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ปั จจัยความเสี่ ยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การวิจยั และพัฒนา
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
โครงการในอนาคต
ข้อพิพาททางกฎหมาย
โครงสร้างเงินทุน
การจัดการ
การควบคุมภายใน
รายการระหว่างกัน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
อื่นๆ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั

คาอธิบายคาย่อ
บริ ษทั หรื อ SGP
กลุ่มบริ ษทั
VSPP
SGI
UGP
LCR
LMR
CGT
UMR
UTD
UGI
UGC
SQS
SEEC
SLM
SGHK
SUPERGAS
SINGGAS
SINOSIAM
SOGEL
UNITED
SGT
SGGAS
MYGAZ
SSW
SNTL
ก๊าซ LPG
ก๊าซ NGV
ปตท.
ตัวแทนค้าต่าง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ในเครื อสยามแก๊ส
บริ ษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จากัด
บริ ษทั ลัคกี้ มารี น จากัด
บริ ษทั เคมีคลั ส์แก๊ส ขนส่ง จากัด
บริ ษทั ยูนิค มารี น จากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จากัด
บริ ษทั สยามควอลิต้ ี สตีล จากัด
บริ ษทั สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จากัด
บริ ษทั สยามลัคกี้ มารี น จากัด
SIAMGAS HK CO., LTD.
SUPERGAS CO., LTD.
SINGGAS (LPG) PTE LTD.
SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD.
UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD.
SIAMGAS TRADING PTE. LTD.
SG GAS SDN. BHD.
MYGAZ SDN. BHD.
บริ ษทั สยามสุขสวัสดิ์ จากัด
บริ ษทั สยามนทลิน จากัด
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ก๊าซธรรมชาติเพื่อยานยนต์
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
โรงอัดบรรจุก๊าซและสถานี บริ การก๊าซที่ บริ ษทั หรื อ UGP แต่งตั้งให้
เป็ นตัว แทนค้าต่า งของบริ ษทั หรื อ UGP และสามารถจาหน่ ายก๊า ซ
LPG ภายใต้เครื่ องหมาย “สยามแก๊ส” หรื อ”ยูนิคแก๊ส” ได้
หมายถึง ผูค้ า้ ก๊าซตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 ซึ่ งกาหนดว่าจะต้องเป็ นผูค้ า้ น้ ามันที่มีปริ มาณการค้ารวมกันทุก
ชนิดปี ละ 100,000 เมตริ กตันขึ้นไป หรื อผูค้ า้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวชนิ ด
เดียวปี ละ 50,000 เมตริ กตันขึ้นไป

ผูค้ า้ น้ ามัน ม.10

ผูค้ า้ น้ ามัน ม.11
ผูข้ นส่งน้ ามัน ม.12
กพช.
สนพ.
สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ผูค้ า้ น้ ามันที่มีปริ มาณการค้าปี ละไม่ถึงปริ มาณที่กาหนดตาม ม.7 แต่
เป็ นผูค้ า้ น้ ามันที่ มีปริ มาณการค้าแต่ละชนิ ดหรื อรวมกันทุ กชนิ ดเกิ น
ปริ ม าณที่ รัฐ มนตรี ประกาศ หรื อ เป็ นผูค้ ้า น้ า มัน ที่ มี ข นาดของถัง ที่
สามารถเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงได้เกินปริ มาณที่รัฐมนตรี ประกาศ
หมายถึง ผูค้ า้ น้ ามันที่ประกอบธุรกิจสถานี บริ การน้ ามัน โดยที่ไม่ใช่ผคู ้ า้ น้ ามัน
ตาม ม.7 และ ม.10
หมายถึง ผูข้ นส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริ มาณที่รัฐมนตรี ประกาศ
หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน
หมายถึง สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
ธุรกิจพลังงาน ได้แก่
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
2) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น
3) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
4) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอล

