับ การทดสอบและ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตลอดจนตรวจรับรองและขึ@นทะเบียน เครื" องมือ และอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย
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ข) กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิ ชย์ โดยกรมการค้าภายในมีหน้าที"ดูแลและควบคุมราคาจําหน่ายสิ นค้าและบริ การเพื"อ
ไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าและบริ การ
กรมการค้าภายในได้พิจารณากําหนดให้ก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ลงวันที" 12 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ"งมีผลให้ผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7
จะต้องแจ้งแผนการเปลี"ยนแปลงราคาจําหน่ ายก๊าซ LPG ภายใน 24 ชัว" โมงนับตั@งแต่เวลาที" มีการ
เปลี"ยนแปลงราคาจําหน่าย และผูป้ ระกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซ LPG ต้องแจ้งราคาจําหน่ายก๊าซ LPG
ที"ใช้เป็ นก๊าซหุงต้มภายใน 2 วันนับแต่วนั ที"มีการเปลี"ยนแปลงราคาจําหน่าย รวมทั@งให้ผจู ้ าํ หน่ายก๊าซ
LPG รายย่อย (ร้ านค้าก๊าซ LPG) แสดงราคาขายปลี กก๊าซ LPG ที" ใช้เป็ นก๊าซหุ งต้มหน้าสถานที"
จําหน่าย
ค) กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมมี ห น้า ที" กํา กับ ดู แ ลและผลัก ดัน ให้ธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมมี ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน พัฒ นาไปอย่า งยัง" ยื น โดยเน้น ด้า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
สิ" งแวดล้อมและความปลอดภัย
ตามพระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงอุ ต สาหกรรม ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดให้การบรรจุก๊าซ LPG ตามบัญชีทา้ ยกฎกระทรวง (พ.ศ.
2535) จัดอยู่ในลําดับที" 91 (2) จัดเป็ นโรงงานจําพวกที" 3 ซึ" งผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมก่อนจึงจะดําเนินการได้
ง) กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมทําหน้าที"วางแนวนโยบายการพัฒนา ก่อสร้างและควบคุมการขนส่งทางบก ทางนํ@า
ทางอากาศ ให้มีบริ การที"เพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ ทัว" ถึง คุม้ ค่า และยุติธรรม โดยกระทรวงคมนาคม
ได้ควบคุมดูแลการขนส่ งก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประเภทอื"นๆ ผ่านทางกรมการขนส่ ง
ทางบกสําหรับการขนส่งทางบก และผ่านกรมการขนส่งทางนํ@าและพาณิ ชย์นาวีสาํ หรับการขนส่ งทาง
นํ@า
1.6

ผลกระทบต่อสิ(งแวดล้ อม

การดําเนิ นธุรกิจค้าก๊าซ LPG ของกลุ่มบริ ษทั นับตั@งแต่กระบวนการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซและ
โรงกลัน" นํ@ามัน การขนส่ง การบรรจุและการจัดจําหน่ายก๊าซ LPG ให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื"อสนองตอบต่อความต้องการ
ใช้ก๊าซ LPG ในในลักษณะต่างๆ ล้วน ไม่มีการปล่อยก๊าซ LPG หรื อส่ วนหนึ" งส่ วนใดที"เกิดขึ@นจากกระบวนการ
จัดหา บรรจุ และการจําหน่ายก๊าซ LPG ออกสู่ ส"ิ งแวดล้อมภายนอก ดังนั@น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ" งแวดล้อม
แต่อย่างไรก็ตาม เนื"องจากก๊าซ LPG เป็ นก๊าซไวไฟ และอาจก่อให้เกิดอันตรายหากไม่มีการควบคุมดูแลที"เพียงพอ
ดังนั@นหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีการกําหนดกฎเกณฑ์เพื"อควบคุมการก่อสร้าง การติดตั@ง การบรรจุ การขนส่ ง
และการใช้ก๊าซ LPG ทั@งในด้านความปลอดภัยและสิ" งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี@
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•

คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG
ในการดําเนิ นการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG แต่ละแห่ ง บริ ษทั และ UGP จะต้อง
ขออนุ ญ าตจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรมเสี ย ก่ อ น โดยกรมโรงงาน
อุต สาหกรรมจะต้อ งอนุ ม ัติ แ บบแปลนของคลัง เก็ บ ก๊ าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG ก่ อ นที" จ ะเริ" ม
ดําเนินการก่อสร้าง และจะคอยควบคุมดูแลการดําเนินการก่อสร้างให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี"ยวกับความปลอดภัยและสิ" งแวดล้อม โดยสํานัก
ความปลอดภัยและสิ" งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นผูก้ าํ กับดูแล
นอกจากนี@บริ ษทั และ UGP จะต้องขออนุญาตประกอบกิจการที"เป็ นอันตรายต่อสุขภาพจากสํานักงาน
เขตหรื อองค์การบริ หารส่ วนตําบลที" คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ
LPG ตั@งอยู่ โดยฝ่ ายสิ" งแวดล้อมและสุขาภิบาลของสํานักงานเขตหรื อองค์การบริ หารส่ วนตําบลนั@นๆ
จะเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบผลกระทบจากการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และ UGP ที" มีต่อสุ ขภาพและ
สิ" งแวดล้อม
ในส่ วนของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG บริ ษทั และ UGP
จะต้องดําเนิ นการเพิ"มเติมในเรื" องของการขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิ จ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ"งกรมธุรกิจพลังงานจะทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ LPG
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที"กรมธุรกิจพลังงานกําหนด

ตารางแสดงหน่วยงานราชการที"กาํ กับดูแลการจัดตั@งคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี
บริ การก๊าซ LPG
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานเขตหรือ
กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม องค์ การบริหารส่ วนตําบล
กระทรวงพลังงาน



คลังเก็บก๊าซ LPG



โรงบรรจุก๊าซ LPG


สถานีบริ การก๊าซ LPG
นอกจากนี@ กรมธุ รกิจพลังงานยังได้ส่งเจ้าหน้าที"มาตรวจสอบคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG
และสถานี บริ การก๊าซ LPG เป็ นประจําทุกปี เพื"อให้แน่ใจว่าคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG
และสถานีบริ การก๊าซ LPG ดังกล่าวมีการดูแลรักษาและการปฏิบตั ิที"เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของกรมธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั และ UGP ได้ให้ความสําคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการรักษาสิ" งแวดล้อม และได้
ดําเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกรมธุรกิจพลังงานด้วยดีตลอดมา โดยในรอบระยะเวลา 3
ปี ที"ผา่ นมา คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP มี
สภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที"กรมธุรกิจพลังงานกําหนดมาโดยตลอด
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• ถังก๊าซ LPG
หน่วยงานราชการได้กาํ หนดให้ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะต้องมีถงั ก๊าซ LPG ที" มีเครื" องหมาย
การค้าของตนเอง และจะต้องดูแลรักษาถังก๊าซ LPG ซึ"งนับเป็ นทรัพย์สินของผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ให้อยู่
ในสภาพที"สามารถใช้งานได้ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตราย หากเกิดเหตุการณ์ที"ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
โดยมีตน้ เหตุจากถังก๊าซ LPG ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ที"เป็ นเจ้าของถังก๊าซ LPG จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ
ความเสี ยหายดังกล่าว
นอกจากนี@ กรมธุ รกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงานยังกําหนดให้ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ต้อง
ตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG ที"ผ่านการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดัน
ของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบถังที" ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่ ซึ" ง
ประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืด
ตัวของเนื@ อเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปี ภายหลังปี ที" 10 จะต้องทําการทดสอบใหญ่
ซึ"งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการ
ยืดตัวของเนื@ อเหล็กของถัง (Expansion Test) ทุกครั@ง ซึ" งหากถังก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่
สามารถนําไปบรรจุก๊าซ LPG ได้อีกและจะต้องทําลายทิ@ง
บริ ษทั และ UGP ได้ให้ความสําคัญในเรื" องของความปลอดภัยจากการใช้งานถังก๊าซ LPG และการ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบและข้อบังคับของกรมธุ รกิ จพลังงานด้วยดี ตลอดมา บริ ษทั และ UGP ได้
ตรวจสอบถังก๊าซ LPG ให้อยูใ่ นสภาพดีและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงานมาโดยตลอด และถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ไม่เคยเกิดก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ ความ
เสี ยหายในรอบระยะเวลา 3 ปี ที"ผา่ นมา
• รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกก๊าซ LPG
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที"ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ต้องขอขึ@นทะเบียนเป็ นผูข้ นส่ งนํ@ามันเชื@อเพลิง
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็ นผูข้ นส่งนํ@ามัน
ชนิดก๊าซปิ โตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติน@ าํ มันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ" งแก้ไข
เพิม" เติมโดยพระราชบัญญัติน@ าํ มันเชื@อเพลิง (ฉบับที" 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการค้า
ในส่ วนของยานพาหนะที" ใช้ในการขนส่ งก็จะต้องมี การขออนุ ญาตและจดทะเบี ยนกับหน่ วยงาน
ราชการที"ทาํ หน้าที"ควบคุม ซึ" งหน่ วยงานที"ควบคุมจะแตกต่างกันตามลักษณะของการขนส่ ง คือ ใน
การขนส่งทางบก บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที"ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น
ทางบกจะต้องขออนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทางด้วยรถที"ใช้ในการขนส่ งสัตว์หรื อสิ" งของ
จากกรมการขนส่ ง ทางบก ซึ" ง จะต้อ งระบุ ร ายละเอี ย ดรถบรรทุ ก ก๊ า ซ LPG ทุ ก คัน ที" ใ ช้ใ นการ
ดําเนิ นงาน และต้องขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิจพลังงาน ซึ" งในกรณี น@ ี
จะต้องขออนุญาตเป็ นรายคัน
สําหรับการขนส่ งทางนํ@า บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที" ประกอบธุ รกิ จขนส่ งก๊าซ LPG ทางนํ@าจะต้องขอ
อนุ ญาตใช้เรื อจากกรมการขนส่ งทางนํ@าและพาณิ ชยนาวี กระทรวงคมนาคม และจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบการบริ หารงานเพื"อความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางนํ@าและพาณิ ชยนาวีดว้ ย
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นอกจากนี@ หน่ วยงานราชการที" ทาํ หน้าที" ควบคุมดังกล่าวกําหนดให้รถบรรทุ กก๊าซ LPG และเรื อ
บรรทุ กก๊าซ LPG จะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพของถังบรรจุ ก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกับ
ยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็ นประจําทุกปี
บริ ษทั ย่อยของบริ ษ ัทที" ประกอบธุ รกิ จขนส่ งก๊าซ LPG ได้ให้ความสําคัญในประเด็นของความ
ปลอดภัยและการรักษาสิ" งแวดล้อม และได้ดาํ เนิ นการตามกฎระเบี ยบและข้อบังคับของหน่ วยงาน
ราชการด้วยดี ตลอดมา โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที" ประกอบธุ รกิ จขนส่ งก๊าซ LPG ได้จดั ให้มีการ
ตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที"
หน่วยงานราชการกําหนด ซึ"งในรอบระยะเวลา 3 ปี ที"ผ่านมา บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที"ประกอบธุรกิจ
ขนส่ งก๊าซ LPG ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกับยานพาหนะและ
สภาพของยานพาหนะอยูใ่ นเกณฑ์ที"หน่วยงานราชการกําหนด
• ท่าเรื อ
บริ ษทั และ UGP ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและใช้ท่าเรื อจากกรมเจ้าท่าและกรมการขนส่ งทางนํ@าและ
พาณิ ชยนาวี กระทรวงคมนาคม โดยได้กาํ หนดให้บริ ษทั และ UGP ในฐานะเจ้าของท่าเรื อต้องติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ" งแวดล้อมและความปลอดภัยในบริ เวณท่าเรื อ ซึ" งหมายความถึงบริ ษทั และ UGP
จะต้องดูแลเศษขยะ ของเสี ย นํ@าเสี ย นํ@าปนนํ@ามัน นํ@าท้องเรื อและสารเคมีต่างๆ ที"อาจจะปนเปื@ อนลงสู่
แหล่งนํ@า จัดเตรี ยมเครื" องมือ อุปกรณ์ในการป้ องกันและขจัดคราบนํ@ามันให้เพียงพอและพร้อมที"จะ
ใช้งานได้ทนั ทีเมื"อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นขึ@น จัดให้มีการฝึ กซ้อมการปฏิบตั ิการป้ องกันและขจัดคราบ
นํ@ามัน ตลอดจนการปฏิบตั ิการป้ องกันอัคคีภยั อย่างน้อยปี ละ 2 ครั@ง และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
นํ@าทิ@ งที" ปล่อยลงสู่ แหล่งนํ@าและคุณภาพนํ@าในแม่น@ ําบริ เวณท่ าเรื อทุกๆ 6 เดื อน โดยบริ ษทั ผูไ้ ด้รับ
อนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบและดําเนินการจากหน่วยงานราชการ
จากการที" มีหน่วยงานราชการกํากับดูแลการประกอบธุ รกิ จประเภทนี@ ดงั ที" กล่าวมาข้างต้น ซึ" งบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยก็ได้ปฏิบตั ิตามด้วยดี มาโดยตลอด และในช่วงเวลา 3 ปี ที"ผ่านมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่เคยมีปัญหา
ทางด้านความปลอดภัยและสิ" งแวดล้อมเลย ทําให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื"อมัน" ว่าการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ" งแวดล้อม หรื อหากเกิ ดผลกระทบขึ@นก็ยงั อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที"หน่วยราชการกําหนด
1.7

งานทีย( งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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2.

ผลิตภัณฑ์ แอมโมเนีย

บริ ษทั ประกอบธุรกิจค้าแอมโมเนียผ่านการดําเนินการของ UGP โดยนําเข้าแอมโมเนียจากต่างประเทศ
และจําหน่ายภายใต้เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส”
2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ปั จ จุ บัน UGP จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์แ อมโมเนี ย 1 ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ แอมโมเนี ย แอนไฮดรั ส (Ammonia
Anhydrous) (“แอมโมเนีย”) ซึ"งเป็ นแอมโมเนียที"มีความบริ สุทธิn ร้อยละ 99.99 และไม่มีการผลิตในประเทศ UGP
จึงต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพื"อนํามาจําหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที"มีความต้องการใช้แอมโมเนี ย
เช่น โรงงานยางพารา โรงงานผงชูรส เป็ นต้น โดย UGP จําหน่ายแอมโมเนี ยในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่
เพียงลักษณะเดียว

ขั@นตอนการนําเข้าและจําหน่ายแอมโมเนีย

UGP นําเข้าแอมโมเนียมาจากต่างประเทศ โดยการส่งเรื อไปรับและนําเข้ามายังประเทศไทย ซึ" งดําเนิ นการ
โดย UMR UGI และ UGC
สําหรับการขนส่งแอมโมเนียไปให้ลูกค้า UGP จะให้ CGT ดําเนินการขนส่งทางรถยนต์ไปให้ลูกค้า
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี( ําคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
UGP จะเข้าร่ วมให้ความรู ้ในการฝึ กอบรมที"หน่วยงานราชการจัดขึ@น รวมทั@งการฝึ กอบรมที" UGP จัดขึ@น
เอง ทั@งนี@เพื"อสร้างชื"อเสี ยงของ UGP ในการดําเนินธุรกิจแอมโมเนียให้เป็ นที"รู้จกั แก่ลูกค้าเพิ"มมากขึ@น ในด้านของ
การเป็ นผูป้ ระกอบการที" มีความรู ้ ความชํานาญและประสบการณ์ ในธุ รกิ จแอมโมเนี ยที" เป็ นที" ยอมรั บจากทั@ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี@ UGP ยังได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําแอมโมเนี ยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื"นเพิ"มเติม
เพื"อที"จะขยายตลาดแอมโมเนียให้ใหญ่ข@ ึน
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
UGP จําหน่ายผลิตภัณฑ์แอมโมเนียภายใต้เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น โรงงานผลิตยางพารา โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานชุบแข็ง โรงบําบัดนํ@าเสี ย เป็ นต้น
นโยบายการกําหนดราคา
UGP มีนโยบายในการกําหนดราคาจําหน่ายแอมโมเนี ย โดยอ้างอิงจากต้นทุนที" UGP จัดหาแอมโมเนี ย
บวกกับกําไรที" UGP ตั@งไว้ โดยราคาจําหน่ายแอมโมเนียดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที"สามารถแข่งขันได้ดว้ ย
2.2.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม
ประเทศผูผ้ ลิตแอมโมเนี ยรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศจี น ประเทศอินเดี ย ประเทศรัสเซี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศอินโดนี เซี ย โดยประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนี ยภายในประเทศ เนื" องจากการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนี ยต้องใช้เงินลงทุนสู ง ประกอบกับตลาดแอมโมเนี ยในประเทศไทยยังมีขนาดเล็ก
จึงไม่มีผปู ้ ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย เนื"องจากไม่คุม้ ค่าที"จะลงทุน
แอมโมเนี ย ที" ใ ช้ใ นประเทศไทยทั@ง หมดจึ ง มาจากการนํา เข้า จากต่ า งประเทศ ส่ ว นใหญ่จ ากประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย (ข้อมูลจากกรมศุลกากร : www.customs.go.th)
การแข่งขัน
แอมโมเนี ยส่ วนใหญ่จะถูกนําเข้าโดยผูป้ ระกอบการที"ใช้แอมโมเนี ยในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น
โรงงานผลิตปุ๋ ยเคมี และบางส่วนจะถูกนําเข้าโดยผูป้ ระกอบการที"นาํ เข้าแอมโมเนี ยเพื"อจําหน่ายต่อให้แก่โรงงาน
อุ ต สาหกรรม เช่ น โรงงานยางพารา โรงงานผงชู ร ส เป็ นต้น หากพิ จ ารณาเฉพาะผูป้ ระกอบการที" นํา เข้า
แอมโมเนียเพื"อจําหน่ายต่อจะพบว่า UGP เป็ นผูจ้ าํ หน่ายแอมโมเนียรายใหญ่ที"สุดของประเทศ โดยในอดีต UGP
เป็ นผูจ้ าํ หน่ายแอมโมเนียเพียงรายเดียวในประเทศ ต่อมาในปี 2547 ได้มีผูจ้ าํ หน่ายแอมโมเนี ยรายใหญ่ 1 รายเข้า
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มาประกอบธุรกิจแข่งขันกับ UGP นอกจากนี@ ยังมีผูจ้ าํ หน่ายแอมโมเนี ยรายย่อยที"นาํ เข้าแอมโมเนี ยจากประเทศ
มาเลเซียทางรถยนต์เพื"อนํามาจําหน่ายให้กบั โรงงานผลิตยางพาราในบริ เวณจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรก็ตาม การที" UGP เป็ นผูจ้ าํ หน่ายแอมโมเนี ยที"มีประสบการณ์และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ามา
ยาวนาน ทําให้ UGP ยังคงเป็ นผูจ้ าํ หน่ ายแอมโมเนี ยรายใหญ่รายหนึ" งของประเทศ นอกจากนี@ UGP ยังมีจุด
ได้เปรี ยบผูจ้ าํ หน่ายแอมโมเนียรายอื"นในเรื" องของการที" UGP จัดการฝึ กอบรมเกี"ยวกับการใช้แอมโมเนี ยขึ@นอย่าง
สมํ"าเสมอ ทําให้ UGP ได้รับการยอมรับจากหน่ วยงานราชการและภาคเอกชนในฐานะที"เป็ นผูป้ ระกอบการที" มี
ความรู ้ในเรื" องแอมโมเนียเป็ นอย่างดี รวมไปถึงการที" UGP ได้ศึกษาถึงการนําแอมโมเนียไปใช้ประโยชน์เพิ"มเติม
ในรู ปแบบใหม่ๆ ซึ"งจะเป็ นการเพิ"มปริ มาณความต้องการใช้แอมโมเนียในอนาคต
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.3.1 แอมโมเนีย
ประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนี ย เนื" องจากโรงงานผลิตแอมโมเนี ยต้องใช้เงินลงทุนสู งมาก ประกอบ
กับตลาดแอมโมเนี ยในประเทศไทยมี ขนาดเล็ก ดังนั@นจึ งไม่มีผูป้ ระกอบการรายใดลงทุ น สร้ างโรงงานผลิ ต
แอมโมเนียในประเทศไทย เนื"องจากไม่คุม้ ที"จะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย การจัดหาแอมโมเนียจึงต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

2.4

ผลกระทบต่ อสิ(งแวดล้ อม

การดําเนิ นธุ รกิ จค้าแอมโมเนี ยของ UGP เป็ นการนําเข้าและจําหน่ ายแอมโมเนี ย ซึ" งในกระบวนการ
ดังกล่าวไม่มีการปล่อยแอมโมเนี ยหรื อส่ วนหนึ" งส่ วนใดที" เกิ ดขึ@นจากกระบวนการจัดหา จัดเก็บและจําหน่ าย
แอมโมเนียออกสู่ส"ิ งแวดล้อมภายนอก ดังนั@น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ" งแวดล้อม
2.5

งานทีย( งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-

ไม่มี –
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3.

ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื(น

บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ได้แก่ บิ วเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ เป็ นต้น ภายใต้
เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ซึ" งดําเนิ นการโดย UGP ซึ" งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นเป็ นผลิตภัณฑ์ที"มีคุณสมบัติ
ส่ วนใหญ่คล้ายกับก๊าซ LPG แต่จะมีคุณสมบัติบางประการที"แตกต่างจากก๊าซ LPG ทั@งนี@ ข@ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของการนําผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี อื"น ไปใช้ประโยชน์ โดยผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื" นมี การนําไปใช้ประโยชน์ใ น
อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ ย็น โดยใช้เป็ นตัวทําความเย็นในตูเ้ ย็นแทนสารฟี
นอล (Phenol) อุตสาหกรรมกระป๋ องสเปรย์ทุกชนิด โดยใช้เป็ นก๊าซขับดันในกระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น โดย UGP
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถังบรรจุในลักษณะของถัง
บรรจุขนาด 48 กิโลกรัม
UGP จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG และขนส่ งโดยเรื อบรรทุกก๊าซ LPG เพื"อนํามา
จัดเก็บที"คลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นที"บางปะกงที"มีความจุรวม 700 ตัน และจัดส่ งให้ลูกค้าโดยรถบรรทุกก๊าซ
LPG ซึ" ง การขนส่ ง ผลิ ตภัณฑ์ก ปิ โตรเคมี อื"น จะดํา เนิ น การโดยบริ ษ ัทย่อ ยของ UGP ทั@งนี@ UGP จํา หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นให้แก่ลูกค้าในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถังบรรจุในลักษณะของ
ถังบรรจุขนาด 48 กิโลกรัม
3.1 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
3.1.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี( ําคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
UGP จะจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี อื"น ให้ส ามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้ห ลากหลายมากขึ@ น เพื"อ เป็ นการขยายตลาด
ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื"นให้กว้างขึ@ น รวมทั@งจะพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ปิโตรเลี ยมอื" นให้มี คุณภาพเป็ นที" ยอมรั บจาก
ต่างประเทศมากขึ@น เพื"อที"จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นไปยังต่างประเทศ
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลักษณะลูกค้าและช่องทางในการจัดจําหน่าย
UGP จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ภายใต้เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ ย็น อุตสาหกรรมกระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น
2550

รายได้ จากผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื(

มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
348.45 100.00
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2551
มูลค่ า
(ล้ านบาท)
406.18

2552
ร้ อยละ
100.00

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
445.18

ร้ อยละ
100.00
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นโยบายการกําหนดราคา
UGP มีนโยบายในการกําหนดราคาจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น โดยอ้างอิงจากต้นทุนสิ นค้าที"แท้จริ ง
บวกกับกําไรที" UGP ตั@งไว้
3.1.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นในประเทศไทยมีขนาดเล็ก จึ งทําให้ผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีดงั กล่าวมีจาํ นวนน้อยราย ซึ"ง UGP นับเป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นรายใหญ่รายหนึ" งใน
อุตสาหกรรมนี@
3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์
3.2.1 ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื(
UGP จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นในลักษณะเดียวกันกับการจัดหาก๊าซ LPG และนํามาจัดเก็บไว้ที"คลัง
เก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นที"มีความจุรวม 700 ตัน ที"ท่าเรื อบางปะกงของ UGP
3.2.2 ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื(
เนื"องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นมีคุณสมบัติหลักๆ เหมือนกับก๊าซ LPG ดังนั@นในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีอื"นในลักษณะของถังบรรจุขนาดเล็ก UGP จึ งสามารถนําถังก๊าซ LPG ขนาด 48 กิโลกรัม มาบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นได้ ดังนั@น UGP จึงไม่มีการจัดหาถังสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นโดยเฉพาะ
3.3

ผลกระทบต่อสิ(งแวดล้ อม

การดําเนินธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น เป็ นการจัดหา บรรจุ และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ซึ" ง
ในกระบวนการดังกล่าวไม่มีการปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นหรื อส่ วนหนึ" งส่ วนใดที"เกิ ดขึ@นจากกระบวนการ
จัดหาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นออกสู่ส"ิ งแวดล้อมภายนอก ดังนั@น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ" งแวดล้อม
3.4

งานทีย( งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ข) ธุรกิจขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื(น
บริ ษทั ประกอบธุรกิจขนส่งนํ@ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมีอื"น 2
ทาง คือ การขนส่ งทางบก และ การขนส่ งทางนํ@า โดยดําเนิ นการผ่านบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ" งได้แก่ LCR และ
ดําเนิ นการผ่านบริ ษทั ย่อยของ UGP และ LCR ซึ" งได้แก่ LMR CGT UMR UTD UGI และ UGC ซึ" งบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวต้องขอขึ@นทะเบียนเป็ นผูข้ นส่ งนํ@ามันเชื@อเพลิงตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติการค้านํ@ามันเชื@อเพลิง
พ.ศ. 2543 และขออนุ ญาตเป็ นผูข้ นส่ งนํ@ามันชนิ ดก๊าซปิ โตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติ
นํ@ามันเชื@อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ" งแก้ไขเพิ"มเติมโดยพระราชบัญญัติน@ าํ มันเชื@อเพลิง (ฉบับที" 2) พ.ศ. 2522 จากกรม
ทะเบียนการค้า
ในส่วนของยานพาหนะที"ใช้ในการขนส่ งก็จะต้องมีการขออนุญาต จดทะเบียนและตรวจสอบสภาพ
ของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็ นประจําทุกปี กับหน่วยงานราชการ
ที"ทาํ หน้าที"ควบคุม ซึ"งได้แก่ กรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางนํ@าและพาณิ ชยนาวี กระทรวงคมนาคม
บริ ษทั และ UGP ได้ให้ความสําคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการรักษาสิ" งแวดล้อม และได้
ดําเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา โดยบริ ษทั และ UGP ได้จดั ให้มีการ
ตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที"ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที" หน่ วยงาน
ราชการกําหนด ซึ"งในรอบระยะเวลา 3 ปี ที"ผา่ นมา บริ ษทั และ UGP ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถังก๊าซ LPG
ขนาดใหญ่ที"ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยูใ่ นเกณฑ์ที"หน่วยงานราชการกําหนด
นอกจากนี@ LCR และ CGT ได้นาํ ระบบการติดตามข้อมูลผ่านดาวเทียม (Global Positioning System :
GPS) มาใช้กบั รถบรรทุกนํ@ามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนี ยของ LCR และ CGT ซึ" งระบบ
ดังกล่าวเป็ นระบบการแสดงข้อมูลของรถแต่ละคันทั@งความเร็ วที" ใช้ เส้นทางการขนส่ ง อัตราการใช้น@ าํ มัน การ
หยุด พักจอดรถ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจับ สัญญาณผ่านระบบดาวเที ยมและส่ งข้อ มูลกลับมายัง
คอมพิวเตอร์ ซึ"งสามารถแสดงผลได้ท@ งั การแสดงข้อมูลแบบ Real time และการแสดงข้อมูลแบบ Off Line
การนําระบบ GPS มาใช้จะทําให้ LCR และ CGT สามารถควบคุมและติดตามการขับรถของพนักงาน
ขับรถได้วา่ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที" LCR และ CGT กําหนดไว้หรื อไม่ เช่น การขับรถด้วยความเร็ วตามที"กาํ หนด
การขับรถตามเส้นทางที" กาํ หนด เป็ นต้น และยังช่วยป้ องกันการทุจริ ตของพนักงานขับรถ เช่น การลักลอบถ่าย
นํ@ามันออกจากรถ ได้ดว้ ย
รายละเอียดการประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น เป็ นดังนี@
1.

การขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื( ทางบก

บริ ษทั ประกอบธุรกิจขนส่งนํ@ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นทางบกผ่าน
การดําเนินงานของ LCR และ CGT โดยแบ่งออกเป็ น
• การดําเนิ นการขนส่ งนํ@ามันทางบก ดําเนิ นการโดย LCR โดย ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 LCR มี
รถบรรทุ กนํ@ามันจํานวน 29 คัน มี ความสามารถในการบรรทุ กรวม 960,000 ลิ ตร โดยลูกค้าที" ใช้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ การขนส่ งนํ@ามันทางบกจะเป็ นบุ คคลภายนอกที" ไม่มีความเกี" ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั ซึ" งได้แก่
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อยทีด( าํ เนินการ
LCR
รวม

จํานวนพาหนะ (คัน)
29
29

ความสามารถในการบรรทุก (ลิตร)
960,000
960,000

• การดําเนิ นการขนส่ งก๊าซ LPG ทางบก ดําเนิ นการโดย LCR และ CGT โดย ณ วันที" 31 ธันวาคม
2552 ทั@ง 2 บริ ษทั มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมกัน 223 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 2,266
ตัน โดยลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่ งก๊าซ LPG ทางบกส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที" อยู่ในกลุ่มบริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั และ UGP และลูกค้ารายย่อยทัว" ไป
บริษัทย่ อยทีด( าํ เนินการ
LCR
CGT
รวม

จํานวนพาหนะ (คัน)
133
90
223

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
1,404
862
2,266

• การดําเนินการขนส่งแอมโมเนียทางบก ดําเนินการโดย CGT โดย ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 CGT มี
รถบรรทุกแอมโมเนีย 24 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 260 ตัน โดยลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่ง
แอมโมเนียทางบกมีท@ งั บริ ษทั ที"อยูใ่ นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้ารายย่อยทัว" ไป
บริษัทย่ อยทีด( าํ เนินการ
CGT
รวม

จํานวนพาหนะ (คัน)
24
24

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
260
260

• การดําเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ดําเนินการโดย CGT เนื" องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นมี
คุณสมบัติหลักๆ เหมือนกับ LPG ดังนั@นจึงสามารถใช้รถบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
อื"นได้ โดยลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นทางบกส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที" อยูใ่ นกลุ่ม
บริ ษทั ได้แก่ UGP
2.

การขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื( ทางนํา.

บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จขนส่ งนํ@ามัน ก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื"นทางนํ@าผ่านการ
ดําเนินงานของ UGP LMR CGT UMR UTD UGI และ UGC โดยแบ่งออกเป็ น
• การดําเนิ นการขนส่ งนํ@ามันทางเรื อ ซึ" งดําเนิ นการโดย LMR ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 LMR มีเรื อ
บรรทุกนํ@ามันจํานวน 3 ลํา มีความสามารถในการบรรทุกรวม 5,000,000 ลิตร โดยลูกค้าที"ใช้บริ การ
ขนส่ งนํ@ามันทางนํ@าจะเป็ นบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกที"ไม่มีความเกี"ยวข้องกันกับกลุ่มสยามแก๊ส
ได้แก่ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เชฟรอน (ไทย) จํากัด บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อยทีด( าํ เนินการ
LMR
รวม

จํานวนพาหนะ (ลํา)
3
3

ความสามารถในการบรรทุก (ลิตร)
5,000,000
5,000,000

• การดําเนิ นการขนส่ งก๊าซ LPG ทางนํ@า ซึ" งดําเนิ นการโดย UGP LMR UMR และ UTD โดย ณ วันที"
31 ธันวาคม 2552 ทั@ง 4 บริ ษทั มีเรื อบรรทุกก๊าซ LPG รวมกัน 13 ลํา มีความสามารถในการบรรทุก
รวม 14,297 ตัน โดยลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่งก๊าซ LPG ทางนํ@ามีท@ งั บริ ษทั ที"อยูใ่ นกลุ่มสยามแก๊ส และ
ลูกค้ารายย่อยทัว" ไป
บริษัทย่ อยทีด( าํ เนินการ
LMR
UGP
UMR
UTD
รวม

จํานวนพาหนะ (ลํา)
7
1
4
1
13

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
8,387
1,500
3,860
550
14,297

• การดําเนิ นการขนส่ งแอมโมเนี ยทางนํ@า ซึ" งดําเนิ นการโดย LMR UMR UGI และ UGC โดย ณ วันที"
31 ธันวาคม 2552 ทั@ง 4 บริ ษทั มีเรื อบรรทุกแอมโมเนี ยรวมกัน 4 ลํา มีความสามารถในการบรรทุก
3,180 ตัน โดยลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่งแอมโมเนียทางนํ@ามีท@ งั บริ ษทั ที"อยูใ่ นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้า
รายย่อยทัว" ไป
บริษัทย่ อยทีด( าํ เนินการ
LMR
UMR
UGI
UGC
รวม

จํานวนพาหนะ (ลํา)
1
1
1
1
4

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
1,050
700
680
750
3,180

• การดําเนิ นการขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ดําเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยที"ดาํ เนิ นการขนส่ งก๊าซ LPG
ทางนํ@า เนื"องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นมีคุณสมบัติหลักๆ เหมือนกับก๊าซ LPG ดังนั@นจึงสามารถใช้
เรื อบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นได้ โดยลูกค้าที"ใช้บริ การขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีอื"นทางบกส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที"อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ UGP
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการขนส่ งปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ อนื( ให้ แก่ บุคคลภายนอก
2550
มูลค่ า
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง
การขนส่งทางบก
การขนส่งทางนํ@า
รวมรายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง

402.50
127.48
529.99

2551
ร้ อยละ

75.95
24.05
100.00
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มูลค่ า
(ล้ านบาท)
522.53
90.64
613.17

2552
ร้ อยละ

85.22
14.78
100.00

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
498.44
131.54
629.98

ร้ อยละ

79.12
20.88
100.00

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ค) ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายถังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
บริ ษทั สยาม ควอลิต@ ี สตีล จํากัด (“SQS”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที"บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
SQS ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถังก๊าซ LPG ทั@งในลักษณะของถังก๊าซ LPG ที"ใช้ในครัวเรื อน และถังก๊าซ
LPG ที"ใช้ติดตั@งในยานพาหนะ
SQS มีโรงงานผลิตถังก๊าซ LPG 1 แห่ ง ตั@งอยูบ่ นพื@นที"ขนาด 15-2-16 ไร่ ที"เลขที" 99 หมู่ที" 17 ถนน
สามวา แขวงมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
SQS จําหน่ ายถังก๊าซ LPG ที"ใช้ในครัวเรื อนทั@งหมดให้แก่บริ ษทั และ UGP และจําหน่ายถังก๊าซ
LPG ที"ใช้ติดตั@งในรถยนต์ส่วนใหญ่ให้แก่บุคคลภายนอก
โครงสร้ างรายได้ จากจําหน่ ายถังก๊ าซ LPG ให้ แก่ บุคคลภายนอก
2550
มูลค่ า
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการจําหน่ ายถังก๊ าซ LPG
ถังก๊าซ LPG สําหรับครัวเรื อน
ถังก๊าซ LPG สําหรับติดตั@งในยานพาหนะ
รวมรายได้ จากการจําหน่ ายถังก๊ าซ LPG

2551*
ร้ อยละ

-

-

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
7.81
7.81

2552
ร้ อยละ

100.00
100.00

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
2.16
2.16

ร้ อยละ

100.00
100.00

หมายเหตุ : * บริ ษทั ได้จดั ตั@ง SQS เมื"อวันที" 27 มิถุนายน 2551 และ SQS ได้ซ@ื อสิ นทรัพย์ที"ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถังก๊าซ LPG
ของบริ ษทั ถังเหล็กสากล จํากัด จากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุ ขมุ วิท จํากัด เมื"อวันที" 30 มิถุนายน 2551
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ง) ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายเอทานอล
บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จํากัด (“SEEC”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที"บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อย
ละ 99.99 SEEC ประกอบธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากนํ@าตาล มัน
สําปะหลัง เป็ นต้น โดย SEEC มีโรงงานผลิตเอทานอลจํานวน 1 แห่ ง ตั@งอยู่ที"เลขที" 88 หมู่ที" 8 ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปั จจุบนั SEEC มีกาํ ลังการผลิตเอทานอลบริ สุทธิn 95% จํานวน 3 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ" งเอทานอลที"
ผลิตได้จะส่ งออกไปยังต่างประเทศให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที" ใช้เอทานอลเป็ นวัตถุดิบหรื อใช้เอทานอลใน
กระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุรา เป็ นต้น
SEEC ได้ทดลองเดินสายการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2551 และคาดว่าจะสามารถดําเนิ นการผลิต
ในเชิงพาณิ ชย์ได้ภายในเดือนมีนาคม 2552
โครงสร้ างรายได้ จากจําหน่ ายเอทานอล
2550
มูลค่ า
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ เอทานอล
รวมรายได้ จากผลิตภัณฑ์ เอทานอล

2551
ร้ อยละ

-

หมายเหตุ : * บริ ษทั เริ" มมีรายได้ในไตรมาสที" 2 ของปี 2552
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-

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

2552*
ร้ อยละ

-

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
-

43.20

ร้ อยละ

100.00

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

4. การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที" ทจ.11/2552 เรื"องหลักเกณฑ์ เงือ" นไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกีย" วกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ทีอ" อกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”3
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
5. สินทรัพย์ ทใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพย์ ทใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที"ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่า
เสื" อมราคาสะสมเท่ากับ 5,251.69 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี6
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เจ้าของ

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
2,150.42

1

ที"ดิน

2
3

ส่วนปรับปรุ งที"ดิน
อาคาร

เจ้าของ
เจ้าของ

48.46
307.46

4
5
5.

ส่วนปรับปรุ งอาคาร
ยานพาหนะ
เครื" องจักร

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

0.06
342.64
275.60

6.

โครงสร้างและระบบโรงงาน

เจ้าของ

49.95

7.

คลังและอุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG

เจ้าของ

389.01

8.
9.
10.

อุปกรณ์สถานีบริ การก๊าซ LPG
สถานีบรรจุก๊าซและบริ การก๊าซ LPG
เรื อบรรทุกก๊าซ

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

6.65
86.87
661.12

11.
12.
13.
14.
15.

ถังก๊าซ LPG
เครื" องมือเครื" องใช้
เครื" องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื" องใช้สาํ นักงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

663.63
7.98
14.58
15.33
231.93
5,251.69
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ภาระผูกพัน
ที"ดินบางส่วนเป็ นหลักประกันในการ
กูย้ มื เงิน (ดูรายละเอียดในตารางถัดไป)
อาคารบางส่วนเป็ นหลักประกันในการ
กูย้ มื เงิน (ดูรายละเอียดในตารางถัดไป)
เครื" องจักรบางส่วนเป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื เงิน (ดูรายละเอียดในตาราง
ถัดไป)
เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื เงิน (ดู
รายละเอียดในตารางถัดไป)
คลังและอุปกรณ์เก็บก๊าซบางส่วนเป็ น
หลักประกันในการกูย้ มื เงิน (ดู
รายละเอียดในตารางถัดไป)
เรื อบางลําเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื
เงิน (ดูรายละเอียดในตารางถัดไป)
-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ทีด นิ
ทรัพย์ สิน
ทีด นิ SGP
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทีต 2งั

พืน2 ที

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(บาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะการ
ดําเนินการ

ภาระ
ผูกพัน

81 หมู่ 1 ต. แช่ชา้ ง อ. สันกําแพง จ.
เชียงใหม่
133 หมู่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง

6 ไร่ 90 ตรว.

7,600,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ดําเนินการเอง

-

10 ไร่ 2 งาน 42 ตรว.

29,700,000.00

เป็ นเจ้าของ

1 ไร่ 1 งาน 94 ตรว.
15 ไร่

17,000,000.00
9,750,000.00

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

คลังดําเนินการเอง/
โรงบรรจุก๊าซให้เช่า
ให้เช่า
ดําเนินการเอง

-

31/3 หมู่ 7 ต.บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี
81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.
นครสวรรค์
82/1 หมู่ 3 ต.หัวเตย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์
ธานี
ต.บ้านเป้ า , บ้านแฮด(บ้านเป้ า) อ.บ้านไผ่กิ"ง
และอําเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เลขที" 110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพฯ
เลขที" 110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพฯ
29/43 ม.11 ถ. ปิ" นเกล้า-นครชัยศรี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ"งชัน กรุ งเทพฯ

14 ไร่ 3 งาน 14 ตรว.

35,500,000.00

เป็ นเจ้าของ

คลังก๊าซและโรงบรรจุ
ก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
คลังก๊าซและโรงบรรจุ
ก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

-

53ไร่ 2 งาน 62 ตรว.

17,200,000.00

เป็ นเจ้าของ

ดําเนินการเอง

-

1 ไร่ 1 งาน 95 ตรว.

20,800,000.00

เป็ นเจ้าของ

คลังก๊าซและโรงบรรจุ
ก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

ดําเนินการเอง

-

4 ไร่ 58 ตรว.

82,900,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ดําเนินการเอง

ติดจํานอง

2 ไร่ 1 งาน

32,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การนํ6ามัน

ให้เช่า
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-

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สิน

ทีต 2งั

พืน2 ที
22 ไร่ 3 งาน 96.4
ตรว.
154 ตรว.
11 ไร่ 59 ตรว.
3 ไร่ 2 งาน 7.41 ตรว.
1 ไร่ 3 งาน 99 ตรว.

20

118 – 119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
38 หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมือง จ. นครราชสี มา
63 หมู่ 4 ต.ขี6เหล็ก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
1 หมู่ 6 ต. รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
88 หมู่ 15 ต.เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม
จ.อํานาจเจริ ญ
85/8 หมู่ 5 ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
ต. บางโพงพาง เขตยานาวา จ. กรุ งเทพฯ
แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ
ตําบลบางบําหรุ อําเภอบางกอกน้อย (ตลิ"ง
ชัน) กรุ งเทพฯ
ตําบลพระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

21

แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ

10 ไร่ 1 งาน 42 ตรว.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(บาท)
92,000,000.00

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์
การถือครอง
ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ
ไม่ได้ใช้งาน
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

ลักษณะการ
ดําเนินการ
คลังดําเนินการเอง/
โรงบรรจุก๊าซให้เช่า
ดําเนินการเอง
ดําเนินการเอง
ดําเนินการเอง

4,620,000.00
6,700,000.00
4,200,000.00
1,400,000.00

11 ไร่ 1 งาน 49 ตรว.

2,800,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

-

4 ไร่ 1.1 ตรว.

12,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

-

264.8 ตรว.
3 งาน 18 ตรว.
172 ตร.ว

61,000,000.00
47,700,000.00
29,200,000.00

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ

ดําเนินการเอง
ดําเนินการเอง
ดําเนินการเอง

-

ติดจํานอง

9 ไร่

3,600,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ดําเนินการเอง

-

134,600,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ดําเนินการเอง

-
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ภาระ
ผูกพัน
ติดจํานอง
-

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สิน

ทีต 2งั

พืน2 ที

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(บาท)
42,200,000.00

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์
การถือครอง
สถานีบริ การก๊าซ

ลักษณะการ
ดําเนินการ
ดําเนินการเอง

ภาระ
ผูกพัน
ติดจํานอง

ดําเนินการเอง

ติดจํานอง

3งาน 67 ตร.ว

23

223/291 หมู่ 4 ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปาก
เกร็ ด จ.นนทบุรี
อําเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

89ไร่ 3งาน 40ตร.ว

944,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

ท่าเทียบเรื อ คลังก๊าซ

24

ตําบลบางแค อําเภอภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ

3 งาน 54 ตร.วา

15,600,000.00

เป็ นเจ้าของ

-

25

ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงจระเข้บวั เขต
1ไร่ 75ตร.ว
ลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
ถ. สายบ้านหนองชุมพล-บ้านอู่ตะเภา ต.
5 ไร่ 2 งาน 86.1 ตรว.
หนองชุมพล อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
ถ. สายศรี สะเกษ-อุบลราชธานี ต. โพนเขวา 4 ไร่ 2 งาน 95 ตรว.
อ. เมือง จ. ศรี สะเกษ
ถ. สายสุรินทร์-จอมพระ ต. เขวาสิ รินทร์ อ. 8 ไร่ 3 งาน 95 ตรว.
เมือง จ. สุรินทร์
ถ. กมลโกวิโท ต.บางแขม อ. เมือง จ.
2 ไร่ 1 งาน 73 ตรว.
นครปฐม
ถ. สายอู่ทอง-บ่อพลอย ต.จระเข้สามพัน อ.
4 ไร่ 76 ตรว.
อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
ถ.สายบุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.สวายจีก อ. เมือง
3 ไร่ 82 ตรว.
จ. บุรีรัมย์

52,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

5,100,000.00

เป็ นเจ้าของ

ซื6อมาเดือน มิ.ย.52 เพื"อ ดําเนินการเอง
ใช้ทาํ สถานีบริ การก๊าซ
ซื6อมาเดือน พ.ย. 52 เพื"อ ดําเนินการเอง
ใช้สถานีบริ การก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
ให้เช่า

3,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

-

3,100,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

-

4,400,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

-

830,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

-

1,800,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

-

22

26
27
28
29
30
31
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-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สิน
32
33

ทีด นิ UGP
1
2
3
4
5
6
7

ทีต 2งั
ถ. สายร้อยเอ็ด-วาปี ปทุม ต. ขอนแก่น อ.
เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ถ. ธรรมพิพฒั น์ ต.บางแขม อ. เมือง จ.
นครปฐม

พืน2 ที

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(บาท)
3 ไร่ 2 งาน 20.2 ตรว.
5,300,000.00
4 ไร่ 87 ตรว.

3,400,000.00

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์
การถือครอง
โรงบรรจุก๊าซ

ลักษณะการ
ดําเนินการ
ให้เช่า

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า

ภาระ
ผูกพัน
-

-

รวมมูลค่ า

1,733,000,000.00

32 ไร่ 15ตรว.

128,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ดําเนินการเอง

จํานอง

7 ไร่ 1 งาน 24 ตรว.
4 ไร่ 2 งาน 13.7 ตรว.
4 ไร่ 2 งาน 24 ตรว ,
23 ตรว.
3 ไร่

32,400,000.00
6,800,000.00
16,500,000.00

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

ให้เช่า
ดําเนินการเอง
ดําเนินการเอง

จํานอง
จํานอง
จํานอง

2,100,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

ดําเนินการเอง

จํานอง

20 ไร่ 99.2 ตรว.

40,500,000.00

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

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

12,400,000.00

เป็ นเจ้าของ

ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง ดําเนินการเอง
บรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
ดําเนินการเอง

30/1 หมู่ 11 ต. บางปะกง อ. บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา
375 หมู่ 5 ต.สารภี จ.เชียงใหม่
14 หมู่ 9 ต. หัวเรื อ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี
108 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ. เมือง จ.
นครราชสี มา
10 หมู่ 10 ต. ตะครํ6าเอน อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรี
99 หมู่ 3 ต. บางกุง้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
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จํานอง

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สิน
8
9
10

ทีด นิ SQS
1.

ทีด นิ SEEC
1.

ทีต 2งั

พืน2 ที

139 หมู่ 6 ต. โป่ ง อ.บางละมุง จ. ชลบุรี
5 ไร่ 15 ตรว.
ต. ในเมือง อ. เมือง จ.ขอนแก่น
15.5 ตรว.
72 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 78 แขวงบางอ้อ เขตบาง 69 ตรว.
พลัด จ.กรุ งเทพฯ
รวมมูลค่ า
ต.บางชัน อ.มีนบุรี(เมือง) กรุ งเทพฯ

88 หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(บาท)
7,500,000.00
230,000.00
483,000.00

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์
การถือครอง
โรงบรรจุก๊าซ
ไม่ได้ใช้งาน
สถานีบริ การก๊าซ

ลักษณะการ
ดําเนินการ
ดําเนินการเอง
ให้เช่า

เป็ นเจ้าของ

โรงงานผลิตถังแก๊สและ ดําเนินการเอง
ภาชนะบรรจุของเหลว

เป็ นเจ้าของ

โรงงานผลิตเอทานอล

ภาระ
ผูกพัน
จํานอง
จํานอง
-

246,913,000.00
99,500,000.00

5 ไร่ 2งาน 2 ตรว.
10 ไร่ 14 ตรว.
รวมมูลค่ า

99,500,000.00

394-2-84.8 ไร่

71,000,000.00

รวมมูลค่ า
รวมทั2งหมด

71,000,000.00
2,150,413,000.00
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ดําเนินการเอง

จํานอง

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนปรับปรุงทีด นิ
ลําดับที
ส่ วนปรับปรุงทีด นิ SGP
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ทีต 2งั

พืน2 ที

2.

ลักษณะกรรมสิทธิ'

ภาระผูกพัน

99 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ. เขาย้อย จ.
เพชรบุรี
81 หมู่ 1 ต. แช่ชา้ ง อ. สันกําแพง จ.
เชียงใหม่
8/1 หมู่ 11 ต.เขวาสิ นริ นร์ กิ"งอําเภอ เข
วาสิ นริ นทร์ จ. สุรินทร์
38 หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมือง จ.
นครราชสี มา
62/6 หมู่ 2 ต. บางนํ6าจืด อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

5 ไร่ งาน 82.6 ตรว.

150,802.60

เป็ นเจ้าของ

-

6 ไร่ 1 งาน 77 ตรว.

354,871.25

เป็ นเจ้าของ

-

5 ไร่ 3 งาน 95 ตรว.

132,734.27

เป็ นเจ้าของ

-

11 ไร่ 59 ตรว.

130,214.74

เป็ นเจ้าของ

-

4 ไร่ 1 งาน 65 ตรว.

478,162.36

-

อําเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

89 ไร่ 3 งาน 40 ตรว.

113,178.77

เป็ นเจ้าของส่วน
ปรับปรุ งที"ดิน /
ที"ดินเช่า
เป็ นเจ้าของ

จํานอง

รวมมูลค่ า
ส่ วนปรับปรุงทีด นิ UGP
1.

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

30/1 หมู่ 11 ต. บางปะกง อ. บางปะกง
จ. ฉะเชิงเทรา
375 หมู่ 5 ต.สารภี จ.เชียงใหม่

1,359,963.98

32 ไร่ 15 ตรว.

20,665,041.92

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

7 ไร่ 1 งาน 24 ตรว.

4,588,785.04

เป็ นเจ้าของ

จํานอง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

ทีต 2งั
108 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ. เมือง จ.
นครราชสี มา
99 หมู่ 3 ต. บางกุง้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์
ธานี
819 หมู่ 1 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ.
สงขลา
161/162 หมู่ที" 1 ถ. สุขสวัสดิO ต. ปาก
คลองปลากด อ. พระสมุทรเจดีย ์ จ.
สมุทรปราการ
9/5 หมู่ 1 ถ. วัดตะเคียน ต.คลองข่อย อ.
ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
658 ถ. พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1
ระหว่างหลักกิโลเมตรที" 111 – 112) ต.
ปากเพรี ยว อ. เมือง จ. สระบุรี
ถ. พัฒนาการ เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ
105 หมู่ 4 ถ. เพชรเกษม ต. ทับคาง อ.เขา
ย้อย จ. เพชรบุรี
819 หมู่ 1 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ.
สงขลา

พืน2 ที
4 ไร่ 2 งาน 24 ตรว , 23
ตรว.
20 ไร่ 99.2 ตรว.

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
366,520.00

ลักษณะกรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
จํานอง

6,841,885.71

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

3 ไร่ 1 งาน 75.4 ตรว.

900,000.00

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

3 ไร่ 1 งาน 94 ตรว.

192,001.70

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

4 ไร่ 3 งาน 80 ตรว.

1,005,249.19

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

4 ไร่ 3 งาน 14 ตรว.

269,867.14

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

1 ไร่ 25 ตรว.
3 ไร่ 3 งาน 87 ตรว.

50,000.50
402,720.43

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

จํานอง
จํานอง

3 ไร่ 1 งาน 75.4 ตรว.

66,066.07

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

รวมมูลค่ า
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35,348,137.70

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
ส่ วนปรับปรุงทีด นิ CGT
1.

ทีต 2งั

พืน2 ที

อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
รวมมูลค่ า

ส่ วนปรับปรุงทีด นิ SEEC
1.

88 หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง
รวมมูลค่ า
รวมทั2งหมด

อาคาร
ลําดับที
อาคาร SGP
1.
2.
3.
4.

ทีต 2งั

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ลักษณะกรรมสิทธิ'

ภาระผูกพัน

338,795.57
338,795.57

-

-

11,409,184.60

เป็ นเจ้าของ

จํานอง

11,409,184.60
48,456,081.85

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

กรรมสิทธิ'

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

777,024.00

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

-

88 หมู่ 15 ต.เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม จ.
อํานาจเจริ ญ
ต.บ้านเป้ า , บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ กิ"งอ.บ้านแฮด จ.
ขอนแก่น
สาธุประดิษฐ์ เขตยานาวา กรุ งเทพ

1,802,342.53

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

-

7,281,198.89

เป็ นเจ้าของ

คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ

-

4,242,961.86

เป็ นเจ้าของอาคาร/
ที"ดินเช่า

ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ

-
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วัตถุประสงค์ การถือครอง

ภาระผูกพัน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที

6.

ทีต 2งั
เลขที" 11 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ
118 – 119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

7.

82/1 หมู่ 3 ต.หัวเตย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

7,362,324.51

เป็ นเจ้าของ

ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

8.

133 หมู่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง

4,927,664.06

เป็ นเจ้าของ

คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ

-

9.
10.
11.

81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
31/3 หมู่ 7 ต.บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี
612/2 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุ งเทพฯ
63 หมู่ 4 ต.ขี6เหล็ก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
85/8 หมู่ 5 ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
429 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ
48/17 หมู่ 1 ต.ห้วยกระปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

4,404,813.55
79,592.73
2,672,702.77

คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ

-

3,427,278.74
1,258,561.68
821,435.34
4,274,192.67

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของอาคาร/
ที"ดินเช่า
เป็ นเจ้าของ
ให้เช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริ การ
สถานีบริ การ

จํานอง

407,741.94

เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การ

-

29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพฯ

2,089,998.56

เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การ

5.

12.
13.
14.
15
16.
17.

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
387,210.81

กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์ การถือครอง
โรงบรรจุก๊าซ

474,869.07

เป็ นเจ้าของ
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ภาระผูกพัน
จํานอง
จํานอง
-

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ทีต 2งั
223/291 หมู่ 4 ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จ.
นนทบุรี
133 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
140 หมู่ 6 ตําบลโป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
108/1 หมู3่ ตําบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสี มา จ.
นครราชสี มา
14/1 หมู่ 9 ตําบลหัวเรื อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
658/1 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรี ยว อ.เมืองสระบุรี จ.
สระบุรี
99 หมู3่ ตําบลบ้านแฮด กิ"งอําเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
31/34 หมู6่ ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
663 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ
224/3 หมู่ 1 ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จ.
นครปฐม
81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
38 หมู่ 15 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จ.นครราชสี มา
ถ. สายร้อยเอ็ด-วาปี ปทุม ต. ขอนแก่น อ. เมือง จ.
ร้อยเอ็ด
รวมมูลค่ าอาคาร SGP

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
4,402,482.19

กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์ การถือครอง
สถานีบริ การ

4,923,616.63
3,629,220.96
3,702,591.28

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การ
สถานีบริ การ
สถานีบริ การ

3,788,994.11

เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การ

5,003,293.05

เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การ

5,333,817.50
4,295,466.04
6,052,623.29
1,479,517.37

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

สถานีบริ การ
สถานีบริ การ
สถานีบริ การ
สถานีบริ การ

43,489.73
43,489.73
2,613,342.48

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

92,003,858.05
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ภาระผูกพัน
จํานอง

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
ทีต 2งั
อาคาร UGP
1.
30/1 หมู่ 11 ต. บางปะกง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

กรรมสิทธิ'

30,542,141.87

เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

จํานอง

161/162 หมู่ที" 1 ถ. สุขสวัสดิO ต. ปากคลองปลากด อ.
พระสมุทรเจดีย ์ จ. สมุทรปราการ
9/5 หมู่ 1 ต. คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

1,303,151.63

โรงบรรจุก๊าซ

จํานอง

โรงบรรจุก๊าซ

จํานอง

1,147,651.26

โรงบรรจุก๊าซ

จํานอง

5.

658 ถ. พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างหลัก
กิโลเมตรที" 111 – 112) ต. ปากเพรี ยว อ. เมือง จ. สระบุรี
พัฒนาการ อ. พระโขนง กรุ งเทพ

โกดังเก็บถังก๊าซ

จํานอง

6.

เขตยานาวา กรุ งเทพ

105,000.00

ให้ผอู ้ ื"นเช่า

จํานอง

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

139 หมู่ 6 ต. โป่ ง อ.บางละมุง จ. ชลบุรี
375 หมู่ 5 ต.สารภี จ.เชียงใหม่
14 หมู่ 9 ต. หัวเรื อ อ.เมือง
จ. อุบลราชธานี
108 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ. เมือง จ. นครราชสี มา
10 หมู่ 10 ต. ตะครํ6าเอน อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี
ต. ในเมือง อ. เมือง จ.ขอนแก่น
99 หมู่ 3 ต. บางกุง้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

4,593,518.52
1,994,390.94
2,394,517.59
2,161,421.96
920,238.10
588,500.00
7,505,877.18

เป็ นเจ้าของอาคาร/
ที"ดินเช่า
เป็ นเจ้าของอาคาร/
ที"ดินเช่า
เป็ นเจ้าของอาคาร/
ที"ดินเช่า
เป็ นเจ้าของอาคาร/
ที"ดินเช่า
เป็ นเจ้าของอาคาร/
ที"ดินเช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
ไม่ได้ใช้งาน
ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง

จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง

2.
3.
4.

1,919,927.54

749,294.42
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วัตถุประสงค์ การถือครอง

ภาระผูกพัน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
14.
15.
16.
17.

อาคาร SQS
1.

ทีต 2งั

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

กรรมสิทธิ'

819 หมู่ 1 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
105 หมู่ 4 ถ. เพชรเกษม ต. ทับคาง อ.เขาย้อย จ.
เพชรบุรี
10/2 หมู่ที" 9 ต. วัดไทรย์ อ. เมือง จ. นครสวรรค์

2,508,280.96
1,323,277.59

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

958,272.83

72 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 78 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จ.
กรุ งเทพฯ
รวมมูลค่ าอาคาร UGP

131,069.59
60,846,531.98

ต.บางชัน อ.มีนบุรี(เมือง) กรุ งเทพฯ

35,810,096.72

รวมมูลค่ าอาคาร SQS

35,810,096.72

88 หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง
รวมมูลค่ าอาคาร SEEC
รวมทั2งหมด
ส่ วนปรับปรุงอาคาร

118,804,402.16

อาคาร
SEEC
1.

118,804,402.16
307,464,888.91
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วัตถุประสงค์ การถือครอง
บรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

ภาระผูกพัน
จํานอง
จํานอง

เป็ นเจ้าของอาคาร/
ที"ดินเช่า
เป็ นเจ้าของ

โรงบรรจุก๊าซ

จํานอง

เป็ นเจ้าของอาคาร

โรงงานผลิตถังแก๊สและ
ภาชนะบรรจุของเหลว

เป็ นเจ้าของอาคาร

โรงงานผลิตเอทานอล

สถานีบริ การก๊าซ

จํานอง

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
ส่ วนปรับปรุงอาคาร
SGP
1.

ส่ วนปรับปรุงอาคาร
SEEC
1.

ทีต 2งั

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

กรรมสิทธิ'

ภาระผูกพัน

736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ
รวมมูลค่ าอาคาร SEEC

44,175.99

เป็ นเจ้าของอาคาร/ที"ดินเช่า

-

88 หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

14,697.47
14,697.47
58,873.46

เป็ นเจ้าของอาคาร

-

รวมมูลค่ า
รวมทั2งหมด

44,175.99

ส่วนที" 2 หน้า 71

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ยานพาหนะ
ลําดับที
ยานพาหนะ
SGP
1.

ยานพาหนะ
UGP
1.

รายละเอียด

จํานวน

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

รถยนต์ รถถังเวียนและรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ 36 คัน และรถถังเวียน 32 คัน รถ
มอเตอร์ไซค์ 3 คัน รถตักถ่านหิ น 1 คัน

13,858,475.05 เป็ นเจ้าของ

รวมยานพาหนะ SGP

13,858,475.05

รถยนต์และรถขนส่งถังเวียน

รถยนต์ 33 คันและรถถังเวียน 80 คัน
รถปิ คอัพ 49 คัน รถโฟคลิฟ 49 คัน

รวมยานพาหนะ UGP
ยานพาหนะ
LCR
1.