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400
0107574800650
02 – 120 – 9999
02 – 250 – 6008
www.siamgas.com
950,000,000 บาท
950,000,000 หุน้
1.00 บาท
950,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยและรายละเอียดการประกอบธุรกิจ
บริษัท
ทุนทีเ่ รียก สัดส่ วนกำร
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ชำระแล้ ว
ถือหุ้น
(ล้ ำนบำท)
(ร้ อยละ)
1
UGP
105.00
99.59 การบรรจุ แ ละจ าหน่ า ยก๊า ซ LPG แอมโมเนี ย และ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิ โตรเคมี อื่ น โดยได้ รั บใบอนุ ญาต
ประกอบการเป็ นผู ้ค ้า ก๊ า ซตามมาตรา 6 (เที ย บเท่ า
ใบอนุญาตผูค้ า้ น้ ามันมาตรา 7)
2
LCR
70.00
99.99 การขนส่ งก๊าซ LPG และน้ ามันทางรถยนต์ โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
3
SQS
70.00
99.99 การผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG
4
SEEC
400.00
70.00 ผลิตและจาหน่ายเอทานอล
5
SLM
242.02
29.24 การขนส่งน้ ามัน ก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางเรื อ โดย
70.76 3 ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
6
CGT
50.00
99.99 1 การขนส่ งก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยทางรถยนต์ โดย
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท

7

SSW

8

SGHK

9

ทุนทีเ่ รียก
ชำระแล้ ว
(ล้ ำนบำท)

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

100.0

99.99

4,087.68

100.00

SUPERGAS

133.45

100.00

10.

SINGGAS

336.00

95.00 4

11.

UNITED

9.53

100.00

12.

SINOSIAM

1,100.47

100.00 2

13.

SOGEL

5,017.32

100.00 2

14.

SNTL

0.50

50.00

15.

SGT

2.0

100.00

16.

SGGAS

0.3

29.99 5

17.

MYGAZ

120.0

70.0

หมำยเหตุ

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางตรง โดยประกอบธุ รกิ จให้บริ การ
ท่าเรื อคอนเทนเนอร์ในประเทศไทย
เป็ น Holding Company และ จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศฮ่องกง
ธุ รกิ จจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ประเทศ
เวียดนาม
ธุ รกิ จจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ประเทศ
สิ งคโปร์
ธุ รกิ จจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ประเทศ
มาเลเซีย
ธุ ร กิ จ จั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มครบวงจร
ประกอบด้วยคลังสิ นค้า และท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สในการ
นาเข้า และท่าเรื อที่ สามารถให้บริ การผ่านท่า รวมถึ ง
การกระจายสิ น ค้า ด้ว ยเรื อ รถบรรทุ ก ก๊ า ซ และโรง
บรรจุก๊าซ ปิ โตรเลียมเหลวเพื่อบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ
ตั้งอยูเ่ มืองจูไห่ ประเทศจีน
ธุ ร กิ จ จั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มครบวงจร
ประกอบด้วยคลังสิ นค้า และท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สในการ
นาเข้า และท่าเรื อที่ สามารถให้บริ การผ่านท่า รวมถึ ง
การกระจายสิ นค้าด้วยเรื อ และรถบรรทุ กก๊าซ ตั้งอยู่
เมืองซัวเถา ประเทศจีน
เป็ นกิจการร่ วมค้า โดยประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรื อ
ขนาดใหญ่
ธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่
ประเทศสิ งคโปร์
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศมาเลเซีย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศมาเลเซีย

1. บริ ษทั ถื อหุ้นทางอ้อมผ่าน UGP และในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ได้ทาการโอนกิ จการภายใต้กลุ่มบริ ษทั เดี ยวกัน
ให้กบั LCR
2. บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่าน SGHK
3. บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่าน LCR และ UGP
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4. ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2553 ได้ทาการขายหุ ้นสามัญให้กบั บุคคลภายนอกในสัดส่ วนร้อยละ 5 ทาให้สดั ส่ วนการลงทุน
ในบริ ษทั Singas (LPG) Pte. Ltd. ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 95