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'

รถบรรทุกก๊ าซ LPG และรถบรรทุก
นํา2 มัน

22,969,770.42 เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์ การถือครอง

เป็ นรถยนต์เพื"อใช้ปฏิบตั ิงาน
สําหรับพนักงานสํานักงานและ
รถบรรทุกเล็กสําหรับขนส่งถังก๊าซ

เป็ นรถยนต์เพื"อใช้ปฏิบตั ิงาน
สําหรับพนักงานสํานักงานและ
รถบรรทุกเล็กสําหรับขนส่งถังก๊าซ

22,969,770.42

หัวเทรลเลอร์ 94 คัน รถ 10 ล้อบรรทุก
ก๊าซ LPG 70 คัน รถ 6 ล้อบรรทุกก๊าซ
LPG 19 คันหางลากเบาท์ก๊าซ LPG 44
คัน หางลากเบาท์น6 าํ มัน 27 คัน รถ 10
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177,823,135.74 เป็ นเจ้าของ

ใช้ขนส่งก๊าซ LPG และนํ6ามัน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที

รายละเอียด

จํานวน

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'

วัตถุประสงค์ การถือครอง

ล้อบรรทุกนํ6ามัน 4 คัน รถดั6ม 2 คัน
รถกระบะ 6 คัน รถยนต์ 5 คัน
รถจักรยานยนต์ 3 คัน รถยก 1 คัน
รวมยานพาหนะ LCR

177,823,135.74

ยานพาหนะ
LMR
รถยนต์ 2 คัน

116,166.37 เป็ นเจ้าของ

รวมยานพาหนะ LMR

เป็ นรถยนต์เพื"อใช้ปฏิบตั ิงาน
สําหรับพนักงานสํานักงาน

116,166.37

ยานพาหนะ
CGT
รถบรรทุกก๊ าซ LPG และรถบรรทุก
แอมโมเนีย

หัวเทรลเลอร์ 33 คัน รถ 10 ล้อ บรรทุก
ก๊าซ LPG 70 คัน รถ 6 ล้อบรรทุกก๊าซ
LPG 3 คัน หางลากเบาท์ก๊าซ LPG 17
คัน หางลากเบาท์แอมโมเนีย 8 คัน หาง
พ่วงเปล่า 1 คัน รถ 10 ล้อแอมโมเนีย 15
คัน

รวมยานพาหนะ CGT

127,041,972.91 เป็ นเจ้าของ

127,041,972.91
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ใช้ขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนีย

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที

รายละเอียด

จํานวน

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'

วัตถุประสงค์ การถือครอง

ยานพาหนะ
UMR
รถยนต์

รถยนต์ 1 คัน

200,000.00 เป็ นเจ้าของ

รวมยานพาหนะ UMR

เป็ นรถยนต์เพื"อใช้ปฏิบตั ิงาน
สําหรับพนักงานสํานักงาน

200,000.00

ยานพาหนะ
SQS
รถบรรทุกถังก๊ าซ

รถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน
รถโฟค์ลิฟ 2 คัน

437,366.67 เป็ นเจ้าของ

รวมยานพาหนะ SQS

ใช้ขนส่งถังก๊าซ LPG
ใช้ขนย้ายถังก๊าซ LPG,ยกแม่พิมพ์
ในโรงงาน

437,366.67

ยานพาหนะ
SEEC
รถยนต์

รถยนต์ 1 คัน

197,951.68 เช่าซื6อ

รวมยานพาหนะ SEEC
รวมยานพาหนะทั2งหมด

197,951.68
342,644,838.84
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เป็ นรถยนต์เพื"อใช้ปฏิบตั ิงาน
สําหรับพนักงานสํานักงาน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

คลังและอุปกรณ์ ก๊าซ
ลําดับที
คลังและอุปกรณ์ เก็บก๊ าซ SGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

สาขา

พระราม 9
ดํารงรักษ์
รามคําแหง
สมุทรสาคร
ปิ" นเกล้า
สันกําแพง
นวลจันทร์
นครราชสี มา
บางพลัด
ขอนแก่น
คลังลําปาง
คลังนครสวรรค์
คลังชลบุรี
คลังสาธุประดิษฐ์
คลังสุราษฎร์ธานี
บางนา
คลังขอนแก่น

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

0.00
618,888.96
236,950.40
618,833.98
357,492.64
1,654,197.27
111,227.01
563,637.02
413,973.56
1,281,281.50
7,368,447.50
1,324,984.62
109,754.39
5,201,690.88
152,669.91
1,114,776.84
1,966,395.56
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ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

จํานอง
จํานอง
-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

สาขา
กรุ งเกษม
สํานักงานใหญ่
หาดใหญ่
บางนา กม.3
อําเภอเมืองชลบุรี
พุนพิน
พุทธมณฑลสาย2
แจ้งวัฒนะ
ลําปาง
พัทยา
โคราช
อุบลฯ
สระบุรี
ขอนแก่น
บายพาส ชลบุรี
บางแค
ธรรมศาลา
เพชรบุรี
ศรี สะเกษ

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
17,056.02
470,135.80
2,592,639.28
2,879,128.72
2,809,332.27
2,270,392.34
2,897,464.30
3,576,005.32
1,921,607.72
2,298,578.53
2,324,587.90
2,394,296.21
2,214,104.42
1,966,660.59
1,828,584.51
4,093,745.89
2,373,773.19
601,249.00
709,401.31
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ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
จํานอง
จํานอง
-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
37.
38.
39.
40.

สาขา

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

สุรินทร์
สุพรรณบุรี
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
รวมคลังและอุปกรณ์ SGP

คลังและอุปกรณ์ เก็บก๊ าซ UGP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สํานักงานใหญ่
บางปะกง
พระประแดง
นนทบุรี
สารภี เชียงใหม่
นครสวรรค์
สุโขทัย
อุบลราชธานี
นครราชสี มา
กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
หาดใหญ่
เพชรบุรี

605,584.93
464,374.27
656,352.75
1,638,818.65
66,699,075.96
214,904,458.19
855,898.24
1,652,795.40
3,042,125.40
375,067.95
529,040.27
2,291,768.92
841,705.75
654,335.27
47,784,693.44
4,326,848.41
1,223,090.09
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ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
14
15
16
17
18

สาขา

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

สระบุรี
พัฒนาการ
ยานาวา
บางกะปิ
ต. โป่ ง จ. ชลบุรี
รวมคลังและอุปกรณ์ UGP

คลังและอุปกรณ์ เก็บก๊ าซ LCR
1

ถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (Bulk) รถบรรทุก LPG 133
คัน
รวมคลังและอุปกรณ์ LCR
รวมคลังและอุปกรณ์ ทั2งหมด

599,012.83
43,385.03
210,019.78
223,623.94
3,755,440.94
283,313,309.85
38,998,248.74
38,998,248.74
389,010,634.55
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ลักษณะ
กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง
จํานอง

เป็ นเจ้าของ

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

เรือบรรทุกก๊ าซ
ทรัพย์ สิน
เรื อบรรทุกก๊าซ

ชือเรือ
บุญญาฤทธิO
พัชราวดี
วสุทร
เรื องไรวินท์
พัชราวดี 2
พัชราวดี 3
พัชราวดี 4
เรื องไรวินท์ 1
เรื อ SENNA
เรื อ SENNA 2
U 10
U6
พัชราวดี 5
พัชราวดี 8
พัชราวดี 9
พัชราวดี 10
พัชราวดี 11
U14
U9

จํานวน
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา
1 ลํา

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
3,718,470.25
4,500,000.00
4,000,000.00
5,956,236.50
11,512,151.58
11,138,230.07
13,270,929.88
23,793,397.54
190,791,257.56
142,019,226.69
26,843,379.23
9,929,886.66
25,647,728.58
18,134,349.07
12,826,677.08
45,127,186.52
15,847,899.11
51,726,853.84
12,394,738.48

กรรมสิทธิ'
LMR
LMR
LMR
LMR
LMR
LMR
LMR
LMR
LMR
LMR
UGP
UMR
UMR
UMR
UMR
UMR
UMR
UGC
UTD

ภาระผูกพัน
จํานอง
จํานอง
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
จํานอง
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
จํานอง
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
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วัตถุประสงค์ การถือครอง
บรรทุก LPG
บรรทุก LPG
บรรทุกนํ6ามัน
บรรทุกนํ6ามัน
บรรทุก LPG
บรรทุก LPG
บรรทุก LPG
บรรทุกนํ6ามัน
บรรทุก LPG
บรรทุก LPG
บรรทุก LPG
บรรทุก แอมโมเนีย
บรรทุก LPG
บรรทุก LPG
บรรทุก LPG
บรรทุก LPG
บรรทุก แอมโมเนีย
บรรทุก แอมโมเนีย
บรรทุก LPG

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สิน

ชือเรือ
U 12

จํานวน มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี กรรมสิทธิ'
1 ลํา
31,941,396.66
UGI
รวม
661,119,995.30

ภาระผูกพัน
เป็ นเจ้าของ

ถังบรรจุก๊าซ
ถังบรรจุก๊าซ SGP
ถังบรรจุก๊าซ UGP

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
252,040,307.19
รวมมูลค่ า
252,040,307.19
411,593,628.98
รวมมูลค่ า
411,593,628.98
รวมถังบรรจุก๊าซ
663,633,936.17

กรรมสิทธิ'
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
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วัตถุประสงค์ การถือครอง
บรรทุกแอมโมเนีย

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

5.2 ทรัพย์ สินทีไ ม่ ได้ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์ สิน
ทีด นิ UGP
1.

2.

ทีต 2งั

พืน2 ที

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (บาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ'

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะการ
ดําเนินการ

ภาระผูกพัน

36/89 – 100 พีเอสทาวเวอร์ ชั6น 26 และชั6น
30 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ

1,637.66 ตรม.

3,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

-

จํานอง

4 ไร่ 2งาน 45 ตรว.

5,500,134.00

เป็ นเจ้าของ

เป็ นสํานักงานเดิม
และอยูร่ ะหว่าง
ประกาศขาย
(ปั จจุบนั ย้ายที"ทาํ การ
แล้ว)
ที"ดินเปล่ายังไม่ได้ใช้
ประโยชน์

-

จํานอง

ต. คลองนารายน์ อ. เมือง จ. จันทบุรี

ลําดับที
ทีต 2งั
อาคาร UGP
1.
36/89 – 100 พีเอสทาวเวอร์ ชั6น 26 และชั6น
30 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (บาท)
42,000,000.00

ส่วนที" 2 หน้า 81

กรรมสิทธิ'

วัตถุประสงค์ การถือครอง

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

เป็ นสํานักงานเดิมและอยูร่ ะหว่างประกาศ
ขาย (ปั จจุบนั ย้ายที"ทาํ การแล้ว)

จํานอง

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

5.3 สัญญาเช่ าทรัพย์ สินต่ างๆ
นอกเหนือจากทรัพย์สินที"ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้มีการเช่าทรัพย์สินหลักอื"นๆ ที"จาํ เป็ นต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีสรุ ปรายละเอียดของสัญญาดังนี6
สัญญาเช่ าทรัพย์ สินหลักทีใ ช้ ในการดําเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
สัญญาเช่าอาคารเพื"อเป็ นสํานักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเช่าพื6นที"ของอาคารศูนย์การค้า “โบ๊เบ๊ทาวเวอร์” ซึ"งตั6งอยูท่ ี" 498/996-999 ถนนดํารงรักษ์ ตําบลคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร จากบริ ษทั
พรหมมหาราชพัฒนาที"ดิน จํากัด เพื"อใช้เป็ นสํานักงานโดยมีรายละเอียดการเช่าดังนี6

ลําดับ

ผู้เช่ า

ทีต2ัง

ผู้ให้ เช่ า

พืน2 ที
(ตารางเมตร)

1.

บมจ. สยามแก๊ส แอนด์
ปิ โตรเคมีคลั ส์

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที"ดิน จํากัด

1,280.69

2.

บมจ. ยูนิคแก็ส แอนด์
ปิ โตรเคมีคลั ส์

ชั6น 8 – 10 อาคารศูนย์การค้า โบ๊เบ๊ทาว
เวอร์ 498/997 – 999 ถนนดํารงรักษ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู
พ่าย กรุ งเทพฯ
ชั6น 6 อาคารศูนย์การค้า โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
488 ถนนดํารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค
เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพฯ

ค่ าเช่ าต่ อ
ตารางเมตร
(บาท)*
467.50

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที"ดิน จํากัด

645.00

ชั6น 7 อาคารศูนย์การค้า โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
488 ถนนดํารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค
เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที"ดิน จํากัด

945.00
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ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)

ระยะเวลาเช่ า
วันเริมสั ญญาเช่ า

วันสิ2นสุ ดสั ญญาเช่ า

1 สิ งหาคม 2552

31 กรกฎาคม 2555

598,722.58

จํานวนปี ทีเช่ า
(ปี )
3ปี

572.50**

369,262.50

3 ปี

1 สิ งหาคม 2552

31 กรกฎาคม 2555

467.50

441,787.50

3 ปี

1 สิ งหาคม 2552

31 กรกฎาคม 2555

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

3.

บจ. ลัคกี6แคริ เออร์

ชั6น 7 อาคารศูนย์การค้า โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
498/996 – 999 ถนนดํารงรักษ์ แขวง
คลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที"ดิน จํากัด

261.26

ค่ าเช่ าต่ อ
ตารางเมตร
(บาท)*
467.50

4.

บจ. ลัคกี6มารี น

ชั6น 7 อาคารศูนย์การค้า โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
498/997 – 999 ถนนดํารงรักษ์ แขวง
คลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที"ดิน จํากัด

174.17

467.50

อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เลขที" 488 ถนน
ดํารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อม
ปราบศรัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที"ดิน จํากัด

53

350

ลําดับ

ผู้เช่ า

ทีต2ัง

ผู้ให้ เช่ า

พืน2 ที
(ตารางเมตร)

หมายเหตุ : * อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้รวมค่าส่ วนกลางแล้วตารางเมตรละ 100 บาท
** UGP เช่าพื6นที"พร้อมเฟอร์ นิเจอร์ ในชั6น 6 ทําให้อตั ราค่าเช่าสู งกว่าชั6นอื"นตารางเมตรละ 105 บาท
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ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
122,139.05

81,424.47

18,550.00

ระยะเวลาเช่ า
วันเริมสั ญญาเช่ า

วันสิ2นสุ ดสั ญญาเช่ า

1 สิ งหาคม 2552

31 กรกฎาคม 2555

3 ปี

1 สิ งหาคม 2552

31 กรกฎาคม 2555

3 ปี

1 มกราคม 2552

31 ธันวาคม 2554

จํานวนปี ทีเช่ า
(ปี )
3 ปี

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าที"ดิน และที"ดินพร้อมสิ" งปลูกสร้าง
บริ ษทั มีการเช่าทรัพย์สินประเภทที"ดินเปล่า จํานวน 16 แห่ง จากบุคคลที"ไม่เกี"ยวข้องกัน เพื"อก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรื อสถานีบริ การก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดังนี6
ลําดับ

ผู้เช่ า

ทีต 2งั

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP

นวลจันทร์ กรุ งเทพฯ
กรุ งเกษม เขตสําเพ็ง กรุ งเทพฯ
บางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
บางนํ6าจืด จ.สุมทรสาคร
รามคําแหง เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
ดํารงรักษ์ เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ
ต. บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี
สาธุประดิษฐ์ เขตยานาวา

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP

ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
ต. ห้วยกระปิ อ.เมือง จ. ชลบุรี
ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ต.หัวทะเล อ.นครราชสี มา จ.นครราชสี มา
ต.หัวเรื อ อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ต.ปากเพรี ยม อ.เมือง จ. สระบุรี
ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

ดําเนินธุรกิจ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
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พืน2 ที
(ไร่ )
2-0-0
0-2-16
0-1-167
4-1-65
1-0-32
1-0-69
2-3-37
9-3-17
2-0-0
2-2-24
0-0-666.27
0-0-478.73
0-0-666.27
0-0-822.60
4-1-59

ระยะเวลาเช่ า
ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
จํานวนปี ทีเ ช่ า (ปี ) วันเริมสัญญาเช่ า
50,000
3
1 พ.ย. 51
70,000
3
1 ก.ค 50
35,000
3
12 มิ.ย 51
70,000
3
1 ก.ย 51
116,000
2
1 ส.ค 51
150,000
5
1 เม.ย 52
6,000
13
3 มี.ค 51
416,666.66
3
1 ม.ค 51
30,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
60,000

3
7 ปี 8 เดือน 26 วัน
3
3
3
3
3

1 ม.ค 52
31 ต.ค 51
1 ก.ย 51
1 ก.ย 51
1 ก.ย 51
1 ก.ย 51
1 ส.ค 52

วันสิ2นสุ ดสัญญาเช่ า
31 ต.ค 54
30 มิ.ย 53
12 ก.ค 54
31 ส.ค 54
31 ก.ค 53
31 มี.ค 57
3 มี.ค 64
31 ธ.ค 53
31 ธ.ค 54
27 ก.ค 59
31 ส.ค 54
31 ส.ค 54
31 ส.ค 54
31 ส.ค 54
31 ก.ค 55

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
16.

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

ผู้เช่ า
SGP

ทีต 2งั
ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุ งเทพฯ

ดําเนินธุรกิจ
สถานีบริ การก๊าซ

พืน2 ที
(ไร่ )
1-2-83

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
125,000
7 ปี 1 เดือน 14 วัน

ระยะเวลาเช่ า
1 ต.ค 52

สัญญาเช่ าทรัพย์ สินหลักทีใ ช้ ในการดําเนินงานของบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าที"ดิน
UGP มีการเช่าทรัพย์สินประเภทที"ดินเปล่า จํานวน 14 แห่ง จากบุคคลที"ไม่เกี"ยวข้องกัน เพื"อก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรื อสถานีบริ การก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดังนี6
พืน2 ที
ระยะเวลาเช่ า
ค่ าเช่ าต่ อเดือน
ผู้เช่ า
ทีต 2งั
ดําเนินธุรกิจ
(ไร่ -งานจํานวนปี ทีเ ช่ า
วันเริมสัญญาเช่ า
(บาท)
ตรว.)
UGP
จ. ฉะเชิงเทรา
ลานจอดรถบรรทุกก๊าซและมี
8-1-55
200,000
3
1 ก.พ. 51
แผนจะสร้างโรงบรรจุก๊าซ
UGP
จ. ฉะเชิงเทรา
ยังไม่ได้ดาํ เนินการใดๆ
9-3-22
12,547.50
2
11 ม.ค. 50
UGP
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
โรงบรรจุก๊าซ
1-0-42
19,167
15
1 ม.ค. 50
UGP
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
โรงบรรจุก๊าซ
2-0-75
31,945
15
1 ม.ค. 50
UGP
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
โรงบรรจุก๊าซ
0-1-72
6,388
15
1 ม.ค. 50
UGP
จ.เพชรบุรี
โรงบรรจุก๊าซ
3-3-87
8,333
20
18 เม.ย. 40
UGP
จ.นนทบุรี
โรงบรรจุก๊าซ
4-3-80
23,026.32
20
1 ม.ค. 37
UGP
หาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงบรรจุก๊าซ
5-2-15
48,000
10
1 ธ.ค. 52
UGP
จ.สระบุรี
โรงบรรจุก๊าซ
4-3-14
37,291.67
20
5 เม.ย. 39
UGP
จ.นครสวรรค์
โรงบรรจุก๊าซ
0-2-31
5,000
7
8 ธ.ค. 46
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14 พ.ย 59

วันสิ2นสุ ดสัญญาเช่ า
31 ม.ค. 54
10 ธ.ค. 52
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
17 เม.ย. 60
31 ธ.ค. 56
30 พ.ย.62
4 เม.ย. 59
8 ธ.ค. 53

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
11.
12.
13.
14.

ผู้เช่ า
UGP
UGP
UGP
UGP

ทีต 2งั
จ.นครสวรรค์
อ.ยานนาวา
อ.ยานนาวา
พุทธมณฑล

ดําเนินธุรกิจ
โรงบรรจุก๊าซ
ให้เช่า
ให้เช่า
สถานีบริ การ
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พืน2 ที
(ไร่ -งานตรว.)
4-0-0
5-0-62
0-3-50
10-0-0

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)

จํานวนปี ทีเ ช่ า

ระยะเวลาเช่ า
วันเริมสัญญาเช่ า

30,000
23,197.50
49,218.17
35,000

7
3
1
3

8 ธ.ค. 46
1 ม.ค. 51
1 ม.ค. 52
1 เม.ย. 52

วันสิ2นสุ ดสัญญาเช่ า
8 ธ.ค. 53
31 ธ.ค. 53
31 ธ.ค. 52
31 มี.ค. 55

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
5.5 การควบคุมดูแลบริษัทย่ อย
บริ ษทั ได้จดั ส่ งตัวแทนของบริ ษทั เพื"อเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เพื"อทําหน้าที" กาํ หนด
นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และเนื"องจากบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ UGP ในสัดส่ วนร้อยละ 99.59 และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ LMR ในสัดส่ วนร้อยละ
100.00 จึ งทําให้บริ ษทั สามารถกําหนดกรรมการของบริ ษทั ย่อยทั6งสองได้ท6 งั คณะ โดยปั จจุบนั กรรมการ
อิสระของบริ ษทั จํานวน 3 ท่าน ได้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระใน UGP เช่นเดียวกัน
5.6 นโยบายการลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายลงทุนในกิจการที"ดาํ เนิ นธุรกิจที"เกี"ยวข้อง และเอื6อประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
เพื"อเป็ นการเสริ มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุม
หรื อกําหนดนโยบายการบริ หาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ และเข้า
ร่ วมประชุมในฐานะผูถ้ ือหุ ้น โดยผูแ้ ทนของบริ ษทั มีหน้าที"ออกเสี ยงในที"ประชุมตามแนวทางหรื อทิศทางที"
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาไว้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
6. โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.11/2552 เรืองหลักเกณฑ์ เงือ นไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกีย วกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ทีอ อกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”4
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ซึ"งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั สูงกว่าร้อย
ละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอื"นใดที" อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนิ น
ธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างเงินทุน
1. หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วเท่ากับ 950,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน 950,000,000 หุน้ มูลค่าที"ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2. ผู้ถือหุ้น
ณ วันที" 8 ตุลาคม 2552 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั มีดงั นี:
ลําดับที#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื#อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

นายวรวิทย์
วีรบวรพงศ์
นางพัชรา
วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย
วีรบวรพงศ์
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
รวมจํานวนหุ้นทีถ# ือโดยกลุ่มตระกูลวีรบวรพงศ์
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
นายโกมล
จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายวิทยา
นราธัศจรรย์
นายเจริ ญ
เอกอุดมสิ น
นางสุวรรณี
ปริ ญญาพรสกุล
นายไมตรี
ยิม: แย้ม
นางสุธีรา
บุญมาเลิศ

514,249,999
50,000,000
50,000,000
20,000,000
634,249,999
31,068,500
25,000,000
11,000,000
10,790,000
9,041,870
8,666,100
6,800,000

ร้ อยละ
54.13
5.26
5.26
2.11
66.76
3.27
2.63
1.16
1.14
0.95
0.91
0.72

8.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกําหนดให้มีการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที"กาํ หนดข้างต้นได้ โดยขึ:นอยูก่ บั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจําเป็ นในการใช้เงิ นทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื"นๆที" เกี"ยวข้องในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ตามที"คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
สําหรับกลุ่มบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยของย่อยคือ UGP LCR LMR CGT UTD UGI UMR UGC SQS และ
SEEC มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะของกลุ่ม
บริ ษทั ย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ย่อยของย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที" 31ธันวาคม 2552 สรุ ปได้ดงั นี/
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ" ง คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิที" มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที" ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
รายละเอียดของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการอื"นๆ ของบริ ษทั เป็ นดังต่อไปนี/
9.2 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไปด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี/
1 พล.อ.ชัยสิ ทธิ> ชินวัตร
ประธานกรรมการ
2 นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
รองประธานกรรมการ
3 นางพัชรา วีรบวรพงศ์
กรรมการ
4 นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการ
5 นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
กรรมการ
6 นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7 นายหาญ เชี"ยวชาญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8 นางสุดจิต ทิวารี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางจินตณา กิ"งแก้ว เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงลายมือชื"อแทนบริษัท
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื"อแทนบริ ษทั คือ นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ นางพัชรา วีรบวรพงศ์ นายศุภชัย วีร
บวรพงศ์ นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์ สองในสี" ท่านนี/ลงลายมือชื"อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมี อาํ นาจหน้าที" กาํ กับดู แลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติของที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปอํานาจหน้าที"และความรับผิดชอบที"สาํ คัญ ดังนี/
1) จัดให้มีก ารประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญ ประจําปี ภายใน 4 เดื อ น นับตั/งแต่วนั สิ/ นสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
2) จัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั/ง
3) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ/ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ" งผูต้ รวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื"อพิจารณาอนุมตั ิ
4) พิจารณาและอนุ มตั ิกิจการอื"น ๆ ที"สําคัญเกี"ยวกับบริ ษทั หรื อที"เห็นสมควรจะดําเนิ นกิจการนั/น ๆ เพื"อ
เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั
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5) มีอาํ นาจมอบหมายแต่งตั/งกรรมการบริ หารขึ/นคณะหนึ"งเพื"อดําเนินการอย่างหนึ"งอย่างใดหรื อหลายอย่าง
แทนคณะกรรมการ โดยอยู่ภายใต้การควบคุ มของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอํานาจเพื"อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอาํ นาจตามที"คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที"คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ" ง
คณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอนเปลี" ยนแปลงหรื อ แก้ไ ขบุ ค คลที" ได้รั บมอบอํา นาจนั/น ๆ ได้เ มื" อ
เห็นสมควร
ทั/งนี/ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที" ในการปฏิ บตั ิงาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตหน้าที"ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ"งการมอบอํานาจ
นั/นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที"ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร สามารถพิจารณาอนุมตั ิรายการที"
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที"อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื"นใดทํากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที"เป็ นนโยบายและหลักเกณฑ์ที"คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
6) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริ หารเงิน การบริ หารความเสี" ยงของกิจการ และจัดให้
บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มดู แลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที" กาํ หนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เว้นแต่อาํ นาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี/ จะกระทําได้ก็ต่อเมื"อได้รับ
อนุมตั ิจากที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดําเนินการ อันได้แก่ เรื" องที"กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที"ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น การเพิ"ม ทุ นหรื อ ลดทุ น ของบริ ษทั การควบหรื อเลิ กบริ ษทั การขายหรื อโอนกิ จการของบริ ษ ัท
ทั/งหมดหรื อบางส่วนที"สาํ คัญให้แก่บุคคลอื"น การซื/อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื"นหรื อบริ ษทั เอกชน
มาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขเพิ"มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
นอกจากนี/ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที" ในการกํากับดู แลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ เช่น การทํารายการเกี" ยวโยงกัน
และการซื/อหรื อขายทรัพย์สินที"สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อกฎหมาย
ที"เกี"ยวข้องกับธุรกิจบริ ษทั
7) พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั/งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการ
อื"น ๆ ตามความเหมาะสม
8) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื"อง
9) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าไปเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื"นที"ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การ แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพื"อประโยชน์ตนหรื อเพื"อประโยชน์ผอู ้ ื"น เว้นแต่ จะได้แจ้ง
ให้ที"ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที"จะมีมติแต่งตั/ง
10) เรื" องอื"นใดตามที"กฎหมายกําหนด
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9.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบไปด้วยกรรมการบริ หารจํานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี/
1.
2.
3.
4.

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการบริหาร
1) มีอาํ นาจในการจัดการและบริ หารกิ จการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที"ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และมติที"ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกประการ
2) กําหนดโครงสร้างองค์กร การบริ หาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
ว่าจ้าง และการเลิ กจ้างของพนักงานของบริ ษทั รวมทั/งกําหนดสวัสดิ การพนักงาน ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับกฎหมายที"ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
3) มีอาํ นาจจัดทําเสนอแนะและกําหนดเป้ าหมาย นโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั
รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจและหน้าที" ของกรรมการผูจ้ ดั การเพื"อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื"อพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบ
4) กํา หนดแผนธุ ร กิ จ อํา นาจการบริ ห ารงาน อนุ มตั ิ ง บประมาณสํา หรั บ ประกอบธุ ร กิ จ ประจํา ปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที"ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และดําเนิ นการตามแผนทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ โดยการดําเนิ นการทั/งหมดของคณะกรรมการบริ หารจะสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางธุรกิจที"คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
5) มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การดําเนิ นงานเพื"อธุ รกรรมตามปกติ ธุรกิ จของบริ ษทั เช่ น การจัดซื/ อสิ นค้า
ยานพาหนะ วัสดุ เครื" องมืออุปกรณ์ เครื" องใช้ การอนุมตั ิค่าใช้จ่าย เป็ นต้น ภายในวงเงิ นสําหรับแต่ละ
รายการไม่เกิน 100 ล้านบาท
6) มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ในวงเงิ น 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิ น 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที"เกิ นวงเงิ นที"
กําหนดไว้ให้คณะกรรมการบริ หารนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื"อพิจารณาและอนุมตั ิ
7) มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการขอกูย้ ืมหรื อการขอสิ นเชื"อใด ๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงเป็ นผูค้ / าํ
ประกันให้แก่บริ ษทั ย่อย ในวงเงิ น 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที"ขอ
กูย้ ืม หรื อเป็ นผูค้ / าํ ประกันเกิ นกว่าวงเงิ นที" กาํ หนดไว้ ให้คณะกรรมการบริ หารนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื"อพิจารณาและอนุมตั ิ
8) มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย โดยวงเงินการกูย้ มื สะสมทั/งหมดไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
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9) มีอาํ นาจในการทําธุ รกรรมทางการเงิ นกับสถาบันการเงิ นในเรื" องการเปิ ดบัญชี กบั ธนาคาร สถาบันการเงิ น
และการขอหนังสื อคํ/าประกันจากธนาคาร สถาบันการเงิน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในวงเงิน 500 ล้าน
บาทและสะสมไม่เกิน 1,500 ล้านบาทต่อปี
10) ปฏิบตั ิหน้าที"อื"น ๆ ตามที"ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั/งนี/ การอนุ มตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิการเข้าทํารายการที" ทาํ ให้
คณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิการเข้าทํารายการที"ตน
หรื อบุคคลที"อาจมีความขัดแย้ง ที"มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื"นใด (ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั และตามที"สาํ นักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กําหนด) กับบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบกรรมการจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายหาญ เชี"ยวชาญ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุดจิต ทิวารี
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวอรนุช วรพันธ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าทีข" องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีหน้าที" รับผิดชอบตรวจสอบการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื"อให้การดําเนิ นงานมีมาตรฐานที"จะก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยมีขอบเขตการดูแล ดังนี/
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที"และรับผิดชอบตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สํานักงาน ก.ล.ต.)และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื"อให้การดําเนิ นงานมีมาตรฐานที" จะก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยมีขอบเขตการกํากับดูแล ดังนี/
1.
2.

สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)และ ระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที"เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั/ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื"นใดที"รับผิดชอบเกี"ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั/งบุคคล ซึ"งมีความเป็ นอิสระเพื"อทําหน้าที"เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั/งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั/ง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
4. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที"เกี"ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณารายการที"เกี"ยวโยงกันหรื อรายการที"อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั/งนี/ เพื"อให้มน"ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ"งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี/
(ก) ความเห็นเกี"ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที"เชื"อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี"ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี"ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที"เกี"ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี"ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี"ยวกับรายการที"อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที"คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที"ตาม
กฎบัตร(charter)
(ซ) รายการอื"นที"เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว" ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที"และความ
รับผิดชอบที"ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั/ง
8. ปฏิบตั ิการอื"นใดตามที"คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.5 ผู้บริหาร
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีท/ งั สิ/น 5 ท่าน ดังนี/
1. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื/อ
3. นายอนุวฒั น์ ภู่สนั ติพงษ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย-การตลาด
4. นางจินตณา กิ"งแก้ว
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี/การเงิน/จัดหา/บุคคล
5. นายสมชาย กอประสพสุข
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า-โรงบรรจุก๊าซและจัดส่ง
อํานาจหน้ าทีข" องกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจดําเนินการตามที"คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร ได้มอบหมาย ซึ" ง
อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ทั/งนี/ การมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ที" ทาํ ให้สามารถอนุ มตั ิ รายการที" ตนหรื อบุคคลที" อาจมีความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื"นใด กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมการผูจ้ ดั การมีขอบเขตอํานาจหน้าที" ดังนี/
1) ดําเนิ นการและบริ หารจัดการ การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิ จ และกล
ยุทธ์ทางธุรกิจที"คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
2) มอบอํานาจหรื อมอบหมายให้บุคคลอื" นใดที" กรรมการผูจ้ ัดการเห็ นสมควรทําหน้าที" แทนกรรมการ
ผูจ้ ัด การในเรื" อ งที" จ ํา เป็ นและสมควร โดยให้อ ยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของกรรมการผู ้จัด การซึ" งอยู่ภ ายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
3) ปฏิบตั ิหน้าที"อื"น ๆ ตามที"ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารใน
แต่ละคราว
4) ดําเนินการและบริ หารจัดการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั และสามารถอนุมตั ิรายการที"เป็ นธุรกรรม
ตามปกติ ของบริ ษทั เช่น การจัดซื/ อสิ นค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครื" องมื ออุปกรณ์ เครื" องใช้ การอนุ มตั ิ
ค่าใช้จ่าย การอนุมตั ิการขายเช่าซื/ อ การอนุมตั ิการตัดหนี/ สูญ (โดยให้เป็ นไปตามนโยบายและขั/นตอน
ของบริ ษทั ) และการว่าจ้างที"ปรึ กษาด้านต่าง ๆ เป็ นต้น ที"มีมูลค่าสําหรับแต่ละรายการที"ไม่เกิน 50 ล้าน
บาทได้
5) มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยในวงเงิ น 100 ล้านบาท และสะสมไม่เกิ น 500 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที"เกิ นวงเงิ นที"
กําหนดไว้ให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ หาร เพื"อพิจารณาและอนุมตั ิ
6) มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยแต่ละครั/งไม่เกิน 50 ล้านบาท หรื อจํานวนเทียบเท่า
โดยทั/งนี/ วงเงินการกูย้ มื สะสมทั/งหมดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อปี หรื อจํานวนเทียบเท่า
9.6 การสรรหากรรมการบริษัท
บริ ษทั ไม่มีการจัดตั/งคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที"จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยให้ผูห้ ุ ้นรายใหญ่ และ/หรื อ
ตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิตามสายงานที"เกี"ยวข้อง และกรรมการอิสระ พร้อมทั/ง
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมกันเสนอรายชื" อบุ คคลที" มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพในการ
สนับสนุนงานของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 เพื"อร่ วมกันกลัน" กรองรายชื" อเบื/ องต้นและนําเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา แล้วทําการคัดเลือกตาม
ข้อบังคับบริ ษทั ดังนี/
-

คณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ"งหนึ" ง
ของจํานวนกรรมการทั/งหมดนั/นต้องมีถ"ินที"อยูใ่ นราชอาณาจักร
2) ที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั/งกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี/
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ"งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ"งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ"ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที"มีอยูท่ / งั หมดตาม (1) เลือกตั/งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ" งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั/งเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที"จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั/งในครั/งนั/น ในกรณี ที"บุคคลซึ" งได้รับการเลือกตั/งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนที"จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั/งในครั/งนั/นให้ผูเ้ ป็ น
ประธานในที"ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี/ขาด
3) ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั/ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที"
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที"สุดกับส่ วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ที"จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที"สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั/นให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่ ว นปี หลังๆต่อ ไปให้กรรมการที" อยู่ในตํา แหน่ ง นานที" สุด นั/น เป็ นผูอ้ อกจากตํา แหน่ ง
กรรมการซึ"งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี/อาจได้รับเลือกตั/งใหม่ได้
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื" ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที"ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั
5) ที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ"งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนหุน้ ที"ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
-

คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษัท มี น โยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ ให้ ส อดคล้อ งตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที" กจ. 12/2543 เรื" องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ ้นที" ออกใหม่ ที" ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ การจัดตั/งคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) และกําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี/
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ"งของจํานวนหุน้ ที"มีสิทธิออกเสี ยงทั/งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที"อาจมีความขัดแย้ง ทั/งนี/ ได้นบั รวมการถือหุ ้นของผูเ้ กี"ยวข้องกับ
กรรมการอิสระรายนั/นๆด้วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที"มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที"ปรึ กษาที"ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติ
บุคคลที"อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็ นบุคคลที"มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที"
เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี"นอ้ ง และบุตร รวมทั/งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที" จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที"อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที"อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั/งไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ" งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี" มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที"อาจมีความขัดแย้ง
5) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที" อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ" งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ" งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบุคคลที"อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ" งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที" ปรึ กษากฎหมายหรื อที"ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ" งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที"อาจมีความขัดแย้ง ทั/งนี/ในกรณี ที"ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล
ให้รวมถึ งการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ" งไม่ใช่ กรรมการอิ สระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั/นด้วย
7) ไม่เป็ นกรรมการที" ได้รับแต่งตั/งขึ/นเพื"อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ"งเป็ นผูท้ ี"เกี"ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8) ไม่มีลกั ษณะอื"นใดที"ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี"ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
9) ไม่เป็ นกรรมการที"ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที"อาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็ นกรรมการของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนที" เป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
นอกจากนี/ กรรมการอิ สระที" ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมี ความรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอที"จะสามารถสอบทานความน่าเชื"อถือของงบการเงินได้
9.7 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ" ป็ นตัวเงิน
(ก) กรรมการ
ค่ าเบีย5 ประชุม (บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พลเอกชัยสิ ทธิ> ชินวัตร1/
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง2/
นายหาญ เชี"ยวชาญ2/
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ปี 2552
(ม.ค. – ธ.ค.)
80,000
90,000
90,000
90,000
90,000
160,000
160,000
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ค่ าเบีย5 ประชุม (บาท)
8.

นางสุดจิต ทิวารี 2/
รวม

ปี 2552
(ม.ค. – ธ.ค.)
140,000
900,000

หมายเหตุ : 1/บริ ษทั กําหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนื อจากเบี/ยประชุม ให้แก่ พลเอกชัยสิ ทธิ ชิ นวัตร จํานวน
2,778,300 บาท ในปี 2552
3/
บริ ษทั กําหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนื อจากเบี/ยประชุม ให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ
694,575 บาท ในปี 2552

(ข) ผูบ้ ริ หาร
ค่ าตอบแทน(บาท)
จํานวน (คน)
- เงินเดือน
- โบนัส
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี/ยงชีพ
- อื"นๆ
รวม

ปี 2552
(ม.ค. – ธ.ค.)
5
14,800,200
4,428,273
592,776.60
63,600
19,884,849.60

(2) ค่ าตอบแทนอืน" ๆ
ไม่มี
9.8 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ" งเป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที" ดีกาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี/
หมวดที" 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญในสิ ทธิพ/นื ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั/งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริ ษทั เช่น สิ ทธิในการซื/ อ ขายหรื อ โอน หลักทรัพย์ที"ตนถืออยู่ สิ ทธิ ในการที"จะได้รับส่ วน
แบ่งผลกําไรจากบริ ษทั สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ สิ ทธิ ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ
ในการแสดงความคิดเห็ น สิ ทธิ ในการร่ วมตัดสิ นใจในเรื" องสําคัญของบริ ษทั เช่ น การจัดสรรเงิ นปั นผล การ
แต่งตั/งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั/งผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ิ ธุรกรรมที" สําคัญและมี ผลต่อทิ ศทางในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
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นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ/ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้ดาํ เนิ นการในเรื" องต่างๆ ที"เป็ นการส่ งเสริ ม และ
อํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี/
1. บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดื อนนับจากวันสิ/ นสุ ดรอบ
บัญ ชี ใ นแต่ ล ะปี ในการจั ด ประชุ ม ดั ง กล่ า วบริ ษัท จะจัด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม พร้ อ มทั/ งข้อ มู ล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันก่อนการประชุม
และลงประกาศหนังสื อพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที"จะถึงวันประชุม
โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณี ที"ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ" งแบบ
ใดที"บริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมบริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
4. ในการประชุ ม บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถซักถามหรื อแสดงความเห็ น ต่อที" ประชุ มใน
ประเด็นต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ทั/งนี/ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีกรรมการและผูบ้ ริ หารที" เกี"ยวข้องเข้า
ร่ วมประชุมเพื"อตอบคําถามในที"ประชุม รวมทั/งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที"สาํ คัญไว้
ในรายงานการประชุม เพื"อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลัง การประชุ ม แล้ว เสร็ จ บริ ษ ัทจะจัดทํา รายงานการประชุ ม โดยให้แ สดงข้อมู ล อย่า งถูก ต้อ ง
ครบถ้วน เพื"อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
หมวดที" 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั มีนโยบายที" จะการสร้างความเท่าเที ยมกันให้เกิ ดขึ/นกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยในการดําเนิ นการ
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น แต่ ละครั/ ง บริ ษทั จะให้โอกาสแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น อย่า งเท่ า เที ย มกันทุ กราย โดยก่ อ นเริ" ม การประชุ ม
ประธานจะแจ้ง ข้อมู ล สํา คัญ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้นทราบ ก่ อ นที" จ ะเริ" ม ดําเนิ นการประชุ ม ได้แ ก่ การแนะนํากรรมการ
ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี"ยวข้องที"เข้าร่ วมประชุม ประธานในที"ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมโดยแจ้งจํานวน / สัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะที" เข้าร่ วมประชุม ประธานที" ประชุมจะแจ้งวิธีปฏิ บตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนน
เสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบก่อนลงคะแนนผูถ้ ือหุน้ ทุกรายสามารถลงคะแนนได้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
การดําเนิ นการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ตามลําดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่
ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั/งจะไม่เพิ"มวาระการประชุมที"ไม่แจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระที"มีความสําคัญที"ผูถ้ ือหุ ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสิ นใจ ทั/งนี/ ในกรณี ที"ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ
หนึ"งแบบใดที"บริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
บริ ษทั จัดทําบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริ ษทั สําหรับพนักงาน ผูร้ ับจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า ผูใ้ ห้บริ การ
รวมทั/งผูท้ ี"เข้าเยีย" มชมกิจการของบริ ษทั เพื"อป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั และ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย และมีบทลงโทษสําหรับผูท้ ี"นาํ ข้อมูลภายในไปใช้เพื"อประโยชน์ส่วนตน หรื อใช้ในทางที"ทาํ ให้บริ ษทั
ได้รับความเสื" อมเสี ยหรื อเสี ยหาย รวมทั/งต้องไม่ทาํ การซื/ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้
ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน และ/หรื อเข้าทํานิติกรรมอื"นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั
อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที"เกี"ยวข้อง ซึ"ง
หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในหน่วยงานที"เกี"ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั/งคู่สมรสและบุตรที"ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที" เกี" ยวข้องทําการซื/ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1
เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี
บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี" ยวกับหน้าที" ที"ผูบ้ ริ หารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษทั และบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี ที"กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารมีการซื/อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงาน
การถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที"ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื"อเผยแพร่ ต่อ
สาธารณะต่อไป
ทั/งนี/ บริ ษทั ได้กาํ หนดโทษทางวินยั สําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
หรื อนําไปเปิ ดเผยจนอาจทําให้บริ ษ ัทได้รั บความเสี ยหาย โดยพิจ ารณาลงโทษตามควรแก่ กรณี ได้แก่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
หมวดที" 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษ ัท ได้ใ ห้ค วามสํา คัญ ต่ อ สิ ทธิ ข องผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ยภายใน ได้แ ก่
พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริ ษทั ตระหนักดีวา่
การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนิ นงานและการพัฒนาธุรกิ จ
ของบริ ษทั ดังนั/นบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที"เกี"ยวข้องเพื"อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าว
ได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี/ บริ ษทั ยังส่งเสริ มให้มีความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่
ละกลุ่ม เพื"อสร้างความมัน" คงให้แก่บริ ษทั ตามแนวทาง ดังต่อไปนี/
ผูถ้ ือหุน้

: บริ ษท
ั มุ่งมัน" เป็ นตัวแทนที" ดีของผูถ้ ื อหุ ้นในการดําเนิ นธุ รกิ จ เพื"อสร้ างความพึง

พอใจสู งสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้น โดยคํานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษทั ในระยะยาว
รวมทั/งการดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส และเชื"อถือได้
พนักงาน

: บริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญของพนักงานบริ ษทั ซึ" งเป็ นทรัพยากรที" มีค่ายิ"งของ

บริ ษทั บริ ษทั จึ งมุ่งให้การสนับสนุ นในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
เพื"อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั อีกทั/งยังส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที" ดี มีการทํางานเป็ นที ม และเสริ มสร้างบรรยากาศ
และความรู ้สึกปลอดภัยในการทํางาน
ส่วนที" 2 หน้า 102
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คู่แข่ง

บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที"เป็ นธรรมโดยรักษาบรรทัด
ฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน

ลูกค้า

: บริ ษทั มีความมุ่งมัน" ที"จะตอบสนองและให้บริ การที" ดี เพื"อสร้างความพึงพอใจและ

ความเชื"อมัน" ให้กบั ลูกค้า
ทั/งนี/ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้อง เพื"อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยเหล่านี/ได้รับการดูแลอย่างดี
หมวดที" 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที"มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ทั/งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว" ไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื"นที"สาํ คัญที"มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ"งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผู ้
ลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื" อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของ
บริ ษทั คือ www.siamgas.com
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์น/ นั บริ ษทั ยังไม่ได้มีการจัดตั/งหน่วยงานเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้นาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ และนางจินตณา กิ"งแก้ว ทําหน้าที"ติดต่อสื" อสารกับผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั/งนักวิเคราะห์
และภาครัฐที"เกี"ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินที"ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ/นตามมาตรฐานการบัญชี ที"รับรองทัว" ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที"เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ"าเสมอ รวมทั/งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในงบการเงิน ซึ" งในการนี/ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิ นและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที" 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ"งมีความรู ้ความสามารถ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดู แล ตรวจสอบ และประเมิ นผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนที"วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที"ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 4 ท่านและมีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ" งจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื" องต่างๆ และมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึ"งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทําหน้าที"สอบทานการบริ หารงานบริ ษทั ด้วย
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที"ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่านและมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และกรรมการบริ ษทั ที"มาจากฝ่ ายบริ หารจํานวน 4 ท่าน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งหนึ" งใน
สาม ถ้าจํานวนกรรมการที" จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที"สุดกับส่ วนหนึ" งใน
สาม กรรมการที"จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที"สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั/นให้ใช้วิธีจบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที"อยูใ่ นตําแหน่งนานที"สุดนั/นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็
ตาม กรรมการที"ออกตามวาระนั/นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี/ คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตั/งคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ หาร เพื"อปฏิ บตั ิ หน้าที" เฉพาะเรื" องและเสนอเรื" องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อ
รับทราบ ซึ"งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที"ตามที"ได้กาํ หนดไว้ในอํานาจหน้าที"ของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด
บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที"ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับผูบ้ ริ หาร อย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที" ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารในระดับ
นโยบาย ขณะที"ผูบ้ ริ หารทําหน้าที" บริ หารงานของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที" กาํ หนด ดังนั/น
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ัดการจึ งเป็ นบุ คคลคนละคนกัน โดยทั/งสองตําแหน่ งต้องผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื"อให้ได้บุคคลที"มีความเหมาะสมที"สุด
ทั/งนี/ บริ ษทั มีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ซึ" งทําหน้าที"ให้คาํ แนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที"คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที"ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั/งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ
2.

บทบาท หน้ าที" และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที"มีความรู ้ ทักษะและความเชี"ยวชาญที"หลากหลาย และมีภาวะผูน้ าํ
ซึ" งเป็ นที" ยอมรั บ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมี ส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศ น์ ภารกิ จ กลยุท ธ์ นโยบาย
แนวทางในการประกอบธุ รกิ จ และกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและมติของที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื"อประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่าง
ใกล้ชิด คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ตั/งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื"อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ" งที"ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เมื"อวันที" 20 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั/งนี/ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจํา
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักปฏิ บัติเกี" ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื"อให้
ผูเ้ กี"ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที" ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื" อสัตย์ สุ จริ ต และเที"ยงธรรม
ทั/งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั/งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา

ส่วนที" 2 หน้า 104
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ทั/งนี/ บริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้มี
การปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึง
ให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี" ยวกับความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์บนหลักการที" ว่า การ
ตัดสิ นใจใดๆ ในการดําเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จจะต้องทําเพื"อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั/น และควร
หลีกเลี"ยงการกระทําที"ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู ้ ี"มีส่วนเกี"ยวข้องหรื อเกี"ยวโยงกับ
รายการที"พิจารณา ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการเกี"ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้อง
ไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ น รวมถึงไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั/นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี" ยวกับรายการที" เกี" ยวโยงกัน และรายการที" มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ" งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที"
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั/งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษ ัท ได้ใ ห้ค วามสํา คัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทั/ง ในระดับ บริ ห าร และระดับ ปฏิ บัติ ง านเพื" อ ให้ มี
ประสิ ทธิภาพ จึงได้กาํ หนดภาระหน้าที" อํานาจการดําเนิ นการของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หาร ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที"ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริ ษทั ได้มีการแต่งตั/งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื"อทําหน้าที"ใน
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที"เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล
การบริ หารความเสี& ยง
ในปี 2552 บริ ษทั ได้มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที" มีอยู่ เพื"อพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน ให้ผลการดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง" ขึ/น
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที"สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผูส้ อบบัญชีมาประชุม
ร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงิ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั/งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที"ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ/นตามมาตรฐาน
การบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที"สาํ คัญ ทั/งข้อมูลทาง
การเงิน และไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื/นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และสมํ"าเสมอด้วย
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3.

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ"มเติม
ตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระที"ชดั เจน นําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื"อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึ กษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน และมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที"รับรองแล้วเพื"อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื" องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื" อง
ต่างๆ เพื"อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื" องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ" งทําหน้าที" ประธานในที" ประชุ มจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื"อให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที"เป็ นประโยชน์เพิ"มเติมในฐานะผูท้ ี"เกี"ยวข้อง รวมทั/งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื"อให้สามารถนําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั/งนี/ ในการลงมติในที"ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของ
เสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ" งมีเสี ยงหนึ" งเสี ยง โดยกรรมการที"มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุมและ /
หรื อไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื" องนั/น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที"ประชุมจะออกเสี ยงเพิ"มขึ/นอีก
หนึ"งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี/ขาด
ในปี 2552 บริ ษทั ได้จัดประชุมคณะกรรมการทั/งสิ/ น 9 ครั/ง โดยมีรายละเอี ยดการเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี/
รายชื"อ

ตําแหน่ ง

1. พลเอกชัยสิ ทธิ> ชินวัตร
2. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
3. นางพัชรา วีรบวรพงศ์
4. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
5. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
7. นายหาญ เชี"ยวชาญ
8. นางสุดจิต ทิวารี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม
ปี 2552
8/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
8/9

ทั/งนี/ ในการประชุมแต่ละครั/งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื"อให้กรรมการ
บริ ษทั มีเวลาที"จะศึกษาข้อมูลในเรื" องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั/งเลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่ วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผู ้
บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่ งให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื"อรับรองความถูกต้อง โดย
เสนอให้ที"ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั/งถัดไป รวมทั/งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี"ยวกับ
การประชุมต่างๆ เพื"อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
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4.

ค่ าตอบแทน

บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที"จูงใจในระดับที" เหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที"และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี/ยประชุม และ/
หรื อ เงินเดือน และ โบนัส
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ าเบีย5 ประชุม (บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลเอกชัยสิ ทธิ> ชินวัตร1/
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง2/
นายหาญ เชี"ยวชาญ2/
นางสุดจิต ทิวารี 2/
รวม

ปี 2552
(ม.ค. – ธ.ค.)
80,000
90,000
90,000
90,000
90,000
160,000
160,000
140,000
900,000

หมายเหตุ : 1/บริ ษทั กําหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนื อจากเบี/ยประชุม ให้แก่ พลเอกชัยสิ ทธิ ชิ นวัตร จํานวน
2,778,300 บาท ในปี 2552
3/
บริ ษทั กําหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนื อจากเบี/ยประชุม ให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ
694,575 บาท ในปี 2552

ค่ าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หาร
บริ ษทั ใช้ค วามระมัดระวัง ในการจ่ ายค่า ตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อ ยให้อ ยู่ในระดับ ที"
เหมาะสม โดยเป็ นอัตราที"แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื"อที"จะดูแลและรักษาผูบ้ ริ หารที"มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริ หาร
ที"ได้รับมอบหมายหน้าที" และความรับผิดชอบเพิ"มขึ/นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ"มที" เหมาะสมกับหน้าที" และความ
รับผิดชอบที"ได้รับมอบหมายเพิ"มมากขึ/น
5.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่กรรมการ
ผูเ้ กี"ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื"อให้มี
การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื"อง และในกรณี ที"มีการเปลี"ยนแปลงกรรมการหรื อกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการ
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จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที"เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที"ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนํา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
9.9 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีระเบี ยบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรื อ
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่นาํ ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรื อเพื"อประโยชน์แก่ผูอ้ ื"น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็
ตาม รวมทั/งต้องไม่ทาํ การซื/อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน
และ/หรื อเข้าทํานิ ติกรรมอื"นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บริ ษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม นอกจากนี/ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างซึ" งอยูใ่ นหน่ วยงานที"
ได้รับข้อมูลภายในของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน และห้ามบุคคลที"
เกี" ยวข้องทําการซื/ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1 เดื อนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิ นรายไตรมาสและงบ
การเงินประจําปี ทั/งนี/ขอ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที"ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย
นอกจากนี/ บริ ษ ัท ได้แ จ้ง ให้ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารเข้า ใจในภาระหน้า ที" ใ นการรายงานการถื อ ครอง
หลักทรั พย์ของตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที" ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะในบริ ษทั ตลอดจนการเปลี" ย นแปลงการถื อ
หลักทรั พย์ดัง กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั/งนี/บริ ษทั ได้กาํ หนดโทษทางวินยั สําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
หรื อนําไปเปิ ดเผยจนอาจทําให้บริ ษ ัทได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่ กรณี ได้แก่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
9.10 บุคลากร
จํานวนพนักงาน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั UGP และบริ ษทั ในกลุ่มมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) จํานวนทั/งสิ/น
1,916 คน แบ่งเป็ นพนักงานฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษทั UGP และบริ ษทั ในเครื อ ดังนี/
จํานวนพนักงานของบริษัทแบ่ งตามฝ่ ายต่ างๆ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552

1.
2.
3.

ฝ่ าย
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย LPG
ฝ่ ายขายถ่านหิ น

จํานวน (คน)
4
8
2
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ฝ่ าย
ฝ่ ายคลังสิ นค้า – โรงบรรจุก๊าซ
ฝ่ ายต่างประเทศ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายจัดหา LPG
ฝ่ ายเทคนิค
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายกฎหมายและนิติกรรม
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
รวม

จํานวน (คน)
432
5
1
1
18
5
3
34
7
7
1
528

พนักงานของ UGP แบ่ งตามฝ่ ายต่ างๆ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552
ฝ่ าย
จํานวน (คน)
1.
144
ฝ่ ายคลังสิ นค้า
2.
288
ฝ่ ายขาย LPG
3.
4
ฝ่ ายขาย NH3
4.
4
ฝ่ ายขายอุตสาหกรรม
5.
1
ฝ่ ายงานปฏิบตั ิการคลัง/สาขา
6.
5
ฝ่ ายบริ หารงานส่วนกลาง
7.
1
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
8.
10
ฝ่ ายจัดหา / จัดซื/อ
9.
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน / สต๊อกถัง
35
10.
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
11.
ฝ่ ายวิศวกรรม
11
12.
ฝ่ ายกฏหมายและนิติกรรม
3
13.
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5
14.
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
5
15.
ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร
2
16.
ฝ่ ายขนส่งทางเรื อ
17
รวม
540

ส่วนที" 2 หน้า 109

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
พนักงานของกลุ่มบริษัทย่ อยอืน" ๆ คือ LCR CGT LMR UMR UGT UGI UGC SQS และ SEEC
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มีพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ย่อยรวมกันทั/งสิ/น 848 คน
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ไม่ นับรวมผู้บริหาร)
ในปี 2552 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทั/งกลุ่มบริ ษทั 1,916 คน รวมเป็ นเงิน 464.21 ล้านบาท โดย
เป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน เบี/ยเลี/ยง เงินกองทุนสํารองเลี/ยงชีพ โบนัส และอื"นๆ
กองทุนสํารองเลีย5 งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั/งกองทุนสํารองเลี/ยงชีพเมื"อวันที" 20 เมษายน 2549 ภายใต้การจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนทิสโก้ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื"อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพื"อจูงใจให้
พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว ทั/งนี/บริ ษทั ได้เริ" มสมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลี/ยงชีพให้แก่พนักงาน
ตั/งแต่เดือนเมษายน 2549
นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานเนื"องจากพนักงานที"มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ง
งานเป็ นกลไกสําคัญในการนําความสําเร็ จมาสู่ องค์กรโดยรวม ดังนั/นบริ ษทั จึงมีการดําเนิ นการที"จะส่ งเสริ ม
ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ ความสามารถ ทัก ษะและประสบการณ์ เพื" อ นํา ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ง านได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยบริ ษทั มีการฝึ กอบรมพนักงานในทุกระดับชั/นตามโครงการการฝึ กอบรมประจําปี หลายๆ
โครงการ ซึ"งจัดอย่างเป็ นระบบตามระเบียบปฏิบตั ิการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั
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10. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื" อง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ"งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาว่าบริ ษทั ได้
มีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที"วางไว้อย่างเพียงพอเหมาะสมหรื อไม่ รวมทั4งสอบทานการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที"ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั4งผูส้ อบบัญชี รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที"เกิดรายการเกี"ยวโยงหรื อรายการที"อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกัน 8 ครั4ง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุมด้วยทุกครั4ง คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้านต่าง ๆ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี" ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบ
สารสนเทศและการสื" อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในใน
เรื" องการทําธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี" เกี" ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวข้างต้นอย่าง
เพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื"นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าปั จจุบนั บริ ษทั มี
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ร่ วมว่าสามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมจากการที"ผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มี
อํานาจได้
รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั จัดทําขึ4 นตามหลักการบัญชี ที"รับรองโดยทัว" ไป การเปิ ดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื"อถือได้ การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้อง
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บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมิคลั ส จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษทั และบริษทั ยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ป 2551 และ 2552
ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทและบริษทั ยอยมีรายการระหวางกัน โดยเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการคาที่เปนธรรม ดังนี้
บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ
1.1 บริษัท ถังเหล็ก
สากล จํากัด
(UMD)
ประกอบธุรกิจผลิตและ
ซอมถังกาซ

ความสัมพันธ

บริษทั และ UMD มีผู
ถือหุนและกรรมการ
รวมกันโดยครอบครัว
วีรบวรพงศซงึ่ เปนผู
ถือหุนใหญในบริษัท
ไดถอื หุนใน UMD
จํานวน 193,749 หุน
คิดเปนรอยละ77.49
ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว
และมีกรรมการ 2 ทาน
ทีเ่ ปนกรรมการของ
บริษทั และเปน
กรรมการใน UMD คือ
คุณวรวิทย วีรบวรพงศ
และ คุณพัชรา วีรบวร
พงศ
(สิน้ สุดความสัมพันธเมื่อ

ลักษณะรายการระหวางกัน

คาซื้อถังกาซและยอดเจาหนี้การคา
เปนยอดเจาหนี้การคาที่เกิดจากการที่บริษัทและ
UGP สั่งซื้อถังกาซ LPG จาก UMD โดยที่ผาน
มาบริษทั และ UGP จะใหผูผลิตถังกาซ LPG แต
ละรายเสนอราคาขายมายั ง บริ ษั ท เพื่ อ ให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาราคาเสนอ
ขายดั ง กล า ว อยา งไรก็ต ามหากไม มีผู ผ ลิต ถั ง
กาซ LPG รายใดเสนอราคาบริษัทจะคิดราคา
ตามตนทุนที่ใชในการผลิตและซอมถังที่เกิดขึ้น
จริง บวกดวยกําไรซึ่งฝายบริหารของบริษัทและ
UGP พิจารณาแลวเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม

คาซอมถังและยอดเจาหนี้การคา
บริษัทและ UGP จาง UMD ซอมถังบรรจุกาซ
LPG ของบริษัทและ UGP โดยคาซอมถังกาซ
LPG ที่ UMD คิดกับบริษทั เปนราคาที่ บริษัทได
นําเสนอตนทุนการซอมถังในขนาดตางๆ ใหแก