(ก) นายทะเบียน
ชื่อ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ (662) 229-2800
โทรสาร (662) 359-1259
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์
- ไม่มี (ค) บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ที่อยู่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ (662) 344-1000
(ง) ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ชื่อ
บริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
ที่อยู่ ชั้น 10 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 652-7859-64
โทรสาร (662) 652-7867
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

1. ปัจจัยความเสี่ ยง
1 ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ ยงจากนโยบายของรั ฐบาล
(1) นโยบายการลอยตัวราคาก๊าซ(ในประเทศไทย)
ปัจจุบ ันราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG มีลกั ษณะกึ่งลอยตัวกึ่งควบคุม คือ รัฐบาลยังคงควบคุม ราคา ณ โรง
กลัน่ /ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ราคานาเข้าก๊าซ LPG และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลังเก็บก๊าซ LPG ของ บริ ษ ัท ปตท.
จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) (ซึ่ง เป็ นผู ผ้ ลิ ตก๊าซ LPG รายใหญ่ที่สุ ดของประเทศ) จ านวน 5 แห่ ง คือ ลาปาง
นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ ให้เ ท่ากับราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ และโรงแยกก๊า ซ
สาหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลปล่อยให้ลอยตัวอย่างเสรี ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส าหรับครัวเรื อน
เพื่อใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ทัง้ นี้ เนื่ องจากรัฐบาล โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาว่า ก๊า ซ LPG ที่ใ ช้
เป็ นก๊าซหุ งต้มเป็ นสินค้าทีม่ ีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของประชาชน จึ ง กาหนดให้ก๊าซ LPG ที่เ ป็ นก๊าซหุ งต้ม
เป็ นสินค้าควบคุม ซึ่งส่งผลให้หากผู ้ค้าก๊าซ LPG ทีเ่ ป็ นก๊าซหุ งต้มมีความประสงค์ทจี่ ะปรับเปลี่ ย นราคาจ าหน่ าย
จะต้องได้รบั ความเห็ นชอบจากกรมการค้าภายใน
กล่าวโดยสรุปคือ ราคาขายส่งก๊าซ LPG ทุกประเภททีค่ ลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทัง้ 5 แห่ ง ถู ก
กาหนดให้เ ท่ากับราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ และโรงแยกก๊าซ LPG สาหรับราคาขายปลีก ก๊าซ LPG ที่ใ ช้
ในครัวเรือนถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่ราคาขายปลี ก ก๊าซ LPG ส าหรับการ
นาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์และการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคุม
ตัง้ แต่ปลายปี 2554 เป็ นต้นมา ภาครัฐได้มีนโยบายปรับโครงสร้า งราคาพลัง งานทั้ง ระบบโดยให้
ทยอยลอยตัวราคาก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์ (NGV) และก๊าซ LPG โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้เ ริ่ ม ทยอย
ปรับขึ้นราคาจาหน่ ายสาหรับการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมก่อน และในเดือนมกราคม 2555 เริ่ม ทยอยปรับขึ้ น
ราคาจาหน่ ายสาหรับการนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ ส่วนต่างของราคาทีป่ รับขึ้นทัง้ 2 ประเภทการใช้ง านนี้
ผู ้ค้าก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ่งรวมถึงบริษทั ด้วย มีหน้าทีส่ ่งคืนภาครัฐเพื่อนาเข้ากองทุนน้ ามันเชือ้ เพลิง
ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2555 รัฐบาลได้ปรับขึ้นราคาก๊าซเพื่อนาส่งคืนเข้าของทุน น้ ามัน เชื้อเพลิ ง
ไปแล้ว 11.20 บาทต่อกิโลกรัมสาหรับการน าไปใช้ใ นภาคอุ ตสาหกรรม ซึ่ง มี การเปลี่ ย นแปลงไปในทิศทาง
เดียวกับราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก และสาหรับการนาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์รฐั บาลได้ปรับขึ้ น
เพียง 3.04 บาทต่อกิโลกรัม
ในอนาคต มีแนวโน้มทีร่ ฐั บาลจะยกเลิกการการชดเชยราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG ในประเทศจากเงิ น
สนับสนุ นของกองทุนน้ ามันเชือ้ เพลิง และลอยตัวราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ในทุกประเภทการใช้ง าน
รวมถึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาหรับครัวเรือนหรือเพื่อใช้ในการหุ งต้ม ซึ่งจะทาให้ ราคาจ าหน่ ายก๊าซ LPG ใน
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกราคาของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ รวมทั้ง สะท้อนต้น ทุน การ
จาหน่ ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง
ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์จ ะส่ ง ผลให้ ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ซึ่ง
รวมถึงบริษทั มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริ ษ ัทอาจมี ผลประกอบการ
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ขาดทุน หรืออาจมีกาไรลดลง หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวลดลง ในทางตรงข้าม บริษทั อาจมี กาไรเพิ่ ม ขึ้ น
หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ หากราคาก๊าซ LPG เพิ่มสูงขึ้นมาก อาจทาให้ผู ้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค
ไปใช้พลังงานทดแทนชนิ ดอื่นทีม่ ีราคาถูกกว่า ซึ่งจะทาให้ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ลดลงและส่ ง ผลต่อ
รายได้ของผู ้ค้าก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ่งรวมถึงบริษทั ด้วย
(2) นโยบายการเปิ ดเสรี การจาหน่ายก๊าซ LPG ที่เป็ นก๊าซหุงต้ ม
จากการเปิ ดเสรีทางการค้าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) อาจทาให้ ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ของโลกจากต่างประเทศรายใหม่หรือผู ้ค้าในประเทศทีม่ ีความพร้อมทัง้ ในด้านเงินทุนและเทคโนโลยี เ ข้า
มาแข่งขันในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจนี้ มีความรุนแรงมากขึ้น
อย่างไรก็ตามผู ้ประกอบการจากต่างประเทศหรือผู ้ประกอบการภายในประเทศก็ อาจจะประสบ
ปัญหาในเรื่องความไม่คนเคยกับสภาวะตลาด
ุ้
รวมทัง้ ยังไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าก๊าซ LPG และสายสัม พัน ธ์
กับผู ้ค้าก๊าซ LPG ตลอดจนเครือข่ายของธุรกิจในประเทศไทยดี พ อ ซึ่ง อาจเป็ นปั จ จั ย ส าคัญ ที่ทาให้ ประสบ
ความสาเร็จทางการตลาดได้ยาก
(3) นโยบายการคุ้มครองผู้บริ โภคและสิ่ งแวดล้ อ ม
บริษทั และ UGP ในฐานะเจ้าของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริการก๊าซ LPG
ต้องดาเนิ นการขออนุ ญาตในการก่อสร้างและต้องได้รบั การตรวจสอบจากหน่ วยงานราชการที่เ กี่ย วข้อง อย่ าง
สม่าเสมอเพื่อให้คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริการก๊าซ LPG มี ความปลอดภัย และเป็ นไป
ตามมาตรฐานทีห่ น่ วยงานราชการกาหนด ซึ่ง บริ ษ ัทและ UGP ก็ไ ด้ปฏิบตั ิตามกฎระเบีย บ ข้อบัง คับของ
หน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด โดยคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG
ของบริษทั และ UGP มีสภาพและคุณภาพอยู่ในมาตรฐานทีห่ น่ วยงานราชการกาหนดมาโดยตลอด
ในอนาคต ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิของผู ้บริโภคมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความส าคัญ เพิ่ ม มากขึ้ น
ซึ่งรัฐบาลบาลอาจมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มความปลอดภัย ให้ แ ก่ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG รวมถึ ง การ