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552
5,092
-

ยอดคงคาง
(พันบาท)
2551
-

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน
2552
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว า ยอดเจ า หนี้ ค งค า ง
ดั ง กล า วเกิ ด จากการสั่ ง ซื้ อ ถั ง ก า ซ LPG ที่ บ ริ ษั ท และ
UGP ซื้อจาก UMD ซึ่งราคาที่ UMD คิดกับบริษัทและ
UGP เปนราคาที่บริษัท และ UGP ไดพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบราคากับผูผลิตถังกาซ LPG รายอื่นๆและ/
หรื อ พิ จ ารณาจากต น ทุ น ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต และซ อ มถั ง
เปรียบเทียบกับราคาที่ UMD เสนอมาแลว
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล ว เห็ นวารายการ
ดังกลาวเปนราคาตามตนทุนในการผลิตถังกาซขนาด 4
กิโลกรัม – 48 กิโลกรัม ที่เกิดขึ้นจริงและกําไรที่ UMD
บวกเพิ่มซึ่งอยูในอัตราระหวางรอยละ 6.00 – 14.00เปน
อัตราที่เหมาะสม

5,821

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาราคาคาซอมถังเปนราคา
ทีเ่ หมาะสม เปรียบเทียบกับตนทุนที่ฝายบริหารไดนาํ มา
แสดงเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดย
อัตรากําไรที่บวกเพิ่มสําหรับการซอมหูซอ มขา พรอม
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บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

วันที่ 8 สิงหาคม 2551
เปนตนไป)

ลักษณะรายการระหวางกัน

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552

ยอดคงคาง
(พันบาท)
2551

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน
2552

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการเปรียบเทียบ

ซอมสีถังกาซ LPG สําหรับถังกาซขนาด 4 กิโลกรัม –
48 กิโลกรัม อยูระหวางรอยละ 8 – รอยละ 15
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวารายการดังกลาวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายไดขายกาซและยอดลูกหนี้การคา
บริษัทขายกาซ LPG ให UMD เพื่อใชใน
ขั้ น ตอนการเชื่ อ มส ว นประกอบถั ง ก า ซ LPG
โดยราคาที่บริษัทขายใหกับ UMD เปนราคาที่
บริษทั ขายใหกบั ลูกคาทั่วไป

299

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการลูกหนี้การคา
ดังกลาวเกิดจากการขายกาซ LPGใหแก UMD เพื่อ
นําไปใชในกระบวนการผลิตและซอมถังของ UMD
โดยราคาที่บริษทั คิดกับ UMD เปนราคาขายกาซ LPG
ปกติทบี่ ริษทั คิดกับลูกคาทั่วไปรายการดังกลาวจึงมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

เงินมัดจําคาผลิตถังกาซ LPG
บริษัทและ UGP ไดวางเงินมัดจําลวงหนาใหแก
UMD เพื่อเปนการจางให UMD ผลิตถังกาซ
LPG ใหแกบริษัทและ UGP ทั้งนี้เนื่องจาก
UMD เปนบริษทั ที่อยูภายใตการปรับโครงสราง
หนี้จึงไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะใชใน
การดํ า เนิ น งานและมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการซื้อเหล็กมาผลิต
ถัง ก า ซ LPG อย า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ไดพิ จ ารณา
แลวเห็นวาบริษัทซื้อถังกาซกับ UMD มานาน
แลวและถังกาซ LPG ที่ UMD ผลิตใหกับบริษัท
และ UGP เปนถังกาซ LPG ที่มีคุณภาพและ

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว า รายการเงิ น มั ด จํ า
ลวงหนาดังกลาว เปนการจายใหแก UMD เพื่อนําไปใช
เปนเงินหมุนเวียนในการผลิตถังกาซ LPG ใหแกบริษัท
และ UGP อีกทั้งยังเปนการชวยใหบริษัทและ UGP มี
ความมั่นใจในเรื่องการไดรับถังกาซ LPG ตามจํานวน
และในเวลาที่บริษัทและ UGP ตองการใช โดยที่ผานมา
บริ ษั ท และ UGP มี ก ารจ า ยเงิ น มั ด จํ า ให แ ก UMD
ประมาณรอยละ 50 ของยอดสั่งซื้อแตละงวด ดังนั้นจึง
เ ห็ น ว า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล า ว มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล
ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทและ UGP ไมมีนโยบายที่จะจายเงิน
มัดจําในการผลิตถังกาซ LPG อีกตอไป
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บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการระหวางกัน

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552

ยอดคงคาง
(พันบาท)

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน

2551

2552

UMD ยังสามารถจัดสงสินคาใหกับบริษัทและ
UGP ไดตามจํานวนและทันเวลาที่บริษัทและ
UGP ตองการใช
รายไดจากการบริการขนสง
UMD วาจางใหบริษัทยอยของบริษัทคือ LCR
เพื่อขนสงถังกาซ LPG เปลาของ UMD ที่ผลิต
หรือซอมแลวเสร็จ ไปสงใหแกลูกคาของ UMD
โดยราคาคาขนสงที่ LCR คิดกับ UMD เปน
ราคาที่ LCR คิดกับลูกคาทั่วไป

5

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การที่ LCR รับจาง
ขนสงถังกาซ LPG เปลาใหแก UMD เปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติของ LCR อีกทั้งราคาคาขนสงที่ LCR คิดกับ
UMD ก็เปนราคาปกติที่ LCR คิดกับลูกคาทั่วไปจึงเห็น
วารายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผลและราคามี
ความเหมาะสม

คาขนสงถังกาซ LPG
บริษัทและUGPจางให UMD นําถังกาซใหม
และ/หรือถังกาซ LPG ที่ผานการซอมแซมของ
บริษัทไปสง ใหแกโรงบรรจุกาซ LPG ของ
บริษัท โดยราคาที่ UMD คิดกับบริษัทเปนราคา
ตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได

159

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาราคาคาขนสงถังกาซ
LPG ที่ UMD เรียกเก็บจากบริษทั และUGPเปนราคา
ตลาดและสามารถเปรียบเทียบไดจึงเห็นวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและราคามีความเหมาะสม

คาใชจายอื่น
เปนรายการที่บริษทั และบริษทั ยอยซื้อตาขายกัน
กระแทกจาก UMD เพื่อพันรอบถังกาซ LPG
กันการกระแทกโดยคาตาขายที่ UMD คิดกับ
บริษัทและ UGP เปนราคาที่ UMD คิดกับลูกคา
ทัว่ ไป

333

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาราคาที่บริษทั ซื้อตาขาย
จาก UMD เปนราคาที่ UMD คิดกับลูกคาทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวารายการดังกลาวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
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บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมิคลั ส จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ
1.2 บริษัท พรหม
มหาราชพัฒนา
ที่ดิน จํากัด
(“พรหม”)
ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและ
ธุรกิจโรงแรม

ความสัมพันธ

บริษทั และพรหมเปน
กิจการที่มีผูถือหุน
ใหญ รวมกันคือ
ครอบครัววีรบวรพงศ
ถือหุนในบริษัท
รวมกัน 634.25 ลาน
หุนหรือคิดเปนรอยละ
94.66 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียก
ชําระแลว และถือหุน
ในพรหม รวมกัน
1,146,000 หุนคิดเปน
รอยละ 81.86 ของทุน
จดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว
บริษทั และพรหมมี
กรรมการรวมกัน
จํานวน 4 ทาน โดย มี
กรรมการของ พรหม
2 ทานคือ คุณวรวิทย
วีรบวรพงศ และ คุณ
พัชรา วีรบวรพงศ
ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท

ลักษณะรายการระหวางกัน

รายไดขายกาซ LPG และยอดลูกหนี้การคา
บริ ษั ท พรหมมหาราชพั ฒ นาที่ ดิ น จํ า กั ด
(“พรหม”) ไดซื้อกาซ LPG จากบริษัทเพื่อใชใน
สวนของศูนยอาหารของอาคารศูนยการคาและ
ครัวของโรงแรมซึ่งพรหมดําเนินกิจการอยู โดย
บริษัทกําหนดราคาคากาซ LPG ที่ขายใหแก
พรหมในราคาเดี ย วกั น กั บ ที่ ข ายให แ ก ลู ก ค า
ทัว่ ไป

ดอกเบี้ยรับ (จากเงินใหกูยืม)
บริ ษั ท UGP ให เ งิ น กู ยื ม ระยะสั้ น แก พ รหม
เนื่ อ งจากขาดสภาพคล อ งทางการเงิ น ใน
ไตรมาสสองและสาม เปนจํานวนเงิน 30 และ
10 ลาน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออม
ทรัพยบวกดวยรอยละ 0.25 ตอป ซึ่งเงินกูยืม
ดังกลาวไดชําระคืนภายในไตรมาสที่ไดกูยืม

รายไดอื่นและลูกหนี้อื่น
รายไดคาอบรม เปนรายไดอื่นและลูกหนี้อื่นที่
เกิดจากการที่บริษทั ฯและบริษัทยอยไดเรียกเก็บ
คาบริการอื่นเชน รายไดคาบริการจัดอบรมและ
สัมนา ที่ทางพรหมมหาราชไดมาใชบริการกับ
ทางบริษทั ฯและบริษทั ยอย

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552
7,332
6,180

ยอดคงคาง
(พันบาท)

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน

2551
1,441

2552
1,167

56

-

-

-

-

4

-

4
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปน
รายการคาปกติของบริษทั และมีการกําหนดราคา
เชนเดียวกับที่บริษัทขายใหแกลูกคาทั่วไป จึงเห็นวา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมิคลั ส จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

และกรรมการของ
พรหมอีก 2 ทาน คือ
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ
และ คุณสุทธิพงศ วสุ
วณิชพันธ ดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ผูบริหาร ของบริษัท

ลักษณะรายการระหวางกัน

เงินประกันอาคาร/เงินประกันพื้นที่
บริษัทและบริษัทยอยของบริษัท คือ UGP LCR
และ LMR ไดเชาพื้นที่อาคารสํานักงานของ
พรหมเพื่อใชเปนสํานักงานในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยจึง ตองชําระเงินประกัน
อาคาร ไวเปนประกันในการเชาพื้นที่สํานักงาน
ดังกลาว โดยพรหม กําหนดอัตราการวางเงิ น
ประกันอาคารที่บริษัท UGP LCR และ LMR
จะจายชําระเทากับ 1 เดือน ซึ่งตามปกติพรหม
มหาราชกําหนดอัตราเงินประกันอาคารเทากับ
คาเชา 2 เดือน ทั้งนี้เงินประกันการเชาที่พรหม
คิ ด เป น การคิ ด ตามปกติ ใ นการทํ า สั ญ ญาเช า
เชนเดียวกับอาคารทั่วไป นอกจากนี้อัตราการ
วางเงิ น ประกั น การเช า ก็ เ ป น อั ต ราต่ํ า กว า ที่
พรหมคิดกับผูเชารายอื่นภายในอาคารเดียวกัน

ซือ้ สินทรัพยถาวร
บริษัทฯไดวาจางพรหมใหติดตั้งระบบวงจร
ปดในสวนของสํานักงาน

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552
-

50
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89

ยอดคงคาง
(พันบาท)

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน

2551
1,462

2552
3,311

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการวางเงินประกัน
อาคารของบริษทั และบริษทั ยอยในการเชาพื้นที่
สํานักงานเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษทั และ
บริษทั ยอย เปนการวางเงินมัดจําในการเชาพื้นที่อาคาร
สํานักงานซึ่งเปนเรื่องปกติในการทําสัญญาเชาพื้นที่ อีก
ทัง้ อัตราเงินมัดจําอาคารที่พรหมคิดแกบริษทั และบริษัท
ยอยก็เปนอัตราต่ํากวาที่พรหมคิดกับผูเชารายอื่นภายใน
อาคารเดียวกัน จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมิคลั ส จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการระหวางกัน

จายคาเชาและยอดเจาหนี้การคา
เปนคาเชาและยอดเจาหนี้การคาที่เกิดจากการที่
บริษัทและบริษัทยอยของบริษัท คือ UGP LCR
และ LMR ไดเชาพื้นที่อาคารสํานักงานของ
พรหมรวม รวมพื้นที่ 3,105.12 ตารางเมตร คา
เชาตารางเมตรละ 450 – 550 ซึง่ สัญญาสิ้นสุด ณ
เดื อ น กรกฎาคม 2552 และทํ า การต อ สั ญ ญา
ใหมเริ่ม 1 สิงหาคม 2552 รวมพื้นที่ 3,547.12
ตารางเมตร ค า เช า ตารางเมตรละ 467.50 –
572.50 เพื่ อ ใช เ ป น สํ า นั ก งานในการดํ า เนิ น
ธุรกิจ (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 5.4
สัญญาเชาทรัพยสินตางๆ หนา [·]) โดยอัตราคา
เช า อาคารเป น อั ต ราที่ สู ง กว า อาคารที่ อ ยู ใ น
บริ เ วณใกล เ คี ย งกั น อย า งไรก็ ต ามอาคาร
ใกล เ คี ย งดั ง กล า วไม ส ามารถจั ด หาพื้ น ที่ ที่ มี
ขนาดเพี ย งพอกั บ ที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย
ตองการใชพื้นที่ได อีกทั้งพรหมไดใหขอเสนอ
ที่ดกี วาอาคารอื่นๆดานใหบริการสวนกลาง เชน
ใหสทิ ธิการจอดรถในจํานวนที่มากกวาและหาก
บริ ษั ท มี ค วามต อ งการที่ จ อดรถเกิ น สิ ท ธิ ที่ ไ ด
พรหมก็คิดคาจอดรถในอัตราที่ถูกวาอาคารอื่น
มาก และคิ ด ค า บริ ก ารระบบปรั บ อากาศนอก
เวลาทํ า การในอั ต ราเดี ย วกั บ ในเวลาทํ า การ
ทั้งนี้บริษัทไดนําเสนอราคาคาเชาสํานักงานใน

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552
13,816
15,737
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ยอดคงคาง
(พันบาท)
2551
1,151

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน
2552
1,345

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการเชาพื้นที่สํานักงาน
เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษทั และบริษัทยอย เปน
การเช า พื้ น ที่ เ พื่ อ ใช ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และ
บริษัทยอย แมวาอัตราคาเชาที่พรหมคิดแกบริษัทและ
บริ ษั ท ย อ ยก็ เ ป น อั ต ราค า เช า ที่ สู ง กว า อาคารที่ อ ยู ใ น
บริเวณใกลเคียงกัน แตเมื่อพิจารณาถึงขนาดพื้นที่ที่มี
ขนาดเพียงพอกับพื้นที่ที่บริษัทและบริษัทยอยตองการ
ใชแลว ขนาดพื้นที่อาคารอื่นๆบริเวณใกลเคียงกันนั้นมี
ขนาดเล็ ก กว า ไม เ หมาะสมที่ จ ะใช เ ป น พื้ น ที่ สํ า หรั บ
สํานักงานของบริษัทและบริษัทยอยประกอบกับพรหม
ได เ สนอที่ ดี ก ว า อาคารอื่ น ๆในบริ เ วณใกล เ คี ย ง ด า น
บริการสวนกลาง เชน ใหสิทธิการจอดรถในจํานวนที่
มากกว า และหากบริ ษั ท มี ค วามต อ งการที่ จ อดรถเกิ น
สิทธิที่ไดพรหมก็คิดในอัตราที่ถูกวาอาคารอื่นมาก และ
คิดคาบริการระบบปรับอากาศนอกเวลาทําการในอัตรา
เดี ย วกั บ ในเวลาทํ า การ เป น ต น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึง เห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล และมีราคาที่เหมาะสม

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมิคลั ส จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการระหวางกัน

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552

ยอดคงคาง
(พันบาท)
2551

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน
2552

พื้นที่ใกลเคียงกับอาคารสํานักงานของพรหม
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณา
จายคาบริการสวนกลางและยอดเจาหนี้การคา
บริษัทและบริษัทยอยของบริษัท คือ UGP LCR
และ LMR ไดเชาพื้นที่อาคารสํานักงานของ
พรหมเพื่อใชเปนสํานักงานในการดําเนินธุรกิจ
โดยบริษั ทและบริ ษัทยอยต อ งชําระคาบริการ
ส ว นกลางให แ ก พ รหมตามสั ญ ญาเช า ทั้ ง นี้
ค า บริ ก ารส ว นกลางที่ พ รหมคิ ด เป น การคิ ด
ตามปกติในการทําสัญญาเชาเชนเดียวกับอาคาร
ทั่วไป อีกทั้งคาบริการสวนกลางที่พรหมคิดแก
บริษัทและบริษัทยอยเปนราคาเดียวกับที่พรหม
คิดกับลูกคารายอื่นๆ

3,748

คาใชจายอื่นและยอดเจาหนี้อื่น
เปนคา ใชจา ยอื่นและยอดเจาหนี้ อื่นที่เ กิดจาก
การที่บริษทั และบริษทั ยอยไดใชบริการโรงแรม
ของพรหม ในหลายบริ ก าร เช น บริ ษั ท ให
พรหมจัดเตรียมอาหารกลางวันใหแกพนักงาน
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยในวั น ทํ า งาน การ
เลี้ยงรับรองลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยที่
หองอาหารโรงแรมของพรหม การจองหองพัก
โรงแรมของพรหมใหกับลูกคาของบริษัทและ

7,059
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3,748

6,083

332

1,868

332

781

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว า การจ า ยค า บริ ก าร
ส ว นกลางของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย เป น การจ า ย
คาบริการสวนกลาง เมื่อบริษัทและบริษัทยอยเชาพื้นที่
อาคารสํานักงานซึ่งเปนเรื่องปกติในการทําสัญญาเชา
พื้น ที่ อีก ทั้ ง ค าบริ การส ว นกลางที่ พ รหมคิ ด แก บ ริ ษั ท
และบริษทั ยอยก็เปนราคาเดียวกับที่พรหมคิดแกผูเชาราย
อื่นๆภายในอาคารเดียวกัน จึงเห็นวารายการดังกลาวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุ ส มและราคามี ค วาม
เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการที่บริษัทและบริษัท
ยอยใชบริการโรงแรมของพรหม ในเรื่องการจัดเตรียม
อาหารให แ ก พ นั ก งาน การเลี้ ย งรั บ รองลู ก ค า การ
ใหบริการหองพักใหแกลูกคา และบริการอื่นๆนั้น เปน
การใชบริการในธุรกิจปกติของพรหม ซึ่งประกอบธุรกิจ
ศูนย การคาและโรงแรม และคาบริการที่ พรหมคิ ดแก
บริ ษั ท ก็ เ ป น ค า บริ ก ารที่ พ รหมคิ ด กั บ ลู ก ค า ทั่ ว ไปจึ ง มี
ความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและ
ราคามีความเหมาะสม

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมิคลั ส จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการระหวางกัน

บริษทั ยอย เปนตน ทัง้ นี้คา บริการที่พรหมคิดแก
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย เป น ค า บริ ก ารที่ คิ ด
เชนเดียวกันกับที่พรหมคิดกับลูกคาทั่วไป
คาดอกเบี้ยเงินกูยมื และยอดเจาหนี้เงินกูยืม
ในปลายป 2547 บริษทั ไดลงทุนซื้อกิจการ UGP
ซึง่ ประกอบธุรกิจคากาซ LPG แตบริษัทมีแหลง
เงินทุนไมเพียงพอจึงกูยมื เงินจากพรหมซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญของบริษัทจํานวน 600 ลานบาท ซึ่ง
เงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูที่พรหมกูยืมมาจาก
ธนาคารผูใหสินเชื่อแลวนํามาปลอยกูใหบริษัท
อีกทอดหนึ่งเพื่อมาซื้อกิจการ UGP โดยบริษัท
ทํ า สั ญ ญาเงิ น กู กั บ พรหมใน อั ต ราดอกเบี้ ย
MLR + 0.25% และมีเงื่อนไขวาบริษัทสามารถ
ชํ า ระหนี้ เ งิ น ต น ให แ ก พ รหมได ต อ เมื่ อ บริ ษั ท
ชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยใหแกธนาคารผูให
สินเชื่อครบตามจํานวนแลวเทานั้น อยางไรก็
ตาม บริษัทไดแจงไปยังธนาคารผูใหสินเชื่อ
ตามจดหมายที่ SGP 01-09/07 ลงวันที่ 20
กันยายน 2550 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงผูกูที่กูยืมเงิน
จํานวน 600 ลานบาท จากเดิมที่กูโดยพรหมมา
เปนบริษัท ซึ่งจะทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ดั ง กล า วต่ํ า กว า อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ บ ริ ษั ท กู จ าก
พรหม ตอมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทได
ทํ า สั ญ ญากู ยื ม เงิ น จํ า นวน 600 ล า นบาท กั บ

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552

7,880
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-

ยอดคงคาง
(พันบาท)
2551

-

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน
2552

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการกูยืมเงินจากพรหม
เกิ ด ขึ้ น จากความจํ า เป น ในการซื้ อ กิ จ การของ UGP
เนื่องจากบริษัทไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอจึงขอกูยืมจาก
พรหมและพรหมได ข อกู ยื ม จากธนาคารพาณิ ช ย แ ห ง
หนึ่งเพื่อนํามาปลอยกูใหแกบริษัทอีกทอดหนึ่ง การให
กูยมื ดังกลาวพรหมคิดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ย
MLR
บวกร อ ยละ 0.25 เนื่ อ งจากพรหมมี ภ าระ
คา ธรรมเนี ย มและภาษี ที่ เ กิด จากการกู ยืม เงิ น ดั ง กล า ว
โดยพรหมมีภาระที่ตอ งจายอัตราดอกเบี้ยเงินกูดังกลาวที่
กูจ ากสถาบันการเงินเทากับอัตราดอกเบี้ย MLR
คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง เห็ น ว า รายการดั ง กล า ว
สมเหตุ ส มผลและอั ต ราดอกเบี้ ย ดั ง กล า วมี ค วาม
เหมาะสม

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมิคลั ส จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ คลที่
เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการระหวางกัน

ธนาคารผู ใ ห สิ น เชื่ อ ในอั ต ราดอกเบี้ ย MLR
ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ไม มี ร ายการระหว า งกั น กั บ
พรหมในเรื่องรายการเงินกูยืมอีกตอไป
จายคาไฟฟาและคาน้ํา
บริษทั และบริษทั ยอยชําระคาไฟฟาและคาน้ําซึ่ง
เกิดจากการใชไฟฟาและน้ําในสํานักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้คาไฟฟาและคาน้ําที่
พรหมคิ ด แก บ ริ ษั ท เป น ค า ไฟฟ า ที่ พ รหมคิ ด
ตามที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยใช จ ริ ง และเป น
อัตราเดียวกับที่พรหมคิดกับผูเชาพื้นที่รายอื่นๆ
ภายในอาคาร

มูลคารายการระหวางกัน
(พันบาท)
2551
2552

1,297
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1,539

ยอดคงคาง
(พันบาท)
2551

217

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน
2552

261

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทและบริษัทยอย
จายชําระคาไฟฟาใหแกพรหมตามที่บริษัทและบริษัท
ยอยใชจริงและคาไฟฟาที่พรหมคิดกับบริษัทก็เปนอัตรา
เดี ย วกั น กั บ ที่ พ รหมคิ ด กั บ ผู เ ช า พื้ น ที่ ร ายอื่ น ๆภายใน
อาคารจึงเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 ผูส้ อบบัญชี
ปี
2550
2551
2552

ชือผู้สอบบัญชี
นายมนตรี พาณิ ชกุล
นายมนตรี พาณิ ชกุล
นายมนตรี พาณิ ชกุล

ผู้สอบบัญชี
บริษัทผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที
3461
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
3461
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
3461
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีปี 2550 ถึงปี 2552
ปี 2550
ผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที"รับรองทัว" ไป โดยให้ความเห็นว่า งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ณ
วันที" 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันเดียวกันของ
แต่ละปี โดยถูกต้องตามที" ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ที"รับรองทั"วไป นอกจากนี@ งบการเงิ น
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2550 บริ ษทั ได้เปลี"ยนแปลงนโยบายการบัญชี สําหรับเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อย จากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เพื"อให้เป็ นไปตามประกาศสภา
วิชาชี พบัญชีและ เปลี"ยนแปลงการบันทึ กบัญชี เกี"ยวกับการรวมธุรกิจของ SGI ในงบการเงินที"นาํ เสนอ
จากวิธีซ@ือกิจการมาเป็ นวิธีการบัญชีที"คล้ายคลึงกับวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย และเปลี"ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีเกี"ยวกับการวัดมูลค่าที"ดินจากราคาทุนเป็ นราคาที"ตีใหม่ และได้มีการปรับย้อนหลังงบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงิ น สด สําหรั บปี สิ@ นสุ ด วันที" 31 ธันวาคม 2549 และงบดุ ล ณ วันที" 31 ธันวาคม 2549
สําหรับการเปลี"ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการบัญทึกบัญชีดงั กล่าว
ปี 2551
ผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที"รับรองทัว" ไป โดยให้ความเห็นว่า งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ณ
วันที" 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันเดียวกันของ
แต่ละปี โดยถูกต้องตามที" ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ที"รับรองทัว" ไป นอกจากนี@ งบการเงิ น
สําหรับปี สิ@นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ได้เปลี"ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรับค่าความนิ ยมและ
เครื" องหมายการค้า จากเดิมตัดจําหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 20 ปี เป็ นการทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยม และเครื" องหมายการค้าแทนโดยใช้วธิ ีการเปลี"ยนทันทีเป็ นต้นไป
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2552
ผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที"รับรองทัว" ไป โดยให้ความเห็นว่า งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ณ
วันที" 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันเดียวกันของ
แต่ละปี โดยถูกต้องตามที"ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที"รับรองทัว" ไป
12.1.2

การเปลี"ยนแปลงทางบัญชีที"สาํ คัญปี 2551
การเปลีย นแปลงนโยบายบัญชีเกีย วกับสินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที" 43 (ปรับปรุ ง 2550) เรื" องการรวมธุรกิจและมาตรฐานการบัญชีฉบับที" 51
(ปรับปรุ ง 2550) เรื" องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน กําหนดให้ค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที"อายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ต้องมีการทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี และไม่อนุญาตให้ตดั จําหน่ายอีก
ต่อไป การเปลี"ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ไม่มีผลให้ตอ้ งปรับย้อนหลังกับงบการเงินปี ก่อน ดังนั@น
บริ ษทั จึงได้หยุดการตัดจําหน่ ายค่าความนิ ยมและเครื" องหมายการค้าจากเดิ มที"ตดั จําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
โดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 20 ปี เป็ นการทดสอบการด้อยค่า โดยใช้วธิ ีการเปลี"ยนทันทีเป็ นต้นไป
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
12.1.4 ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ 31 ธ.ค. 51
จํานวน
%

ณ 31 ธ.ค. 50
จํานวน
%
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว" คราว
ลูกหนี@การค้าและตัวN เงินรับสุ ทธิ
ลูกหนี@การค้าบริ ษทั ย่อยและกิจการที"เกี"ยวข้อง
กัน
สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั@นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที"
เกี"ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื"น
- ดอกเบี@ยค้างรับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที"
เกี"ยวข้อง
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรี ยกคืน
- รายได้คา้ งรับ
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส
- ลูกหนี@อื"นบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- อื"นๆ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์เพื"อให้เช่า-สุ ทธิ
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที"ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ค่าสิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื"น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ 31 ธ.ค. 52
จํานวน
%

208,876
354,478

5.6
9.5

174,844
10,000
298,898

3.3
0.2
5.7

311,217
355,465

5.0
5.7

7,301

0.2

9,199

0.2

10,645

0.2

57,764

1.6

88,008

1.7

96,490

1.5

-

-

10,000

0.2

100,000

1.6

-

-

1,074

0.0

1,892

0.0

2,775
1,913
152
6,348
3,344
642,951

0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
17.3

2,095
49
7,754
6,443
608,364

0.0
0.0
0.1
0.1
11.5

25,613
954
165
9,745
74,191
986,377

0.4
0.0
0.0
0.2
1.2
15.7

2,524,624 47.9
100,000
1.9
44,631
0.8
1,972,000 37.4
2,900
0.1
10,166
0.2
85
0.0
8,664
0.2
4,663,070 88.5
5,271,434 100.0

2,726,164
115,000
2,402,995
9,025
76
27,849
5,281,109
6,267,486

43.5
1.8
38.3
0.1
0.0
0.4
84.3
100.0

2,230,990 60.1
47,908
1.3
766,985 20.6
2,900
0.1
4,109
0.1
154
0.0
19,165
0.5
3,072,211 82.7
3,715,162 100.0
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธ.ค. 50
จํานวน
%
หนี6สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี6สินหมุนเวียน
เจ้าหนี@การค้า
เจ้าหนี@การค้าบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
ส่ วนของหนี@ระยะยาวที"ถึงกําหนดใน1ปี
เงินกูย้ มื ระยะสั@นจากบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี@อื"น
หนี@สินหมุนเวียนอื"น
- เจ้าหนี@อื"นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
- เจ้าหนี@กรมสรรพากร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื"นๆ
รวมหนี6สินหมุนเวียน
หนี@สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินมัดจําค่าถังแก๊ส
หนี@สินไม่หมุนเวียนอื"น
รวมหนี6สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี6สิน

510,208
33,126
228,000
13,602

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ 31 ธ.ค. 51
จํานวน
%

ณ 31 ธ.ค. 52
จํานวน
%

503,181
36,570
20,000
19,585

9.6
0.7
0.4
0.4

516,345
28,911
120,000
19,942

776
66,210
7,134
28,695
887,751

13.7
0.9
6.1
0.4
0.0
1.8
0.2
0.8
23.9

1,722
123,659
17,695
44,875
767,287

0.0
2.4
0.3
0.9
14.6

1,297
127,182
8,939
12,069
9,349
844,034

8.2
0.5
1.9
0.3
0.0
2.0
0.1
0.2
0.1
13.5

1,621,500
604,500
171,881
1,350
2,399,231
3,286,982

43.6
16.3
4.6
0.0
64.6
88.5

1,218,000
213,864
2,001
1,433,865
2,201,152

23.1
4.1
0.0
27.2
41.8

825,000
390,000
258,155
2,038
1,475,193
2,319,227

13.2
6.2
4.1
0.0
23.5
37.0
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธ.ค. 50
จํานวน
%
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน-หุน้ สามัญ 950 ล้านหุน้ @ 1 บาท
ทุนชําระแล้ว-หุน้ สามัญ 950 ล้านหุน้ @ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที"ดิน
ผลต่างจากการซื@อสิ นทรัพย์จากการรวมกิจการ
ภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน
กําไรสะสม - จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม - จัดสรรสํารองหุน้ ทุนซื@อคืน
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุน้ ทุนซื@อคืน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น-สุ ทธิ
รวมหนี6สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ 31 ธ.ค. 51
จํานวน
%

ณ 31 ธ.ค. 52
จํานวน
%

950,000
670,000
270,080

25.6
18.0
7.3

950,000
950,000
1,874,482
270,081

18.0
18.0
35.6
5.1

950,000
950,000
1,874,482
281,220

15.2
15.2
29.9
4.5

( 660,734)

( 7.8)

( 660,734)

( 2.5)

( 660,734)

( 0.5)

0.2
3.8
11.5
428,176 11.5
3,715,158 100.0

38,851
597,602
3,070,282

7,345
141,485
428,176
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0.7
11.3
58.2
3,070,282 58.2
5,271,434 100.0

116,864
1.9
272,143
4.3
1,386,427 22.1
4,220,402 67.3
( 272,143) ( 4.3)
3,948,259 63.0
6,267,486 100.0

บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธ.ค. 50
จํานวน
%
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว" คราว
ลูกหนี@การค้าและตัวN เงินรับสุ ทธิ
ลูกหนี@การค้ากิจการที"เกี"ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื"น
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
- รายได้คา้ งรับ
- ลูกหนี@กรมสรรพากร
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรี ยกคืน
- ลูกหนี@อื"นบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส
- ลูกหนี@ค่าสิ นไหมทดแทนประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- อื"นๆ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
สิ นทรัพย์เพื"อให้เช่า-สุ ทธิ
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที"ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
เครื" องหมายการค้า
ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
ค่าสิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินมัดจําค่าซื@อเงินลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื"น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

542,915
968,537
1,287
244,961

38
1,913
18,559
24,391
1,807,249

9.4
16.7
0.0
4.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
0.4
31.2

200
47,908
2,751,753
53,400
532,950
547,871
17,548
6,698
25,378
3,983,706
5,790,955

0.0
0.8
47.5
0.9
9.2
9.5
0.3
0.1
0.4
68.8
100.0

3,664
984
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งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
จํานวน
%

738,026
15,145
925,851
1,441
414,906

ณ 31 ธ.ค. 52
จํานวน
%

18,567
17,679
23,230
2,206,792

9.2
0.2
11.6
0.0
5.2
0.6
0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
27.6

1,145
25,613
4
24,159
21,039
97,891
2,925,527

14.0
0.1
10.7
0.0
4.1
0.0
0.3
0.0
0.3
0.2
1.0
30.8

200
44,631
4,609,632
53,400
532,950
513,196
20,794
6,643
15,251
5,796,697
8,003,489

0.0
0.6
57.6
0.7
6.7
6.4
0.3
0.1
0.2
72.4
100.0

200
5,251,690
50,500
532,950
513,196
18,290
6,730
165,521
41,157
6,580,234
9,505,761

0.0
55.2
0.5
5.6
5.4
0.2
0.1
1.7
0.4
69.2
100.0

44,975
2,953
4,019

1,331,089
10,111
1,021,005
1,167
392,304

บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
จํานวน
%

ณ 31 ธ.ค. 50
จํานวน
%
หนี6สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี@สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั@นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี@การค้าบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
เจ้าหนี@การค้า
ส่ วนของหนี@ระยะยาวที"ถึงกําหนดใน1ปี
ส่ วนของหนี@สินภายใต้สัญญาเช่าซื@อที"ถึงกําหนด
ภายใน 1 ปี
เจ้าหนี@อื"น
หนี@สินหมุนเวียนอื"น
- เจ้าหนี@อื"นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
- ส่ วนของดอกเบี@ยค้างจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
ธนาคารที"ถึงกําหนดชําระในหนึ"งปี
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
- เจ้าหนี@กรมสรรพากร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื"นๆ
รวมหนี6สินหมุนเวียน
หนี@สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี@สินภายใต้สัญญาเช่าซื@อระยะยาว
ดอกเบี@ยค้างจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินมัดจําค่าถังแก๊ส
หนี@สินไม่หมุนเวียนอื"น
รวมหนี6สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี6สิน

ณ 31 ธ.ค. 52
จํานวน
%

-

-

22,784

0.3

20,000

0.3

2,183
925,774
276,100

0.0
16.0
4.8

970,113
13,667

12.1
0.2

1,047,862
186,059

15.8
2.8

3,757

0.1

158

0.0

66

0.0

38,341

0.7

86,530

1.1

54,021

0.8

2,341

0.0

3,568

0.0

2,720

0.0

2,600

0.0

8,400

0.1

101

0.0

168,712
28,655
23,351
1,471,814

2.9
0.5
0.4
25.4

259,229
75,650
27,476
1,467,575

3.2
0.9
0.3
18.3

327,875
16,473
49,119
18,109
1,722,405

5.0
0.2
0.7
0.3
26.0

600,000
647,555
16,724
2,054,914
9,154
3,328,347
4,800,161

10.4
11.2
0.3
35.5
0.2
57.5
82.9

161,667
66
6,808
2,150,541
10,820
2,329,902
3,797,477

2.0
0.0
0.1
26.9
0.1
29.1
47.4

747,736
2,254,070
5,513
3,007,319
4,729,724

11.3
34.0
0.1
45.4
71.4
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 - 2552
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
จํานวน
%

ณ 31 ธ.ค. 52
จํานวน
%

16.4
11.6
4.7

950,000
950,000
1,874,482
270,081

11.9
11.9
23.4
3.4

950,000
950,000
1,874,482
310,444

( 660,734) ( 11.4)

( 660,734)

( 8.3)

( 660,734) ( 10.0)

ณ 31 ธ.ค. 50
จํานวน
%
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน-หุน้ สามัญ950 ล้านหุน้ @ 1 บาท
ทุนชําระแล้ว-หุน้ สามัญ 950 ล้านหุน้ @ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที"ดิน
ผลต่างจากการซื@อสิ นทรัพย์จากกิจการภายใต้
กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างจากการรวมส่ วนได้เสี ยจากการรวม
กิจการภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน
กําไรสะสม - จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม - จัดสรรสํารองหุน้ ทุนซื@อคืน
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
หุ้นทุนซื6อคืน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -สุ ทธิ
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี6สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

950,000
670,000
270,081

14.3
14.3
28.3
4.7

22,583

0.4

22,583

0.3

22,583

0.3

7,345

0.1
11.8
17.1
17.1
17.1
100.0

38,851

0.5
20.0
51.2
51.2
1.4
52.6
100.0

( 2,950)
116,864
272,143
2,081,718
( 272,143)
1,809,575
83,630
1,893,205
6,622,929

( 0.0)
1.8
4.1
31.4
( 4.1)
27.3
1.3
28.6
100.0

681,518
990,793
990,793
990,793
5,790,954

ส่วนที" 2 หน้า 128

1,602,683
4,097,946
4,097,946
108,067
4,206,013
8,003,490

บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2550 - 2552
หน่วย : พันบาท
ปี 2550
จํานวน
%
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าขนส่ ง
รายได้ค่าบริ การ
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้อื"น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนดอกเบีย6 จ่ าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดอกเบี@ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรก่ อนรายการพิเศษ
กําไร(ขาดทุน)จากการตีราคาที"ดิน
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี 2551
จํานวน
%

ปี 2552
จํานวน
%

7,788,669
100,670
59,493
18,054
7,966,886

97.8
1.3
0.7
0.2
100.0

10,794,911
146,518
75,568
41,856
11,058,853

97.6
1.3
0.7
0.4
100.0

7,363,630
169,491
7,533,121

92.4
2.1
94.6

9,926,144
196,863
10,123,007

89.8
1.8
91.5

9,315,637
231,217
9,546,854

82.1
2.0
84.1

433,765

5.4

935,846

8.5

1,804,109

15.9

( 142,660)
89,774
380,879
( 54,437)
326,442

( 1.8)
1.1
4.8
( 0.7)
4.1

( 68,997)
( 236,726)
630,123
630,123

( 0.6)
( 2.1)
5.7
5.7

( 27,621)
( 216,221)
1,560,268

( 0.2)
( 1.9)
13.7
13.7
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10,112,648 89.1
122,646
1.1
69,747
0.6
993,382
8.8
52,540
0.5
11,350,963 100.0

1,560,268

บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
หน่วย : พันบาท
ปี 2550
จํานวน
%
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าขนส่ ง
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื"น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนดอกเบีย6 จ่ าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดอกเบี@ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรก่ อนรายการพิเศษ
กําไร(ขาดทุน)จากการตีราคาที"ดิน
กําไรสุ ทธิ
การแบ่ งกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที"เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที"เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย

งบการเงินรวม
ปี 2551
จํานวน
%

ปี 2552
จํานวน
%

14,297,171
529,985
59,285
52,227
14,938,668

95.7
3.5
0.4
0.3
100.0

19,411,383
613,174
35,925
105,881
20,166,363

96.3
3.0
0.2
0.5
100.0

18,669,886
629,996
33,442
121,976
19,455,300

96.0
3.2
0.2
0.6
100.0

13,566,461
468,681
14,035,142
903,526

90.8
3.1
94.0
6.0

18,058,676
472,967
18,531,644
1,634,719

89.5
2.3
91.9
8.1

17,122,007
498,791
17,620,799
1,834,501

88.0
2.6
90.6
9.4

( 135,727)
( 270,939)
496,860
( 54,437)
442,423

( 0.9)
( 1.8)
3.3
( 0.4)
3.0

( 62,196)
( 479,990)
1,092,534
1,092,534

( 0.3)
( 2.4)
5.4
5.4

( 43,629)
( 560,713)
1,230,159
1,230,159

( 0.2)
( 2.9)
6.3
6.3

442,423
-

3.0
-

1,095,171
( 2,637)

5.4
( 0.0)

1,254,596
( 24,437)

6.4
( 0.1)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ
(จ่าย) จากการดําเนินงาน
ค่าเสื" อมราคา-ทรัพย์สินเพื"อให้เช่า
ค่าเสื" อมราคา-ที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หนี@สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี@การค้า
ค่าเผือ" การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (รายการโอน
กลับ)
ภาษีเงินได้และภาษีมลู ค่าเพิ"มตัดบัญชี
กําไรจากอัตราแลกเปลี"ยนที"ยงั ไม่เกิดขึ@น
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
การตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการตีราคาที"ดิน
กําไรจากการขายและเช่ากลับคืน
ขาดทุนจากการตีราคาที"ดิน
สิ ทธิการเช่าตัดบัญชี
เครื" องหมายการค้าตัดจ่าย
ค่าความนิยมตัดบัญชี
รายได้อื"น
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
เงินปันผลรับ
ดอกเบี@ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการ
เปลีย นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี6สินดําเนินงาน

236,669

866,849

1,776,489

713,362

1,572,524

1,790,871

0
39,988
67
985

0
42,233
69
( 56)

0
50,323
49
( 547)

3,235
349,674
462
984

0
369,165
471
8,954

0
415,903
967
727

0

0

0

( 75)

1,198

1,584

1,047
0
286
0
0
0
54,437
551
0
0
0
0
0
142,660

0
0
( 4,210)
0
0
0
0
442
0
0
0
0
0
58,312

0
357
( 30)
55
( 21,090)
0
0
1,142
0
0
0
0
( 993,382)
12,584

2,612
10
417
1,631
0
( 61)
54,437
3,717
31,350
32,170
0
0
0
135,727

2,659
816
( 2,426)
2,141
0
0
0
3,254
0
0
( 19,464)
299
0
38,855

0
( 415)
( 667)
2,466
( 20,740)
0
0
2,504
0
0
0
0
0
18,387

476,690

963,639

825,948

1,329,652

1,978,446

2,211,587
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในลูกหนี@การค้าและตัวN เงินรับ
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในลูกหนี@การค้าบริ ษทั ที"เกี"ยวข้อง
กัน
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในสิ นค้าคงเหลือ
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในดอกเบี@ยค้างรับบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื"น
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื"น
หนี@สินจากการดําเนินงานเพิ"ม (ลดลง)
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในเจ้าหนี@การค้าบริ ษทั ที"เกี"ยวข้อง
กัน
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในเจ้าหนี@การค้า
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในเจ้าหนี@อื"น
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในหนี@สินหมุนเวียนอื"น
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในเงินมัดจําถังแก๊ส
(เพิ"มขึ@น)ลดลงในหนี@สินไม่หมุนเวียนอื"น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี@ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

( 71,383)

55,637

( 56,436)

( 117,360)

33,731

( 96,320)

( 926)

( 1,897)

( 1,446)

( 597)

( 153)

273

( 7,594)

( 30,243)

( 8,483)

17,400

( 155,664)

21,017

-

-

-

-

-

-

26,678
( 9,703)

( 7,304)
( 10,501)

( 69,832)
( 19,186)

15,892
( 9,517)

( 7,542)
8,554

( 40,133)
( 27,865)

( 23,731)

3,444

( 7,659)

( 2,031)

( 8,004)

230

90,188
( 2,519)
965
20,928
293
499,886
( 133,163)
( 29,225)
337,498

( 7,028)
5,843
12,050
41,982
651
1,047,273
( 42,675)
( 179,278)
825,320

13,148
147
( 4,100)
44,291
37
716,429
( 44,522)
( 238,310)
433,597

125,150
( 2,268)
( 7,550)
55,114
26
1,403,911
( 136,029)
( 173,496)
1,094,386

43,262
45,068
( 3,059)
95,627
2,405
2,032,671
( 43,677)
( 389,473)
1,599,521

78,455
750
( 19,652)
103,528
( 5,306)
2,226,564
( 33,494)
( 517,679)
1,675,391
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว" คราวเพิ"มขึ@น
เงินสดจ่ายซื@อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื@อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื@อสิ นทรัพย์เพื"อให้เช่า
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที"ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์
จ่ายเงินมัดจําค่าซื@อเงินลงทุน
เงินสดจ่ายซื@อที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสําหรับต้นทุนเพื"อการกูย้ ืม
เงินสดจ่ายซื@อค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั@นแก่บริ ษทั ย่อย
และกิจการที"เกี"ยวข้อง
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั@นแก่บริ ษทั ย่อย
และกิจการที"เกี"ยวข้องกัน
เงินสดให้กยู้ มื ระยะยายแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั@นแก่บริ ษทั ย่อย
และกิจการที"เกี"ยวข้อง
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายค่าสิ ทธิการเช่า
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปี 2551
ปี 2552

ปี 2550

0
( 990)
( 89)
( 92)

( 10,000)
( 352,233)
0
0

10,000
( 201,540)
0
0

0
( 990)
0
( 92)

( 10,215)
( 298,623)
0
0

5,034
0
0
0

919

10,397

2,441

1,019

3,611

4,380

0
0
( 161,275) (1,245,597)
0
0
0
0

0
( 378,943)
( 21,095)
( 40)

0
0
( 402,362) (1,639,069)
0
0
( 1,852)
( 405)

( 165,520)
( 959,736)
( 21,095)
( 680)

0

( 10,000)

( 183,131)

0

( 80,000)

0

0

58,599

0

0

58,599

0

0

0

183,131

0

0

0

0

( 100,000)

( 105,000)

0

0

0

0

0

0

0

80,000

0

0
0
0
( 6,500)
( 161,527) (1,655,334)

993,382
0
299,206
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0
0
0
( 2,896)
( 6,500)
0
( 407,173) (1,892,602) (1,137,617)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2550 – 2552
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้ มื ระยะสั@นจากสถาบัน
การเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื กรรมการ
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั@นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั@นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชําระคืนหนี@สินภายใต้สัญญาเช่าซื@อ
เงินสดรับจากการออกหุน้
เงินสดรับจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายเพื"อซื@อหุน้ ทุนคืน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี"ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ"มขึ@น(ลดลง)
สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ6นงวด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปี 2551
ปี 2552

ปี 2550

0

0

0

0

( 2,106)

( 2,784)

( 100,000)

0

0

( 100,000)

0

0

0
0
0

0
0
20,000

0
( 20,000)
0

0
0
0

( 64)
0
0

0
0
0

1,270,000

395,000

825,000

600,000

0

0

( 798,500) (1,218,000)

( 600,000)

( 600,000)

0

28,355
600,000
( 426,439) (1,518,322)
( 23,707)
( 3,797)
0
280,000
0 1,874,482
0
0
0 ( 142,500)
( 521,791)
487,693
0
0

873,930
( 115,468)
( 158)
0
0
( 272,144)
( 425,404)
57,971
( 2,950)

( 936,700)

0
600,000
( 336,000) (1,432,500)
0
0
0
280,000
0 1,874,482
0
0
0 ( 142,500)
( 102,700)
795,982
0
0

600,000
( 90,000)
0
0
0
( 272,143)
( 421,286)
( 596,429)
0

0

0

0

0

0

767

73,271

( 34,032)

136,373

165,422

194,612

593,563

135,606
208,877

208,877
174,845

174,845
311,218

377,494
542,916

542,916
737,528

737,528
1,331,091
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บริษัท สยามแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
อัตราส่ วนทางการเงิน ปี 2550 - 2552
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ปี 2550
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่ วนสภาพคล่อง(เท่า)
- อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
- อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
- อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี@ การค้า(เท่า)
- ระยะเวลาเก็บหนี@ เฉลี"ย (วัน)
- อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
- ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี"ย (วัน)
- อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี@ การค้า (เท่า)
- ระยะเวลาชําระหนี@ เฉลี"ย (วัน)
- วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
(Profitability Ratio)
- อัตรากําไรขั@นต้น (%)
- อัตราส่ วนกําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
- อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
- อัตราตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี@ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี@ย (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (เท่า)
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ้น

ปี 2551

งบการเงินรวม

ปี 2552

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

0.72
0.64
0.39
23.20
15.52
94.61
3.81
14.11
25.52
(6.19)

0.79
0.63
1.00
32.66
11.02
136.19
2.64
18.33
19.64
(5.97)

1.17
0.80
0.54
30.36
12.02
100.98
3.61
17.58
20.77
(5.13)

1.23
1.03
0.78
15.91
22.63
52.47
6.86
14.96
24.06
5.43

1.50
1.13
1.09
21.11
17.06
54.73
6.58
19.03
18.92
4.71

1.70
1.37
1.05
19.80
18.43
42.42
8.60
15.89
22.98
4.06

6.72
5.50
1.84
37.88

9.26
8.46
5.70
36.02

8.99
17.63
13.75
44.46

8.53
6.09
2.96
49.11

9.80
8.05
5.42
42.94

11.28
9.51
6.45
27.94

4.00
23.80
2.17

14.02
47.49
2.46

27.04
72.84
1.97

7.76
28.49
2.62

15.84
39.22
2.92

14.33
34.05
2.22

7.68
3.96
0.22

0.72
19.21
0.22

0.59
24.53
0.23

4.84
11.07
1.15

0.90
54.53
0.46

0.99
52.25
1.56

0.64
0.22

3.23
0.66

4.16
1.64

1.48
0.66

4.31
1.15

5.20
1.37
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
1. ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายซึ" งประกอบด้วย ธุ รกิ จค้าก๊าซ LPG แอมโมเนี ย
ผลิตภัณฑ์ปิโครเคมีอื"น รายได้จากการจําหน่ายถังแก๊ส LPG ติดรถยนต์ และรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
คิดเป็ นรายได้เฉลี"ย 3 ปี ย้อนหลังตั@งแต่ปี 2550-2552 เท่ากับร้อยละ 95.97 ของรายได้รวม รองลงมาได้แก่รายได้จาก
ธุรกิจขนส่ งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น เฉลี"ยร้อยละ 3.28 ของรายได้รวม รายได้ค่าบริ การและ
รายได้อื"นเฉลี"ยร้อยละ 0.75 ของรายได้รวม รายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ"มขึ@นจาก 14,938.67 ล้านบาท ในปี
2550 เป็ น 20,166.36 ล้านบาท ในปี 2551 และลดลงเป็ น 19,455.30 ล้านบาท ในปี 2552
(1) รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ (1) รายได้จากการขายก๊าซ LPG (2) รายได้จากการขายแอมโมเนี ยแอน
ไฮดรัส (“แอมโมเนีย”) (3) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น (4) รายได้จากการจําหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
และ (5) รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
ตารางที" 12.1 : รายได้จากการขายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ของงบการเงินรวม ตั@งแต่ปี 2550-2552

รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น
รายได้จากการจําหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
รวมรายได้จากการขาย

ปี 2550 ร้ อยละ
13,948.72 97.56
348.45
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
14,297.17
100

ปี 2551 ร้ อยละ
18,994.49 97.87
406.18
2.09
7.81
0.04
0.00
0.00
19,408.48 100.00

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2552
ร้ อยละ
18,179.39 97.37
445.18
2.38
2.16
0.01
43.20
0.23
18,669.93 100.00

รายได้จากการขายก๊าซ LPG
รายได้จากการขายก๊าซ LPG มาจาก 2 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั และ UGP ซึ" งถือเป็ นรายได้หลักที"สาํ คัญ ดังจะเห็นได้จาก
รายได้รวมในปี 2552 ร้อยละ 86.65 มาจากรายได้จากการขายก๊าซ LPG ซึ"งบริ ษทั และ UGP ได้จาํ หน่ายก๊าซ LPG ให้แก่
ตัวแทนค้าต่างของแต่ละบริ ษทั เพื"อบรรจุถงั ก๊าซ LPG ขายให้กบั ลูกค้า และจําหน่ ายโดยตรงให้กบั ตัวแทนจําหน่ าย
โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริ การก๊าซ LPG สําหรับรถยนต์ เป็ นต้น
ตารางที" 12.2 : โครงสร้างรายได้การจําหน่ายก๊าซ LPG ตามลักษณะประเภทลูกค้าและช่องทางจัดจําหน่ายปี 2550-2552
ปี 2550
ลูกค้าที"นาํ ไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที"นาํ ไปใช้เป็ นเชื@อเพลิง
ลูกค้าที"นาํ ไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าต่างประเทศ
รวม

ร้ อยละ

ปี 2551

ร้ อยละ

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2552
ร้ อยละ

7,721.83

59.63

9,292.14

52.86

9,152.96

54.29

3,812.30
1,416.35
0.00
12,950.48

29.44
10.94
0.00
100.00

6,343.83
1,943.85
0.00
17,579.82

36.09
11.06
0.00
100.00

5,314.00
1,806.09
585.51
16,858.55

31.52
10.71
3.47
100.00
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ยอดขายก๊าซ LPG มีการปรับตัวเพิ"มสูงขึ@นมากจาก 12,950.48 ล้านบาทในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 17,579.82 ล้านบาทในปี
2551 เนื" องจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ"มสู งขึ@ นในทุ กกลุ่ม อันเป็ นผลสื บเนื" องมาจากการปรั บตัวเพิ"มขึ@นอย่าง
ต่อเนื"องของราคานํ@ามันเชื@อเพลิง ส่งผลทําให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใช้ก๊าซ LPG เพื"อเป็ นเชื@อเพลิงในรถยนต์เพิ"มขึ@นจาก 266.07
ล้านกิโลกรัมในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 389.07 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 เพื"อใช้เป็ นส่ วนหนึ" งในการผลิตเพิ"มขึ@นจาก 98.24
ล้านกิโลกรัม ปี 2550 เป็ น 122.87 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 เพื"อนําไปใช้ในครัวเรื อนเพิ"มขึ@นจาก 567.64 ล้านกิโลกรัมใน
ปี 2550 เป็ น 628.42 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 นอกจากนี@การปรับตัวเพิ"มขึ@นของยอดขายมีสาเหตุมาจากการปรับขึ@นราคา
ขายเฉลี"ยต่อกิโลกรัมจาก 13.90 บาท ในปี 2550 เป็ น 15.42 บาทในปี 2551 สําหรับในปี 2552 มีการปรับตัวลดลงจาก
17,579.82 ล้านบาท ในปี 2551 เป็ น 16,858.55 ล้านบาทในปี 2552 สาเหตุเนื" องมาจากราคานํ@ามันมีการปรับตัวลดลง
อย่างมาก ต่อเนื"องมาถึงปี 2552 ส่งผลให้อตั ราการเติบโตของการใช้ LPG ในรถยนต์ชะลอตัวลง
รายได้จากการขายแอมโมเนียแอนไฮดรัส (แอมโมเนีย)
รายได้จากการขายแอมโมเนี ยมาจากผลการดําเนิ นงานของ UGP โดย UGP จะนําเข้าแอมโมเนี ยจากต่างประเทศเพื"อ
จํา หน่ า ยให้กับ ลู ก ค้า ประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ที" ใ ช้แ อมโมเนี ย เป็ นวัต ถุ ดิ บ เช่ น โรงงานผลิ ต ผงชู ร ส
อุตสาหกรรมยาง เป็ นต้น
UGP มีรายได้จากการจําหน่ายแอมโมเนียเท่ากับ 998.24 ล้านบาท ในปี 2550 ปรับเพิ"มสูงขึ@นเป็ น 1,414.67 ล้านบาท ใน
ปี 2551 มาจากปริ มาณขายที" เพิ"มสู งขึ@นโดยเฉพาะในลูกค้ากลุ่มผูผ้ ลิตผงชูรส และมาจากการปรับขึ@นของราคาขายต่อ
หน่วยที"ปรับขึ@นตามต้นทุนขายที"สูงขึ@น สําหรับในปี 2552 มีรายได้อยูท่ ี" 1,320.84 ล้านบาท ปรับตัวลดลงอันเนื" องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที"ต่อเนื"องมาจากปี 2551 จนถึงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 ซึ"งส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการ
ชะลอตัว ส่ งผลต่อปริ มาณการใช้แอมโมเนี ย เพราะแอมโมเนี ยมีการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก แต่สาํ หรับช่วง 6
เดือนหลังของปี 2552 นั@นปริ มาณขายเริ" มปรับตัวสูงขึ@นมาได้ จาก 55.88 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 เพิ"มขึ@นเป็ น 62.78 ล้าน
กิโลกรัมในปี 2552
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ได้แก่ บิ วเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ นํ@ามันดี เซล ถ่านหิ น เป็ นต้น ซึ" งอยู่
ภายใต้การดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"นในปี 2550-2552 เฉลี"ยคิดเป็ น
เพียงร้อยละ 2.29 เมื"อเทียบกับรายได้รวม โดยมีค่าเท่ากับ 348.45 ล้านบาท ในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 406.18 ล้านบาท ในปี
2551 และเท่ากับ 445.15 ล้านบาทในปี 2552
รายได้จากการจําหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
รายได้จากการจําหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ซ" ึงดําเนินงานโดย SQS ซึ"งเป็ นบริ ษทั ย่อยที"บริ ษทั ได้ต@ งั ขึ@นมาในช่วงกลาง
ปี 2551 มีรายได้จากการจําหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์เท่ากับ 7.81 ล้านบาท ในปี 2551 แต่ในปี 2552 ลดลงเท่ากับ
2.16 ล้านบาท สาเหตุเนื" องมาจากในช่วงปลายปี 2551 ราคานํ@ามันมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ต่อเนื" องมาถึงปี 2552
ส่งผลให้อตั ราการเติบโตของการใช้ LPG ในรถยนต์ชะลอตัวลง
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รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล ซึ"งดําเนินงานโดย SEEC ซึ"งเป็ นบริ ษทั ย่อยที"บริ ษทั ได้เข้าไปซื@อหุน้ สามัญใน
สัดส่วนร้อยละ 70 ในช่วงไตรมาสที" 4 ของปี 2551 ซึ"งเป็ นโรงงานผลิตเอทานอล 95% ที"ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และ
เป็ นโรงงานที" ส ร้ า งขึ@ นใหม่ ทํา ให้ใ นช่ ว งปลายปี 2551 ยังไม่ มี รายได้ใ นส่ ว นนี@ เพราะอยู่ใ นช่ วงของการทดสอบ
กระบวนการผลิต และเริ" มทําการผลิตเพื"อจําหน่ายจริ งในเดือนมีนาคม ของปี 2552 และเริ" มมีรายได้เข้ามาในส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์เอทานอลตั@งแต่ไตรมาสที" 2 ของปี 2552 และมีรายได้เท่ากับ 43.20 ล้านบาทในปี 2552
(2) รายได้ ค่าขนส่ ง
รายได้ค่าขนส่ งมาจากการดําเนิ นงานของ 2 กลุ่ม คือ 1) บริ ษทั ย่อยของ UGP จํานวน 5 บริ ษทั ได้แก่ CGT UMR UGT
UGI และ UGC และ 2) LCR และ LMR ซึ"งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ LCR ทั@งนี@ธุรกิจขนส่งของกลุ่มบริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การ
ขนส่ งทั@งบริ ษทั และ UGP และลูกค้าภายนอก ซึ" งรายได้ค่าขนส่ งตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะรายได้ค่าขนส่ งที"เกิ ด
จากการให้บริ การแก่ลูกค้าภายนอกเท่านั@น โดยรายได้ค่าขนส่ งให้แก่ลูกค้าภายนอกมีแนวโน้มเพิ"มสู งขึ@นจาก 529.98
ล้านบาท ในปี 2550 เป็ นเท่ากับ 613.17 ล้านบาท ปี 2551 และเท่ากับ 629.98 ล้านบาท ในปี 2552โดยแบ่งออกเป็ นรายได้
ค่าขนส่งทางรถยนต์ และรายได้ค่าขนส่งทางเรื อ รายละเอียดดังนี@
ตารางที" 12.3 : รายได้การขนส่งทางรถยนต์และทางเรื อแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม ปี 2550-2552
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2550
จํานวน
ร้ อยละ
ลูกค้าภายนอกกลุ่ม
รายได้การขนส่งทางรถยนต์
รายได้ค่าขนส่งทางเรื อ
รวมรายได้ ค่าขนส่ ง

402.50
127.48
529.98

ปี 2551
จํานวน
ร้ อยละ

75.95
24.05
100.00

522.53
90.64
613.17

85.22
14.78
100.00

ปี 2552
จํานวน
ร้ อยละ
498.44
131.54
629.98

79.12
20.88
100.00

รายได้ค่าขนส่ งทางรถยนต์มาจากการดําเนิ นงานของ LCR และ CGT ซึ" งให้บริ การทั@งขนส่ งก๊าซ LPG และนํ@ามัน
เท่ากับ 402.50 ล้านบาท ในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 522.53 ล้านบาท ในปี 2551 และเท่ากับ 498.44 ล้านบาท ในปี 2552 ทั@งนี@
การลดลงของรายได้จากการขนส่ งทางรถยนต์ลดลง เนื" องมาจากปริ มาณการขนส่ งลดลง จากปริ มาณความต้องการใช้
LPG เกิดการชะลอตัวลงในภาครถยนต์ และภาคอุตสาหกรรม
รายได้ค่าขนส่งทางเรื อมาจากการดําเนิ นงานของ 5 บริ ษทั ได้แก่ LMR UMR UGT UGI และ UGC แบ่งออกเป็ นรายได้
จากการขนส่งก๊าซ LPG และรายได้จากการขนส่งนํ@ามัน โดยให้บริ การขนส่ งทั@งภายในและต่างประเทศ รายได้ค่าขนส่ ง
ทางเรื อเท่ากับ 127.48 ล้านบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 90.64 ล้านบาท ในปี 2551 และเท่ากับ 131.54 ล้านบาท ในปี
2552 ทั@งนี@การลดลงของรายได้ค่าขนส่งทางเรื อปี 2551 ลดลงเหลือ 90.64 ล้านบาท เนื"องจากรายได้โดยรวมจากการขาย
ก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ของบริ ษทั และ UGPในปี 2551 เพิ"มสู งขึ@น ทําให้การให้บริ การขนส่ ง
ทางเรื อส่ วนใหญ่เป็ นการให้บริ การแก่บริ ษทั ภายในกลุ่ม ประกอบกับมีเรื ออีก 2 ลําที" จอดรอซ่ อมบํารุ ง ส่ งผลทําให้
ความสามารถในการรับงานลดลง และเป็ นเหตุให้รายได้จากการให้บริ การขนส่ งทางเรื อแก่บุคคลภายนอกลดลงเมื"อ
เทียบจากปี ก่อน
ส่วนที" 2 หน้า 138

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับในปี 2552 รายได้ค่าขนส่งทางเรื อเพิ"มขึ@นเท่ากับ 131.54 ล้านบาท เนื"องจากมีการซื@ อเรื อเพิ"มขึ@นจํานวน 2 ลํา เพื"อ
ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศเพิ"มมากขึ@น
(3) รายได้ ค่าบริการ
รายได้ค่าบริ การเท่ากับ 59.28 ล้านบาท ในปี 2550 มีรายได้จากการให้บริ การเช่าเรื อแก่ผูเ้ ช่าเพื"อใช้เก็บสิ นค้าจํานวน
30.12 ล้านบาทเพิ"มเข้ามาในส่ วนนี@ ส่ วนรายได้บริ การอื"นๆ มีจาํ นวนใกล้เคียงกันเมื"อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551
สําหรับปี 2551 รายได้ค่าบริ การลดลงเหลือ 35.93 ล้านบาท เนื" องจากบริ ษทั ไม่มีรายได้จากการให้เช่าเรื อเพื"อใช้เก็บ
สิ นค้าเช่นเดียวกับปี 2550 และในปี 2552 มีรายได้ค่าบริ การเท่ากับ 33.44 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ค่าผ่านท่า 19.89
ล้านบาท รายได้ค่า SERVICE CHARGE 7.29 ล้านบาท รายได้ค่าทดสอบถังเก็บแอมโมเนี ย 0.95 ล้านบาท รายได้จาก
การซ่อมถัง 0.84 ล้านบาท และรายได้อื"นๆ 4.47 ล้านบาท
(4) รายได้ อนื
รายได้อื"น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี@ ยรับ รายได้ค่าเช่า กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี"ยน รายได้กาํ ไรจากการขาย
ทรัพย์สิน และรายได้ค่าสาธารณูปโภคจากลูกค้าที" เช่าโรงอัดบรรจุของบริ ษทั ซึ" งมีจาํ นวนเท่ากับ 52.22 ล้านบาท ในปี
2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 105.88 ล้านบาท ในปี 2551 สาเหตุหลักมาจากการเพิ"มขึ@นของรายได้ดอกเบี@ยรับของบริ ษทั จาก 2.01
ล้านบาท ในปี 2550 เป็ น 19.19 ล้านบาท ในปี 2551 เนื"องจากบริ ษทั ได้รับชําระเงินค่าหุน้ ที"ออกใหม่เสนอต่อประชาชน
จํานวน 280 ล้านหุน้ หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินรวม 2,240 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2551 ซึ"งภายหลังการรับชําระเงินค่า
หุน้ ในช่วงแรกบริ ษทั ได้จดั สรรเงินบางส่วนไปชําระคืนหนี@เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนที"เหลือยังไม่ได้รับ
การจัดสรรตามแผนที" วางไว้ในทันที ดังนั@นบริ ษทั จึ งได้นาํ เงิ นที" ได้รับชําระค่าหุ ้นบางส่ วนไปลงทุนในพันธบัตร ตัวN
สัญญาใช้เงิน เพื"อให้การบริ หารเงิ นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงเป็ นเหตุให้ดอกเบี@ ยรับเพิ"มสู งขึ@นในปี 2551 อีกทั@ง
ในช่วงกลางปี 2551 SQS ได้รับโอนเครื" องจักรที"เกี"ยวเนื"องกับการผลิตถังก๊าซ LPG โดยไม่คิดมูลค่าจากบริ ษทั ถังเหล็ก
สากล จํากัด ซึ" งได้มีการรับรู ้เป็ นรายได้ของ SQS จํานวน 18.72 ล้านบาท นอกจากนี@ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจาก
อัตราแลกเปลี"ยนเพิ"มขึ@น 6.37 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ"มขึ@น 3.61 ล้านบาท และอื"นๆ
สําหรับปี 2552 รายได้อื"นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้จากดอกเบี@ย กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์
เพิ"มขึ@นเป็ น 121.98 ล้านบาท หรื อเพิ"มขึ@น 16.09 ล้านบาท เมื"อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลักๆ คือ ต้นทุนจากการขาย และต้นทุนค่าขนส่ ง
เพิ"มขึ@นจาก 13,566.46 ล้านบาท เป็ น 18,058.68 ล้านบาท และลดลงเท่ากับ 17,620.80 ล้านบาท ในปี 2550-2552
(1) ต้ นทุนจากการขาย
ต้นทุนจากการขายตามงบการเงินรวมประกอบด้วย ต้นทุนขายก๊าซ LPG ต้นทุนขายแอมโมเนีย ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีอื"น
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ต้นทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสู งขึ@นจาก 12,940.54 ล้านบาท ในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น
17,329.18 ล้านบาทในปี 2551 และลดลงเท่ากับ 16,320.36 ล้านบาทในปี 2552 สาเหตุที"เพิ"มขึ@นในปี 2551 มาจากการ
เพิ"มขึ@นของต้นทุนก๊าซ LPG ตามปริ มาณการขายที"เพิ"มสูงขึ@น คือ จาก 931.95 ล้านกิโลกรัมในปี 2550 เป็ น 1,140.36 ล้าน
กิโลกรัมในปี 2551 นอกจากนี@หากพิจารณาต้นทุนขายรวมเฉลี"ยต่อกิโลกรัมของบริ ษทั และ UGP พบว่าเพิ"มขึ@นจาก 13.20
บาท ต่อกิโลกรัมในปี 2550 เป็ น 14.20 บาท ต่อกิโลกรัมในปี 2551 ทั@งนี@ เป็ นผลมาจากต้นทุนการขนส่ งก๊าซ LPG เข้า
คลังหรื อระหว่างคลังเพิ"มสู งขึ@นตามต้นทุนนํ@ามันที"ปรับตัวสู งขึ@น สําหรับปี 2552 สาเหตุที"ลดลงมาจากการลดลงของ
ต้นทุนก๊าซ LPG ตามปริ มาณการขายที"ลดลง คือ จาก 1,140.36 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 เป็ น 1,081.61 ล้านกิโลกรัมในปี
2552
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น เท่ากับ 268.83 ล้านบาทในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 315.82 ล้านบาทในปี 2551 และเท่ากับ
319.97 ล้านบาทในปี 2552 สําหรับต้นทุนขายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ของปี 2552 เท่ากับ 1.80 ล้านบาท สําหรับต้นทุน
ขายผลิตภัณฑ์เอทานอลของปี 2552 เท่ากับ 53.82 ล้านบาท
(2) ต้ นทุนขายจากธุรกิจขนส่ ง
ต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่งของ LCR CGT LMR UMR UGT UGI และ UGC ให้แก่ลูกค้าภายในกลุ่ม (บริ ษทั และ UGP)
และลูกค้าภายนอกประกอบด้วยค่านํ@ามันเชื@อเพลิง ค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับพนักงาน ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษารถและเรื อ ค่าเสื" อม
ราคา ค่าสาธารณูปโภค และอื"นๆ ต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่งสามารถแบ่งเป็ นต้นทุนขายค่าขนส่งทางรถยนต์ และต้นทุน
ค่าขนส่งทางเรื อ
ต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่ งเท่ากับ 352.46 ล้านบาท ในปี 2550 เท่ากับ 410.08 ล้านบาท ในปี 2551 และเท่ากับ 378.59
ล้านบาท ในปี 2552 สาเหตุหลักในปี 2552 ที"ลดลงมาจากการปรับตัวลดลงของต้นทุนนํ@ามันเชื@อเพลิงและปริ มาณการใช้
นํ@ามันที"ลดลงตามปริ มาณการขนส่งที"ลดลง
ต้ นทุนการขนส่ งทางรถยนต์
ต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์เท่ากับ 264.73 ล้านบาทในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 361.53 ล้านบาท ในปี 2551 และลดลงเป็ น
286.29 ล้านบาท ในปี 2552 ตามปริ มาณการขนส่ งที" ลดลง อย่างไรก็ตามสัดส่ วนต้นทุนค่าขนส่ งทางรถยนต์ต่อรายได้
จากการขนส่งทางรถยนต์สาํ หรับปี 2550 เท่ากับ 65.77 เพิ"มขึ@นเป็ นร้อยละ 69.19 ในปี 2551 และลดลงเหลือร้อยละ 57.44
ในปี 2552 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าขนส่งลดลงตามทิศทางการลดลงของนํ@ามันเชื@อเพลิง และแปรผันไปตามปริ มาณ
การขนส่งที"ลดลงจากการใช้ LPG ที"ชะลอตัวลง
ต้ นทุนขนส่ งทางเรือ
ต้นทุนขนส่งทางเรื อเท่ากับ 87.73 ล้านบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 48.55 ล้านบาท ในปี 2551 และเพิ"มขึ@นเท่ากับ 92.30
ล้านบาท ในปี 2552 ทั@งนี@การลดลงของต้นทุนขนส่งทางเรื อในปี 2551 ต้นทุนขนส่งทางเรื อยังลดลง ถึงแม้วา่ ปริ มาณการ
ขนส่งทั@งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มในปี 2551 เพิ"มขึ@นเมื"อเทียบกับปี 2550 แต่การเพิ"มขึ@นของปริ มาณการขนส่ งดังกล่าว
ทําให้ตน้ ทุนคงที"ต่อหน่ วยลดลง แต่เนื" องจากการให้บริ การขนส่ งในปี 2551 ส่ วนใหญ่เป็ นการให้บริ การภายในกลุ่ม
บริ ษทั SGP จึงทําให้ปริ มาณการขนส่งแก่ลูกค้าภายนอกลดลง และส่งผลต่อเนื"องทําให้ตน้ ทุนขนส่งให้แก่ลูกค้าภายนอก
กลุ่มโดยรวมลดลงอย่างมากในปี 2551 สําหรับปี 2552 การเพิ"มขึ@นของต้นทุนขนส่ งทางเรื อสาเหตุหลักมาจากการที"ซ@ื อ
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เรื อเพิ"มจํานวน 2 ลํา ทําให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งรักษาเรื อจาก 3.99 ล้านบาท ในปี 2551 เพิ"มขึ@นเป็ น 13.11 ล้านบาท
ในปี 2552 ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ"มขึ@นจาก 10.66 ล้านบาทในปี 2551 เพิ"มขึ@นเป็ น 17.25 ล้านบาทในปี 2552 ค่าเสื" อมราคา
จาก 5.57 ล้านบาทในปี 2551 เพิ"มขึ@นเป็ น 9.59 ล้านบาทในปี 2552 และต้นทุนค่านํ@ามันจาก 20.08 ล้านบาทในปี 2551
เพิ"มขึ@นเป็ น 38.67 ล้านบาทในปี 2552 จากการซื@อเรื อเพื"อขนส่งระหว่างประเทศ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร และค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารและค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี" ยวกับ
พนักงาน ค่าเสื" อมราคา ค่าเช่า เครื" องหมายการค้าตัดจ่าย สิ ทธิการเช่าตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าสาธารณูปโภค
อื"นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารมีแนวโน้มเพิ"มสูงขึ@นจาก 468.68 ล้านบาท ในปี 2550 เป็ น 472.97ล้านบาท ใน
ปี 2551 ซึ"งสาเหตุหลักๆ มาจากการเพิ"มขึ@นของค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และอื"น ๆ
ในปี 2552 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารและค่าตอบแทนกรรมการเพิ"มขึ@นเป็ น 498.79 ล้านบาท หรื อเพิ"มขึ@น 25.82
ล้านบาท เมื"อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเนื" องจากมีค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับการตลาด ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการ
ขาย ค่าบริ การวิชาชีพ และค่าบริ จาคการกุศลสาธารณะเพิ"มขึ@น
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารและค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ต่อรายได้รวมพบว่ามีสดั ส่วนลดลงต่อเนื" องจากร้อยละ 3.14 ร้อยละ 2.35 ในปี 2550-2551และเพิ"มขึ@นร้อยละ 2.56 ในปี
2552 ตามลําดับ เนื" องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายใช้ทรัพยากรที"มีอยูอ่ ย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด มีผลทําให้ค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค มีอตั ราการเพิ"มขึ@นไม่เท่ากับอัตราการขยายตัวที"เพิ"มขึ@น
ของยอดขาย ประกอบกับในปี 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บริ จาคการกุศลให้กบั องค์กรและหน่วยงานสาธารณะ
เพิ"มขึ@น
ดอกเบีย6 จ่ าย และค่ าธรรมเนียมธนาคาร
ดอกเบี@ยจ่ายเท่ากับ 135.73 ล้านบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 38.86 ล้านบาท ในปี 2551 เนื"องจากเงินต้นของเงินกูย้ มื ลดลง
ซึ"งบริ ษทั ได้นาํ เงินจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทัว" ไปส่วนหนึ"งไปจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
ของบริ ษทั ทั@งจํานวนเมื"อวันที" 23 พฤษภาคม 2551 จึงทําให้ช่วงครึ" งปี หลัง 2551บริ ษทั ไม่มีภาระดอกเบี@ยจ่ายจากเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น ประกอบกับในปี 2551 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่โดยนําค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
เท่ ากับ 23.34 ล้านบาท มารวมกับดอกเบี@ ยจ่ ายซึ" งถื อเป็ นต้นทุนทางการเงิ นเพื"อให้เป็ นไปตามมาตราฐานบัญชี ใหม่
สําหรับปี 2552 ดอกเบี@ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารลดลงเหลือ 43.63 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริ ษทั ได้ทาํ สัญญา
แลกเปลี"ยนอัตราดอกเบี@ยกับธนาคารพาณิ ชย์ เพื"อซื@ ออัตราดอกเบี@ยคงที"ร้อยละ 4.95 ต่อปี และดอกเบี@ยจ่ายบางส่ วนถูก
นําไปบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาํ ไรขั@นต้นรวมเท่ากับ 1,260.70 ล้านบาทในปี 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 1,962.98 ล้านบาทในปี 2551 และเท่ากับ
2,177.87 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขั@นต้นร้อยละ 8.50 ร้อยละ 9.80 และร้อยละ 11.28 ในปี 2550 - 2552 ตามลําดับ
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เมื"อนํากําไรขั@นต้นบวกด้วยรายได้ค่าบริ การและรายได้อื"นแล้วนํามาหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจะได้กาํ ไรจาก
การดําเนินงานซึ"งมีแนวโน้มเพิ"มขึ@นจาก 903.53 ล้านบาทในปี 2550 เป็ น 1,634.72 ล้านบาท ในปี 2551 และ 1,834.50
ล้านบาท ในปี 2552 หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้รวมเพิ"มขึ@นจากร้อยละ 6.05 เป็ นร้อยละ 8.11 และร้อยละ 9.42 ในปี
2551-2552 ตามลําดับ
แต่เมื"อพิจารณากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ก่อนรายการพิเศษพบว่ามีจาํ นวนลดลงเหลือเท่ ากับ 496.86 ล้านบาทในปี 2550
เท่ากับ 1,092.53 ล้านบาท ในปี 2551 และเท่ากับ 1,230.16 ล้านบาท ในปี 2552 หรื อคิดเป็ นกําไรสุ ทธิ ก่อนรายการพิเศษ
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.33 ร้อยละ 5.42 และร้อยละ 6.32 ในปี 2550- 2552 ตามลําดับ ซึ" งสาเหตุหลักในปี 25502551 มาจากภาระต้นทุนทางการเงินที"เกิดจากบริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินและพรหม เมื"อปี 2547 เพื"อลงทุนใน
UGP รวม 1,700 ล้านบาท และกูเ้ งินจากสถาบันการเงิ นเพิ"มเติมอีก 800 ล้านบาทในปี 2548 เพื"อซื@ อสิ นทรัพย์ในการ
ดําเนิ นงานหลักของ SGI ส่ งผลให้บริ ษทั มีภาระดอกเบี@ ยจ่ายเป็ นจํานวนมาก สําหรับปี 2551 ภาระต้นทุนทางการเงิ น
ลดลงอย่างรวดเร็ วจาก 62.20 ล้านบาท ในปี 2551 เหลือ 43.63 ล้านบาท ในปี 2552 เนื" องจากบริ ษทั ได้ชาํ ระคืนหนี@ เงิน
กูย้ มื ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินทั@งจํานวนในเดือนพฤษภาคม 2551 จึงมีผลทําให้ภาระดอกเบี@ยจ่ายลดลงอย่างมาก แต่
อย่างไรก็ตามเนื"องจากผลกําไรจากการดําเนินงานในปี 2552 เพิ"มขึ@นเมื"อเทียบกับปี 2551 จึงมีผลทําให้บริ ษทั ต้องจ่ายภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ"มขึ@นจาก 479.99 ล้านบาท เป็ น 560.71 ล้านบาท จึงมีผลทําให้กาํ ไรสุ ทธิ ในปี 2552 เท่ากับ 1,230.16
ล้านบาท
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2. ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ รวม
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีแนวโน้มเพิ"มขึ@นในช่วง 3 ปี ที" ผ่านมาเท่ากับ 5,790.95 ล้านบาท ณ วันที" 31
ธันวาคม 2550 เท่ากับ 7,999.47 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 9,505.76 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม
2552 ทั@งนี@ สิ นทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนถึงร้อยละ 68-72 ของสิ นทรัพย์ท@ งั หมด เนื" องจาก
ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจขนส่ งเป็ นธุรกิจที"ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง เพื"อลงทุนในคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ
ก๊าซ LPG สถานี บริ การก๊าซ LPG รวมถึงยานพาหนะ เป็ นต้น และส่ วนที" เหลือประมาณร้อยละ 28-32 ของสิ นทรัพย์
ทั@งหมด เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน ซึ"งส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี@การค้า โดยมีรายละเอียดดังนี@
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี@การค้าและตัวN เงินรับ-สุทธิ
ลูกหนี@การค้าและตัวN เงินรับสุ ทธิ เท่ากับ 968.54 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 925.85 ล้านบาท ณ วันที" 31
ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 1,021.01 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552
ตารางที" 12.8 : ลูกหนี@การค้าสุทธิแยกตามอายุ ตามงบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)

ภายในกําหนดชําระ
หนีค6 ้ างชําระ :
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
- 12 เดือนขึ@นไป
รวมลูกหนีก6 ารค้ า
หัก ค่าเผื"อหนี@สงสัยจะสูญ
ประมาณการค่าลดหนี@
ลูกหนีก6 ารค้ า-สุ ทธิ
ตัวN เงินรับ-สุทธิ
ลูกหนีก6 ารค้ าและตัวZ เงินรับ-สุ ทธิ

ณ 31 ธ.ค. 50
จํานวน
ร้อยละ
736,921
85.15

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
จํานวน
ร้อยละ
735,230
89.39

ณ 31 ธ.ค. 52
จํานวน
ร้อยละ
835,366
88.28

65,716
23,465
3,768
35,614
865,484

7.59
2.71
0.44
4.11
100.00

26,066
170
2,147
58,925
822,538

3.17
0.02
0.26
7.16
100.00

48,199
5,633
196
56,893
946,287

5.09
0.60
0.02
6.01
100.00

(33,569)
(18,014)
813,901
154,636
968,537

(3.88)
(2.08)
94.04
94.04

(42,523)
(16,751)
763,264
162,587
925,851

(5.17)
(2.04)
92.79
92.79

(41,143)
(16,751)
888,393
132,612
1,021,005

(4.35)
(1.77)
93.88
93.88

จากตารางข้างต้นพบว่าลูกหนี@การค้าและตัวN เงินรับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2552 ร้อยละ 88.28 เป็ นลูกหนี@ ภายใน
กําหนดชําระ ส่วนที"เหลือแบ่งเป็ นลูกหนี@อายุนอ้ ยกว่า 3 เดือน เฉลี"ยร้อยละ 5.09 อายุ 3-6 เดือน เฉลี"ยร้อยละ 0.60 อายุ
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6-12 เดือน คิดเป็ นร้อยละเฉลี"ย 0.02 และ มากกว่า 12 เดือน เฉลี"ยร้อยละ 6.01 ของลูกหนี@การค้ารวม ทั@งนี@สาํ หรับลูกหนี@ที"
มีอายุเกินกว่า 12 เดือน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ต@ งั สํารองค่าเผื"อหนี@ สงสัยจะสู ญแล้วทั@งจํานวน โดยแบ่งเป็ น ค่าเผื"อหนี@
สงสัยจะสูญสําหรับลูกค้าทัว" ไป 41.14 ล้านบาท และประมาณการค่าลดหนี@ 16.75 ล้านบาท บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มี
การเจรจาและคาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินได้ ทั@งนี@ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการตั@งค่าเผื"อหนี@ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี@ ที"
คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงิ นไม่ได้ดงั นี@ บริ ษทั มีนโยบายตั@งค่าเผื"อหนี@ สงสัยจะสู ญจากยอดลูกหนี@ การค้า ณ วันสิ@ นงวด โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี@และพิจารณาจากฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี@ แต่ละรายที"เรี ยกเก็บเงินไม่ได้เกินกว่า
1 ปี ขึ@นไป โดยบริ ษทั จะตั@งค่าเผื"อหนี@สงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวน
ประมาณการลดหนี@ จาํ นวน 18.01 ล้านบาท ในปี 2550 เป็ นการตั@งสํารองเพิ"มเติมจากค่าเผื"อหนี@ สงสัยจะสู ญ เนื" องจาก
ลูกหนี@เหล่าหนี@ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มที"มีอายุคา้ งชําระไม่เกิน 12 เดือน ทั@งนี@สาเหตุการประมาณการลดหนี@ ดงั กล่าวมีสาเหตุมา
จากในอดีต UGP มีการออกใบแจ้งหนี@ เพื"อเรี ยกเก็บจากลูกหนี@ การค้าสู งเกินไป เนื" องจากผูบ้ ริ หารเดิมของ UGP ก่อนที"
บริ ษทั จะซื@ อมา ได้มีนโยบายปรับเพิ"มราคาขายก๊าซ LPG สําหรับถังก๊าซ LPG ขนาด 4 กิโลกรัม ให้กบั ลูกค้ากลุ่มที"เป็ น
โรงบรรจุก๊าซ LPG ในขณะที"ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ยอมรับเงื"อนไขการปรับราคาดังกล่าว และปั จจุบนั กลุ่มลูกค้าดังกล่าว
ยังไม่จ่ายชําระหนี@ เฉพาะส่ วนของราคาสิ นค้าที" ปรับเพิ"มขึ@นและยังคงมีรายการค้ากับ UGP ตามปกติ อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ หารของ UGP ชุดปั จจุบนั ได้ตดั สิ นใจให้ UGP ลดหนี@ค่าสิ นค้าที"เพิ"มขึ@นให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าว โดยในปี 2551และปี
2552 ประมาณการลดหนี@ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มที"คา้ งชําระนานเกิน 12 เดือน และมีจาํ นวนลดลงเล็กน้อยเหลือ 16.75 ล้านบาท
เนื"องจาก UGP สามารถจับคู่อา้ งอิงเลขที"ใบกํากับภาษีเพื"อออกใบลดหนี@ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรได้บางส่ วนและ
ส่วนที"เหลือ UGP ยังคงบันทึกมูลค่าลดหนี@ที"คาดว่าจะให้ลูกหนี@การค้าดังกล่าวในบัญชีประมาณการการลดหนี@
เมื"อพิจารณาระยะเวลาในการเก็บหนี@ เฉลี"ยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วงปี 2550-2552 ที"ผ่านมาจะพบว่ามีระยะเวลา
ในการเรี ยกเก็บหนี@ เฉลี"ยลดลงจาก 23 วันในปี 2550 เหลือ 17 วัน ในปี 2551 ทั@งนี@ เนื" องจากตั@งแต่ปี 2550 เป็ นต้นมา
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการบริ หารลูกหนี@ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ@น โดยพยายามเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี@ บาง
รายที"เคยได้เงื"อนไขการชําระเงินค่อนข้างนานให้เร็ วขึ@น เช่นลูกหนี@ การค้าประเภทอุตสาหกรรม ตัวแทนค้าต่าง เป็ นต้น
สําหรับปี 2552 ระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี@เฉลี"ยเท่ากับ 18 วัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2551 ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป ได้แก่ ก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีอื"น ร้อยละ 29.06 และแอมโมเนี ยร้ อยละ 25.76 ผลิ ตภัณฑ์น@ ํามันร้ อยละ 4.01 สิ นค้าสําเร็ จรู ปร้ อยละ 7.34 วัสดุ
อะไหล่และอื"นๆ ร้อยละ 5.56 วัตถุดิบคงเหลือร้อยละ 4.16 และสิ นค้าระหว่างทางส่ วนใหญ่เป็ นก๊าซ LPG แอมโมเนี ย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ร้อยละ 21.96 และงานระหว่างผลิ ตร้อยละ 2.15 โดยมีระยะเวลาในการขายสิ นค้าเฉลี" ย
ประมาณ 6 - 8 วัน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที" 12.9 : สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ

ก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น
แอมโมเนีย
ผลิตภัณฑ์น@ าํ มัน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบคงเหลือ
วัสดุอะไหล่และอื"นๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
งานระหว่างผลิต
รวมสินค้ าคงเหลือ
หัก ค่าเผื"อสิ นค้าเสื" อมสภาพ
สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52
24,763
50,688
48,212
0
0
0
0
0
0
0
0
16,133
0
0
0
263
391
434
32,738
36,929
31,711
0
0
0
57,764
88,008
96,490
0
0
0
57,764
88,008
96,490

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52
123,254 121,155 125,788
60,611 107,375
47,482
22,823
16,714
36,168
0
30,576
45,792
0
17,336
23,732
31,287
23,182
42,598
7,727
91,557
59,548
0
8,949
14,719
245,702 416,844 395,827
(741)
(1,938)
(3,523)
244,961 414,906 392,304

สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 244.96 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 เพิ"มขึ@นเป็ นจํานวน
414.91 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 สาเหตุหลักมาจากการเพิ"มขึ@นของมูลค่าแอมโมเนี ย ซึ" งมี ปริ มาณสิ นค้า
คงเหลือในปี 2551 ใกล้เคียงกับปี 2550 แต่ราคาต้นทุนนําเข้าแอมโมเนียต่อหน่วยได้เพิ"มสูงขึ@นถึงร้อยละ 68.33 เมื"อเทียบ
กับปี 2550 และสําหรับปี 2552 สิ นค้าคงเหลือลดลงเหลือ 392.30 ล้านบาท เนื" องจากแอมโมเนี ยมีจาํ นวนลดลงจาก
107.38 ล้านบาท เหลือ 47.48 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2552 มีรายการผลิตภัณฑ์น@ าํ มันซึ"งเป็ นของ UGP เพิ"มเติมจาก
เดิ มขึ@นมาจํานวน 36.17 ล้านบาท เนื" องจาก UGP ทําการซื@ อนํ@ามันจากผูจ้ าํ หน่ ายในปริ มาณมากเพื"อประโยชน์ในการ
บริ หารต้นทุนและส่วนใหญ่นาํ ไปจําหน่ายต่อให้แก่บริ ษทั ภายในกลุ่มสยามแก๊ส
นอกจากนี@ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เฉลี"ยปี 2550-2552 ร้อยละ 62.49 เป็ นก๊าซ LPG แอมโมเนี ย
นํ@ามัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื"น ซึ" งเป็ นผลิตภัณฑ์ที"ไม่ค่อยล้าสมัย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึ งมีการตั@งสํารองเฉพาะ
สิ นค้าที"ใช้การไม่ได้แล้วและสิ นค้าที"มีมูลค่าที"จะได้รับตํ"ากว่าราคาทุนเท่านั@น ซึ" งจะมีจาํ นวนน้อยมาก เท่ากับ 0.74 ล้าน
บาท เท่ากับ 1.94 ล้านบาท และเท่ากับ 3.52 ล้านบาท ณ วันสิ@นงวดของปี 2550 - 2552 ตามลําดับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื"น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื"น ประกอบด้วย ดอกเบี@ยค้างรับบริ ษทั ย่อยและกิจการที"เกี"ยวข้องกัน ลูกหนี@ กรมสรรพากร ลูกหนี@
กิจการอื"นที"เกี"ยวข้องกัน เงินมัดจําซื@อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้คา้ งรับ และอื"นๆ รายละเอียดดังนี@
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ตารางที" 12.10 : แสดงรายละเอียดสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื"น

ดอกเบี@ยค้างรับบริ ษทั ย่อยและ
กิจการที"เกี"ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรี ยกคืน
ลูกหนี@กิจการที"เกี"ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี@ค่าสิ นไหมทดแทน
ประกันภัย
อื"นๆ
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52
0
1,074
1,892
0
0
0
0
152
0
1,913
6,348
2,775
0

0
49
0
0
7,754
2,095
0

25,613
165
0
0
9,745
954
0

0
38
0
1,913
18,559
3,664
0

0
0
44,975
0
17,679
2,953
18,567

25,613
4
0
0
21,039
1,145
24,159

3,344
14,532

6,443
17,415

74,191
112,560

24,391
48,565

23,230
107,404

97,891
169,851

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื" นเท่ ากับ 48.57 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 ลดลงเหลื อ 107.40 ล้านบาท ณ วันที" 31
ธันวาคม 2551 และเพิ"มขึ@นเป็ น 169.85 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 สาเหตุที"สินทรัพย์หมุนเวียนอื"นเพิ"มขึ@นอย่าง
มาก ณ สิ@นปี 2551 และ ปี 2552 เนื"องจากเมื"อวันที" 25 พฤศจิกายน 2551 UMR ได้ดาํ เนินการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
จากบริ ษทั ประกันวินาศภัยเกี"ยวกับเรื อที"เกิดความเสี ยหาย และต้องหยุดเดินเรื อชัว" คราวเนื"องจากเกิดเพลิงไหม้จากสาเหตุ
ของไฟฟ้ าลัดวงจรเมื"อวันที" 20 พฤศจิกายน 2551 UMRได้บนั ทึกค่าความเสี ยหายที"เกิดขึ@นจริ งจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ น
ลูกหนี@ ค่าสิ นไหมทดแทนประกันภัยจํานวน 18.57 ล้านบาท และ 24.16 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ณ วันที" 31
ธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาเกี" ยวกับค่าเสี ยหายและค่าสิ นไหมทดแทน ฝ่ ายบริ หารเห็ นว่าวงเงิ น
ประกันครอบคลุมความเสี ยหายทั@งหมด จึ งไม่ได้บันทึ กค่าเผื"อความเสี ยหายดังกล่าว นอกจากนี@ ยงั เกิ ดจากเงิ นจ่ าย
ล่วงหน้าค่าสิ นค้าจํานวน 44.98 ล้านบาท ณ สิ@ นปี 2551 ซึ" งส่ วนหนึ" งเป็ นเงิ นจ่ ายล่วงหน้าค่าสิ นค้านํ@ามันของ UGP
จํานวน 43.21 ล้านบาท และ ณ สิ@ นปี 2552 มีเงินทดรองจ่ายเพื"อดําเนิ นการซื@ อสิ นทรัพย์ถาวรจํานวน 46.24 ล้านบาท
และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรี ยกคืนจํานวน 25.61 ล้านบาท
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์หลักที"ใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ที"ดิน คลังและอุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG ถังก๊าซ LPG
เรื อบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะและอื"นๆ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที" 12.12 : รายละเอียดที"ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 ถึง 2552
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ณ 31 ธ.ค. 50
ณ 31 ธ.ค. 51
ณ 31 ธ.ค. 52
1 ที"ดิน
482.11
1,759.60
1,873.67
2 ส่วนปรับปรุ งที"ดิน
35.36
45.66
48.46
3 อาคาร
109.52
285.07
307.46
4 ส่วนปรับปรุ งอาคาร
0.00
0.00
0.06
5 ยานพาหนะ
327.34
314.66
342.64
6 เครื" องจักร
0.00
299.53
275.60
7 โครงสร้างและระบบโรงงาน
0.00
55.29
49.95
8 คลังและอุปกรณ์เก็บก๊าซ
401.04
326.69
389.01
9 อุปกรณ์สถานีบริ การก๊าซ
10.45
8.36
6.65
10 สถานีบรรจุแก๊สและบริ การก๊าซ
22.16
98.28
86.87
11 เรื อบรรทุกก๊าซ
415.54
352.14
661.12
12 ถังบรรจุก๊าซ
685.06
687.54
663.63
13 เครื" องมือเครื" องใช้
6.50
8.45
7.98
14 เครื" องตกแต่งและอุปกรณ์
21.97
17.15
14.58
15 เครื" องใช้สาํ นักงาน
15.45
16.93
15.33
16 งานระหว่างก่อสร้าง
51.52
166.17
231.93
รวม
2,584.02
4,441.52
4,974.94
บวก มูลค่าที"เพิ"มขึ@นจากการตีราคาที"ดิน
270.08
270.08
310.44
หัก มูลค่าที"ลดลดงจากการตีราคาที"ดิน
(54.44)
(54.44)
(33.69)
ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ
2,799.66
4,657.16
5,251.69
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการที"ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 2,799.66 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น
4,657.16 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 มีสาเหตุหลักดังนี@
1. การเพิ"มขึ@นของที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของ SEEC และ SQS ที"บริ ษทั ได้เข้าซื@อเงินลงทุนในช่วงไตรมาสที" 4 และ
จากการที"บริ ษทั ได้ก่อตั@งบริ ษทั SQS เป็ นบริ ษทั ย่อยเพื"อทําธุรกิจเกี"ยวกับถังก๊าซ ตามลําดับ รวมจํานวนสุ ทธิ 557.60
ล้านบาท
2. การเพิ"มขึ@นของที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที"ได้ซ@ือเพิ"มเติมเข้ามาระหว่างปี จํานวน 1,669.48
ล้านบาท ซึ"งรายการซื@อเพิ"มส่วนใหญ่เป็ นของบริ ษทั คิดเป็ นจํานวน 1,251.06 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นซื@อที"ดินจํานวน
6 แปลงเพื"อสร้างท่าเรื อ 1 แห่ ง คลังก๊าซ 2 แห่ ง โรงบรรจุก๊าซ 1 แห่ ง และสถานี บริ การ 2 แห่ ง เป็ นจํานวนเงินรวม
1,117.27 ล้านบาท อาคาร เครื" องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะ 15.35 ล้านบาท คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส 15.14 ล้าน
บาท ถังบรรจุแก๊ส 47.68 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง 55.62 ล้านบาท
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3. ในระหว่างปี 2551 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์สุทธิ 3.31 ล้านบาท และมีการตัด
ค่าเสื" อมราคาสิ นทรัพย์ระหว่างปี 369.17 ล้านบาท
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 ที" ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ"มขึ@นเป็ น 5,251.69 ล้านบาท เนื" องจากในระหว่างปี 2552
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ซ@ื อสิ นทรัพย์เพิ"มเข้ามาจํานวน 955.51 ล้านบาท รายการหลักๆได้แก่ บริ ษทั ซื@ อที"ดินจํานวน 4
แห่ ง เพื"อทําสถานี บริ การก๊าซ LPG 2 แห่ ง คลังก๊าซ 2 แห่ ง รวมเป็ นจํานวน 134.49 ล้านบาท ซื@ ออาคารและอาคาร
ระหว่างก่อสร้างจํานวน 96.46 ล้านบาท อุปกรณ์เก็บก๊าซรวมถึงระหว่างก่อสร้างเป็ นจํานวนเงิน 107.07 ล้านบาท LMR
ซื@อเรื อบรรทุกก๊าซ LPG เพิ"ม 2 ลํา ลําที" 1 มีความสามารถในการบรรจุ 4,002 ตันกรอส อายุ 13 ปี มูลค่า 193.54 ล้านบาท
ลําที" 2 มีความสามารถในการบรรจุ 3,493 ตันกรอส อายุ 19 ปี มูลค่าเรื อ 141.02 ล้านบาท LCR ซื@ อรถสิ บล้อเพิ"ม 10 คัน
รถหกล้อ 7 คัน รถหัวลาก 20 คัน รวมทั@งเบ้าท์แก๊สขนาด 10 ตัน และ 6 ตัน รวมเป็ นจํานวนเงิน 78.76 ล้านบาท UMR
ซื@ อเรื อบรรทุกก๊าซ NH3 เพิ"ม 1 ลํา มีความสามารถในการบรรจุ 1,255 ตันกรอส อายุ 33 ปี มูลค่าเรื อ 17.70 ล้านบาท
นอกจากนี@บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการซื@อถังบรรุ จก๊าซเพิ"มขึ@น 87.06 ล้านบาท และอื"นๆ รวมถึงในปี 2552 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีการตีราคาที"ดินเพิ"มขึ@นสุทธิ 61.11 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจําหน่ายและตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์สุทธิ 6.10 ล้านบาท และตัดค่าเสื" อม
ราคาสิ นทรัพย์เป็ นจํานวน 415.90 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพือ" ขาย
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขายเท่ากับ 53.40 ล้านบาท ได้แก่
ที"ดินเปล่า จํานวน 8.50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นที"ดิน 2 แปลง ได้แก่ ที"ดินว่างเปล่าที"จงั หวัดนครปฐม ขนาดพื@นที" 4 ไร่
87 ตร.วา กรรมสิ ทธิf ของบริ ษทั และ ที"ดินว่างเปล่าที"จงั หวัดจันทบุรี ขนาดพื@นที" 4 ไร่ 2 งาน 45 ตร.วา กรรมสิ ทธิf ของ
UGP และอาคาร 42 ล้านบาท สําหรับในปี 2551 และปี 2552 ไม่มีการซื@ อหรื อจําหน่ ายเพิ"มเติมทําให้ยอดสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขายคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 คงที"เท่ากับ 53.40 ล้านบาท
เครื" องหมายการค้า
เครื" องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” เกิดจากการที"บริ ษทั ได้เข้าลงทุนใน UGP ในเดือนธันวาคม 2547 ซึ" งมีจาํ นวนเริ" มต้น
เท่ากับ 627 ล้านบาท และทยอยตัดจําหน่ายจนกระทัง" เหลือ 532.95 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 สําหรับ ณ วันที"
31 ธันวาคม 2551 และ 2552 ไม่ได้มีการซื@ อเครื" องหมายการค้าเพิ"มเติม ทั@งนี@ เครื" องหมายการค้าถูกตัดจําหน่ ายโดยวิธี
เส้นตรงภายในระยะเวลา 20 ปี ต่อมาในปี 2551 ได้มีการเปลี"ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี"ยวกับเรื" องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โดยเปลี" ยนแปลงจากเดิ มให้มีการตัดจําหน่ ายเครื" องหมายการค้า และค่าความนิ ยมเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงใน
ระยะเวลา 20 ปี เป็ นการทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแทน ซึ" งใช้วิธีการเปลี"ยนทันที เป็ นต้นไป ดังนั@น
บริ ษทั จึงได้หยุดการตัดจําหน่ายเครื" องหมายการค้า UGP ส่งผลทําให้เครื" องหมายการค้า ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 และ
2552 คงที"เท่ากับ 532.95 ล้านบาท
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ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
ค่าความนิยมที"เกิดจากการที"บริ ษทั ซื@อเงินลงทุนใน UGP คือส่วนเกินของราคาซื@อเงินลงทุนที"บริ ษทั เข้าลงทุนใน UGP ที"
สูงกว่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ จะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 20 ปี ดังนั@นค่าความนิยมรอตัดบัญชีจะ
ลดลงทุกปี เท่ากับค่าความนิยมตัดจ่ายในแต่ละงวดบัญชี โดยเท่ากับ 547.87 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550
ในปี 2551 ได้มีการเปลี"ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี"ยวกับเรื" องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเช่นเดียวกันเครื" องหมายการค้า บริ ษทั จึง
ได้หยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยม แต่เนื"องจากในปี 2547 ที"บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื@อขายหุน้ เพื"อซื@อเงินลงทุนใน UGP
และต่อมาภายหลังเมื"อวันที" 5 เมษายน 2548 บริ ษทั ได้เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจํานวน 72.69 ล้านบาท ที"เกิดขึ@นภายหลังจาก
การจ่ายซื@อเงินลงทุนใน UGP จากผูถ้ ือหุน้ เนื"องจากผูถ้ ือหุน้ เดิม (ผูข้ าย) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื@อขายหุน้ ดังกล่าว ต่อมา
เมื"อวันที" 30 มิถุนายน 2551 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคาํ ชี@ขาดให้ผถู ้ ือหุน้ เดิม (ผูข้ าย) ชําระเงินเป็ นจํานวน 58.60 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี@ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที"มีคาํ ชี@ขาดจนถึงวันที"ทาํ การชําระแล้วเสร็ จ ซึ"งบริ ษทั ได้รับชําระค่า
เรี ยกร้องความเสี ยหายพร้อมดอกเบี@ยดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วเมื"อวันที" 6 สิ งหาคม 2551 จึงทําให้ค่าความนิยมที"เกิดจากการ
ซื@อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยลดลงจํานวน 58.60 ล้านบาท เหลือ 489.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเนื"องจากในไตรมาสที" 4
ของปี 2551 บริ ษทั ได้ซ@ือเงินลงทุนในบริ ษทั สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จํากัด เกิดค่าความนิยมและอื"นๆ รวม 23.93
ล้านบาท ทําให้ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 ค่าความนิยมคงเหลือ 513.20 ล้านบาท
สําหรับปี 2552 ไม่มีการเปลี"ยนแปลงค่าความนิยมรอตัดบัญชีทาํ ให้ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 คงที"เท่ากับ 513.20 ล้าน
บาท
ค่าสิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการเช่าที"ดินพร้อมสิ" งปลูกสร้างเพื"อทําสถานีให้บริ การก๊าซ LPG เท่ากับ 17.55 ล้านบาท ณ
วันที" 31 ธันวาคม 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 20.79 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 เนื"องจากบริ ษทั มีการเช่าสถานีบริ การที"
จังหวัดชลบุรีเพิ"มอีก 1 สถานี มูลค่า 6.50 ล้านบาท และในระหว่างปี มีการตัดจําหน่าย 3.25 ล้านบาท สําหรับปี 2552 ไม่มี
การเช่าเพิ"มเติม แต่ในระหว่างปี ได้มีการตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่าจํานวน 2.50 ล้านบาท มีผลทําให้คา่ สิ ทธิการเช่า ณ วันที"
31 ธันวาคม 2552 ลดลงเหลือ 18.29 ล้านบาท
หนีส6 ิน
หนีส6 ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั@นจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสั@นจากธนาคารพาณิ ชย์ในรู ปของตัวN สัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี@ยร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี เพื"อ
จ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบในการผลิตจํานวน 20 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชี 2.78 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั@นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 22.78 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 ต่อมาในปี 2552
บริ ษทั ย่อยจ่ายชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีท@ งั จํานวน 2.78 ล้านบาท ทําให้ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 มีเงินกูย้ มื ระยะสั@น
จากสถาบันการเงินคงเหลือเท่ากับ 20 ล้านบาท
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เจ้าหนี@การค้า
เจ้าหนี@การค้าส่วนใหญ่เป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั ไทยออยส์ จํากัด เป็ นต้น ซึ" งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการให้สินเชื"อ (Credit
Term) ประมาณ 19-30 วัน
เจ้าหนี@การค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีแนวโน้มเพิ"มสูงขึ@นจาก 925.77 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 เป็ น 970.11
ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 1,047.86 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 เจ้าหนี@ การค้าของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยเพิ"มขึ@นตามแนวโน้มของยอดขายที" เพิ"มสู งขึ@น ซึ" งที" ผ่านมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจ่ายชําระเงิ นค่า
สิ นค้าให้กบั เจ้าหนี@ การค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา ดังจะเห็ นได้จากระยะเวลาชําระหนี@ เฉลี"ยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในช่วงปี 2550-2552 ประมาณ 19-25 วัน ซึ"งอยูใ่ นช่วงของ Credit Term ที"ได้รับจากเจ้าหนี@การค้า
หนี@สินหมุนเวียนอื"น
หนี@ สินหมุนเวียนอื"นประกอบด้วย เจ้าหนี@ ค่าสิ นทรัพย์ เจ้าหนี@ อื"นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที" เกี" ยวข้องกัน ภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และอื"นๆ รายละเอียดดังนี@
ตารางที" 12.13 : รายละเอียดหนี@สินหมุนเวียนอื"น

เจ้าหนี@ อื"นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที"เกี"ยวข้องกัน
ส่ วนของดอกเบี@ยค้างจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ที"ถึงกําหนดชําระในหนึ" งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี@ กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื"นๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
งบการเงินรวม
31 ธ.ค.50 31 ธ.ค.51 31 ธ.ค.52 31 ธ.ค.50 31 ธ.ค.51 31 ธ.ค.52
776
1,722
1,297
2,341
3,568
2,720
0
0
2,600
8,400
101
0
66,211
7,367
7,134
21,328
102,816

123,659
7,704
17,695
37,171
187,951

127,182
8,939
12,069
9,349
158,836

168,712
14,300
28,656
8,067
224,676

259,229
7,800
75,650
15,657
370,304

327,875
16,473
49,119
18,109
414,397

หนี@ สินหมุนเวียนอื"นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 224.68 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 เพิ"มขึ@นเป็ น 370.30
ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 414.40 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 สาเหตุมาจากภาษีเงินได้นิติ
บุคคลค้างจ่ายเพิ"มสูงขึ@น ตามผลประกอบการที"ดีข@ ึน
หนีส6 ินไม่ หมุนเวียน
ส่ วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวทีถ ึงกําหนดชําระในหนึง ปี และ เงินกู้ยมื ระยะยาว ของบริษัทและบริษัทย่ อย
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที"ถึงกําหนดชําระในหนึ"งปี และเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 923.66 ล้าน
บาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 ต่อมาในปี 2551 บริ ษทั และ UMR ได้จ่ายชําระคืนหนี@ เงินกูร้ ะยะยาวแก่สถาบันการเงิน
แล้วทั@งจํานวน คงเหลื อแต่ LMR ที" ยงั คงค้างภาระหนี@ กับเจ้า หนี@ อื"นอี ก 7.00 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี@ยงั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวของ SEEC ที"เพิ"มขึ@นมาเนื"องจากบริ ษทั ได้เข้าไปซื@ อเงินลงทุนใน SEEC ในช่วงไตรมาส
ที" 4 ของปี 2551 อีกจํานวน 168.33 ล้านบาท ทําให้ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 มีเงินกูย้ มื ระยะยาวทั@งสิ@น 175.33 ล้านบาท

บริ ษทั
UMR
UGI
LCR
LMR
SEEC
รวม

ณ 31 ธ.ค. 50
832.50
66.30
0.00
0.00
24.86
0.00
923.66

ณ 31 ธ.ค. 51
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
168.33
175.33

ณ 31 ธ.ค. 52
510.00
0.00
0.00
0.00
233.93
189.86
933.79

ในปี 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิม" เติมดังนี@
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิ"มเติมจํานวน 600 ล้านบาท เพื"อซื@อที"ดินรวมทั@งอาคาร
และสิ" งปลูกสร้าง และเพื"อก่อสร้างสิ" งอํานวยความสะดวกสําหรับท่าเทียบเรื อ
2. LMR ได้กเู้ งินเพิ"มเติมจากสถาบันการเงินจํานวน 243.93 ล้านบาท เพื"อซื@อเรื อบรรทุกก๊าซ LPG เพิ"มอีก 2 ลํา
3. SEEC ได้กเู้ งินเพิ"มจากสถาบันการเงินจํานวน 30 ล้านบาท เพื"อพัฒนาที"ดินและก่อสร้างโรงงาน และเพื"อค่า
เครื" องจักร
นอกจากนี@ในระหว่างปี 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทยอยจ่ายชําระหนี@คืนได้ตามเงื"อนไขในสัญญาที"ได้ตกลงไว้กบั
สถาบันการเงิน ส่งผลให้ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาวคงเหลือเท่ากับ 933.79 ล้าน
บาท
ดอกเบี@ยค้างจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในปี 2550 – 2552 ที"ผา่ นมา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถจ่ายชําระหนี@ ได้ตามเงื"อนไข แต่ในงบการเงินรวมปรากฎว่ามี
ดอกเบี@ยค้างจ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 19.32 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 15.21
ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 และคงเหลือ 0.10 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 (ส่ วนหนึ" งบันทึ กอยู่ใน
หนี@ สินหมุนเวียนอื"น) ดอกเบี@ยค้างจ่ายดังกล่าวเป็ นของ LMR ซึ" งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ LCR ที"ทาํ การปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี@กบั สถาบันการเงินตั@งแต่ปี 2545 ก่อนที"บริ ษทั ลงทุนใน LCR เมื"อเดือนมีนาคม ปี 2548 ซึ"ง ณ วันที"บริ ษทั ได้เข้าลงทุน
ใน LCR นั@น LMR ได้เจรจาปรับโครงสร้างหนี@ เรี ยบร้อยแล้ว และสามารถผ่อนชําระได้ตามเงื"อนไขการปรับโครงสร้าง
หนี@ โดยมีรายละเอียดดังนี@ เงินต้น 43.50 ล้านบาท เริ" มผ่อนชําระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 และครบกําหนดใน
เดือนเมษายน 2553 อัตราดอกเบี@ยร้อยละ MLR ต่อปี โดยเงินที"จ่ายชําระในแต่ละงวดให้ถือว่าเป็ นการจ่ายชําระหนี@ เงิน
ต้นก่อน ส่วนที"เหลือจึงนําไปชําระดอกเบี@ยค้างจ่ายตามข้อ (2)
LMR ทยอยชําระหนี@ เงินต้นครบตามจํานวนเรี ยบร้อยแล้วเมื"อวันที" 26 มิถุนายน 2551 และ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551
คงเหลือดอกเบี@ยค้างจ่ายจํานวน 15.21 ล้านบาท ทั@งนี@เงื"อนไขการจ่ายชําระดอกเบี@ยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนสรุ ปได้ดงั นี@
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(1) ดอกเบี@ยค้างจ่ายจํานวน 8.14 ล้านบาท สถาบันการเงินจะยกให้ LMR ทั@งจํานวน หาก LMR สามารถปฏิบตั ิได้
ตามเงื"อนไขในสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี@
(2) ดอกเบี@ยจ่ายส่ วนที"เหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 และ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 11.18 ล้านบาท
และ 7.06 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นดอกเบี@ยจ่ายที"คาํ นวณจากเงินต้นคงค้างในอัตราดอกเบี@ยร้อยละ MLR ต่อปี
ซึ"งจะทําการจ่ายชําระดอกเบี@ยค้างจ่ายดังกล่าวเมื"อชําระเงินต้นครบถ้วนแล้ว
ในระหว่างปี 2552 LMR ได้ชาํ ระดอกเบี@ยค้างจ่ายดังกล่าวครบถ้วนแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นจํานวนเงิน 7.06
ล้านบาท และได้รับยกเว้นดอกเบี@ยค้างจ่ายคงเหลือจํานวน 8.14 ล้านบาทตามที"ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยบันทึกรับรู ้เป็ น
รายได้อื"นและได้นาํ มาคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี สิ@นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2552 เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั@น ดอกเบี@ยค้างจ่ายที"เกิดขึ@น จึงไม่ถือว่า LMR ผิดนัดชําระหนี@ แต่เป็ นไปตามเงื"อนไขการปรับโครงสร้างหนี@ ระหว่าง
LMR และ สถาบันการเงิน
สําหรับดอกเบี@ยค้างจ่ายคงเหลือจํานวน 0.10 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 เป็ นดอกเบี@ยค้างจ่ายที"คาํ นวณจากเงิน
ต้นที" LMR กูเ้ งินจากสถาบันการเงินเพิ"มเติมในปี 2552
เงินมัดจําค่าถังก๊าซ LPG
เงินมัดจําค่าถังก๊าซ LPG บริ ษทั และUGP บันทึกเป็ นหนี@ สินของบริ ษทั และจะจ่ายชําระเงินคืนแก่ลูกค้า พร้อมทั@งบันทึก
ลดหนี@สินดังกล่าวเมื"อลูกค้านําใบเสร็ จรับเงินมัดจําค่าถังก๊าซ LPG และถังก๊าซ LPG คืนแก่บริ ษทั โดยเงินมัดจําค่าถังก๊าซ
LPG จะมีแนวโน้มเพิ"มสูงขึ@นเรื" อยๆ ตามปริ มาณถังก๊าซ LPG ใหม่ที"ลูกค้าได้ซ@ื อเพิ"มขึ@นในแต่ละปี หักด้วยยอดเงินมัดจํา
ที"ลดลงจากการที" ลูกค้านําถังก๊าซ LPG มาคืน นอกจากนี@ บริ ษทั และ UGP ไม่มีนโยบายที"จะรับรู ้เงินมัดจําเป็ นรายได้
ดังนั@นยอดเงินมัดจําค่าถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP จะเพิ"มขึ@นทุกปี เงินมัดจําค่าถังก๊าซเท่ากับ 2,054.91 ล้านบาท ณ
วันที" 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 2,150.54 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 2,254.07 ล้านบาท ณ วันที" 31
ธันวาคม 2552
ภาระผูกพันและหนี@สินที"อาจจะเกิดขึ@น
1.

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารเป็ นหนังสื อคํ@าประกันซึ"งส่วนใหญ่เป็ น
การคํ@าประกันการซื@อก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จํานวน 1,565.55 ล้านบาท นอกจากนี@บริ ษทั มีภาระผูกพัน
กับธนาคารเป็ นเลตเตอร์ออฟเครดิตสําหรับการซื@อก๊าซ LPG จํานวน 28.20 ล้านบาท โดยมีดินพร้อมสิ" งปลูกสร้าง
บางส่วน เครื" องจักรและเรื อตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 และมีกรรมการบริ ษทั ร่ วมคํ@าประกัน
เป็ นการส่วนบุคคล

2.

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื"อประเภทวงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิตและ/หรื อทรัสต์
รี ซีท และ/หรื อวงเงินขายลดเช็คการค้าและ/หรื อวงเงินหนังสื อคํ@าประกัน และ/หรื อวงเงินสิ นเชื"อประเภทสัญญาซื@อ
ขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรื อวงเงิ นเพื"อการกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งที" ยงั ไม่ได้ใช้เป็ น
จํานวนรวม 4,466.01 ล้าน วงเงินสิ นเชื"อดังกล่าวคํ@าประกันโดยที"ดินพร้อมสิ" งปลูกสร้างบางส่วน และเรื อตามหมาย
เหตุขอ้ 9 และข้อ 10 และมีกรรมการบริ ษทั ร่ วมคํ@าประกันเป็ นการส่วนบุคคล
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3.

เมื"อวันที" 29 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้ทาํ สัญญาซื@ อขายหุ ้นสามัญกับบริ ษ ทั ในต่างประเทศแห่ ง
หนึ" ง เพื"อซื@ อบริ ษทั ที"จดทะเบียนจัดตั@งในสาธารณรัฐประชาชนจี นเป็ นมูลค่าทั@ง สิ@ น 51 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้จ่ายชําระเงินมัดจําแล้วจํานวน 5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในวันลงนามในสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 15) และจะชําระ
ส่วนที"เหลือจํานวน 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันครบกําหนดสัญญาการโอนหุน้ และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื"อนไขอื"น
ที"ได้ระบุไว้ในสัญญา

4.

เมื"อวันที" 29 กันยายน 2552 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาคํ@าประกันกับบริ ษทั ในต่างประเทศแห่งหนึ"งเพื"อคํ@าประกันการชําระ
เงินให้กบั บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศในการทําสัญญาซื@อขายหุน้ สามัญกับบริ ษทั ในต่างประเทศดังกล่าว (ดูหมายเหตุ
ข้อ 15 และ 34.3)

5.

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที"ดินและอาคารที"ตอ้ งจ่ายในอนาคต
จํานวน 95.34 ล้านบาท

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 990.79 ล้านบาท เพิ"มขึ@นเป็ น 4,206.01 ล้านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม
2551 หรื อเพิ"มขึ@น 3,215.22 ล้านบาท ทั@งนี@ เนื" องจากเมื"อวันที" 14 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ ้นที"ออกใหม่ต่อประชาชนจํานวน 280 ล้านหุ ้น มูลค่าที"ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ในราคาหุน้ ละ 8.00 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 2,240 ล้านบาท ซึ" งบริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นครบถ้วนแล้วเมื"อวันที" 22
พฤษภาคม 2551 โดยบันทึกเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 280 ล้านบาท และส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญภายหลังจากหัก
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการจําหน่ ายหลักทรัพย์จาํ นวน 1,874.48 ล้านบาท นอกจากนี@ ปี 2551 กําไรสะสมของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ"มสู งขึ@นเนื" องจากมีกาํ ไรสุ ทธิ ส่วนที"เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 1,095.17 ล้านบาท และมีส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย 108.07 ล้านบาท ส่ งผลทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ"มขึ@นเป็ น 4,348.51 ล้านบาท แต่เนื" องจากใน
ระหว่างปี 2551 มีการจ่ายเงินปั นผลออกไปจํานวน 142.50 ล้านบาท คงเหลือส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2551
เท่ากับ 4,206.01 ล้านบาท
สําหรั บ ส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 เพิ" มขึ@ นเป็ น 4,776.04 ล้านบาท หรื อ เพิ" มขึ@ น 570.03 ล้านบาท
เนื"องจากในปี 2552 มีกาํ ไรสุทธิส่วนที"เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 1,254.60 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิที"เป็ นส่วนของผู ้
ถือหุน้ ส่วนน้อยจํานวน 24.44 ล้านบาท และบริ ษทั มีการประเมินราคาที"ดินใหม่มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที"ดินเพิ"มขึ@น
อีกจํานวน 40.36 ล้านบาท ส่งผลทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ"มขึ@นเป็ น 5,476.53 ล้านบาท แต่เนื" องจากในระหว่างปี 2552
มีการจ่ายเงินปั นผลออกไปจํานวน 425.40 ล้านบาท และมีการซื@ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั คืนเป็ นจํานวน 272.14 ล้านบาท
นอกจากนี@ ในปี 2552 บริ ษทั ได้เข้าไปลงทุนในหุ ้นต่างประเทศบริ ษทั สยามแก๊ส ฮ่องกง จํากัด (HK) โดยมีสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศดังกล่าวร้อยละ 100 เกิดขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินเป็ นจํานวน 2.95 ล้านบาท
ทําให้คงเหลือส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 4,776.04 ล้านบาท
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด ในฐานะผูส้ อบบัญชี (Audit Fee) ปี 2551 และปี 2552 ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย เท่ากับ 6.55 ล้านบาท และ 7.346 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบุคคลหรื อกิจการที"เกี"ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที"เกี"ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ตารางที" 12.14 : รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2551 และปี 2552
บริษัท
ค่าสอบบัญชีงบการเงินสิ@นปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที" 1 ถึง 3
รวม

ปี 2551
0.94
0.83
1.79

ปี 2552
1.07
0.90
1.97

(หน่วย : ล้านบาท)
บริษัทและบริษัทย่ อย
ปี 2551
ปี 2552
4.07
4.56
2.48
2.78
6.55
7.34

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ าจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. นโยบายราคาก๊ าซลอยตัว
จากการที"ปัจจุบนั ราคาจําหน่ายก๊าซ LPG มีลกั ษณะกึ"งลอยตัวกึ"งควบคุม คือ รัฐบาลยังคงควบคุมราคา ณ โรงกลัน" /
ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ ราคานําเข้าก๊าซ LPG และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลังเก็บก๊าซ LPG ของ บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) (“ปตท.”) แต่ไม่ได้ควบคุมราคาขายปลีก แต่หากในอนาคตรัฐบาลมีนโยบายที"จะยกเลิกการควบคุมราคา
จําหน่ายก๊าซ LPG และลอยตัวราคาจําหน่าย LPG อย่างสมบูรณ์ จะส่งผลทําให้ตน้ ทุนนํ@าก๊าซของบริ ษทั และผูค้ า้ ก๊าซ
LPG ทัว" ไปอาจปรับตัวเพิ"มสูงขึ@นหรื อลดลงได้ และผูค้ า้ ก๊าซสามารถปรับเปลี"ยนราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มได้อย่างเสรี
เพื"อให้สอดคล้องกับต้นทุนที"แท้จริ งของผูค้ า้ ก๊าซหุ งต้ม ซึ" งการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวจะทําให้รูปแบบในการดําเนิ น
ธุรกิ จเปลี"ยนไปจากเดิ มที" เป็ นการแข่งขันกันด้วยคุณภาพและการบริ การมาเป็ นการแข่งขันกันด้วยราคา ซึ" งอาจมี
ผลกระทบมายังผลประกอบการของบริ ษทั ในอนาคต
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

13. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
- ไม่มี -
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