รณรงค์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการดาเนิ นงาน และกาไรในอนาคตของ
กลุ่มบริษทั บริษทั และ UGP ในฐานะผู ้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ได้ตระหนักถึงความสาคัญดัง กล่ าว จึ งได้มี การ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยมาโดยตลอด โดยถัง บรรจุ ก๊าซ LPG คลัง เก็บก๊าซ
LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริการก๊าซ LPG ของบริษทั และ UGP จะต้องมี ม าตรฐานความปลอดภัย ต่อ
ผู ้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็ นไปตามทีห่ น่ วยงานราชการทีม่ ีหน้าทีก่ ากับดูแลได้กาหนดไว้
(4) นโยบายส่ งเสริ มการใช้ ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์
จากการทีร่ าคาน้ ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชือ้ เพลิงเพิ่ ม
มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์เ พิ่ ม มากขึ้ น จนอาจทาให้ เ กิดการขาด
แคลนก๊าซ LPG เพื่อนาไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม และอาจทาให้ประเทศไทยต้องน าเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ
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รัฐบาลจึ งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์มากขึ้น เนื่ องจากประเทศไทยสามารถ
ผลิตก๊าซ NGV ได้เ อง ไม่ต ้องนาเข้าจากต่างประเทศ และการใช้ก๊าซ NGV ยังช่วยลดปัญ หาด้านมลพิ ษ ในอากาศ
อีกด้วย ซึ่งปัจจุบ ันรัฐบาลได้มีโครงการดัดแปลงรถแท็กซีแ่ ละรถยนต์ข องหน่ วยงานราชการ โดยเริ่ ม จาก รถ
โดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครก่อน จากนั้นจึ งขยายจานวนไปยังรถกลุ่ ม อื่ น
ต่อไป พร้อมทัง้ เพิ่มจานวนสถานี บริการก๊าซ NGV เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ NGV ที่จ ะ
เพิม่ ขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ได้วเิ คราะห์ ถึงผลกระทบจากนโยบายดัง กล่ าว และพบว่าการน าก๊าซ
NGV มาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์มีขอ้ ด้อยและข้อจากัดหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซ LPG เป็ น
เชือ้ เพลิงในรถยนต์ เช่น การดัดแปลงเครื่องยนต์ให้สามารถใช้กา๊ ซ NGV ได้จะมีตน้ ทุน สู ง เนื่ องจากต้องน าเข้า
อุปกรณ์จากต่างประเทศ การติดตั้ง ถัง ก๊าซ NGV ในรถยนต์ทาได้ย ากกว่า การติดตั้ง ถัง ก๊าซ LPG ในรถยนต์
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเติมก๊าซ NGV ใช้เวลานานกว่าการเติมก๊าซ LPG และจ านวนสถานี บริ การก๊าซ NGV ใน
ปัจจุบ ันมีอยู่จานวน 476 แห่ ง ซึ่งมีจานวนน้อยกว่าจานวนสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่มี กระจายอยู่ จ านวน 1,164
แห่ งทัวประเทศ
่
1.2 ความเสี่ ยงจากการเพิ่มขึ้นของผู้ค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
หากพิจารณาปริมาณการจาหน่ ายก๊าซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหว่างปี 2545 – 2555 จะพบว่า
ปริมาณการจาหน่ ายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจาก 2,096 ล้านกิโลกรัมในปี 2545 เป็ น 4,721 ล้านกิโลกรัม ในปี 2555 โดย
มีอตั ราการขยายตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.20 โดยหากถ้าพิจารณาจากการขยายตัวในช่วง 5
ปี ยอ้ นหลัง มีการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.25 ซึ่งแนวโน้มและอัตราการขยายตัวดังกล่ าวอาจเป็ นเหตุจู ง ใจให้
ผู ้ประกอบการรายใหม่เ ข้ามาแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG
ตารางแสดงปริมาณการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในปี 2545 – 2554
ปี
ปริ มาณการจาหน่าย (ล้ านกิโลกรั ม)
2545
2,096
2546
2,147
2547
2,179
2548
2,357
2549
2,691
2550
3,058
2551
3,557
2552
3,483
2553
3,885
2554
4,294
2555
4,721
ทีม่ า

: สานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
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อัตราการขยายตัว (ร้ อ ยละ)
4.12
2.40
1.51
8.15
14.18
13.65
16.31
-2.08
11.54
10.53
9.96

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ได้มีผู ้ค้าตามมาตรา 7 รายใหม่เ พิ่มขึ้นจานวน 4 ราย และเมื่ อสิ้ น ปี 2555 มี ผูค้ า้
รายใหม่ทง้ ั สิน้ จานวน 8 ราย โดยเปลี่ยนสถานะจากเจ้าของสถานี บริการก๊าซ มาเป็ นผู ค้ า้ ตามมาตรา 7 โดยที่ไ ด้
ปฏิบ ัติตามเงื่อนไขของการทีจ่ ะเป็ นผู ้ค้าก๊าซ LPG ทีไ่ ด้รบั ให้เ ป็ นผู ้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 นั้นต้องมี คุณ สมบัติแ ละ
เงื่อนไขตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์กาหนด เช่น ต้องมีทนุ จดทะเบียน 50 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีเ งินทุนหมุ น เวีย นขั้น
ตา่ 100 ล้านบาท ต้องมีคลังเก็บก๊าซ LPG เพื่ อส ารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริ ม าณที่จ ะทาการค้าใน
ระยะเวลา 1 ปี ต้องมีปริมาณการค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประจาปี (ปริมาณที่น าเข้ามาในราชอาณาจั กร ซื้อ กลัน่
ผลิต หรือได้มาในปี หนึ่ ง) มากกว่า 50,000 ตัน อย่างไรก็ตามการเป็ นผู ้ค้ารายใหม่จะต้องใช้เงินทุน และระยะเวลา
ในการสร้างให้เ ครื่องหมายการค้าของตนเป็ นทีย่ อมรับของผู ้บริโภค และยังต้องแข่งขันกับผู ้ประกอบการรายเดิ ม
ทีม่ ีฐานลูกค้าอยู่แล้วด้วย และการเก็บสารองตามกฎหมายจะเพิ่ ม ขึ้ นเป็ นร้อยละ 1 เดื อนกัน ยายน 2554 ซึ่ง
จาเป็ นต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในการสร้างคลังเก็บสารองตามกฎหมาย อีกทัง้ หากผู ป้ ระกอบการรายใหม่
จะเข้ามาแข่งขันในภาคหุ งต้มนั้น จะต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพื่อใช้หมุนเวียนในตลาด ซึ่งจะต้องมีการลงทุนไม่
ตา่ กว่า 1 ล้านใบ คิดเป็ นเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็ น การจ ากัดโอกาสในการเข้ามาใน
อุตสาหกรรมนี้ ของผู ้ประกอบการรายใหม่
1.3 ความเสี่ ยงเรื่ อ งความปลอดภัยของถั งก๊าซ LPG
เนื่ องจากก๊าซ LPG เป็ นก๊าซไวไฟและติดไฟง่าย หากเกิดการระเบิดของถัง ก๊าซ LPG ก็อาจก่อ ให้ เ กิด
อันตรายและความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สิน ขึ้นได้ ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้ น บริ ษ ัทและ UGP ในฐานะ
ผู ้ค้าก๊าซ LPG และเจ้าของโรงบรรจุกา๊ ซ LPG จะต้องเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อความเสี ย หายที่เ กิดขึ้ น ซึ่ง อาจส่ ง ผล
กระทบต่อชือ่ เสียงและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั
อย่างไรก็ตาม ในการผลิตถังก๊าซ LPG จะต้องได้รบั การตรวจสอบให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรม
(มอก.) ทีก่ าหนดขึ้นโดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กรมธุ รกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงานยังกาหนดให้มีการตรวจสอบถัง ก๊าซ LPG ที่ผ่านการใช้ง านมาแล้ว 5 ปี ด้วยการ
ทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบถังทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบ
ใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยื ดตัว
ของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปี ภายหลังปี ที่ 10 จะต้องทาการทดสอบใหญ่ ซึ่ง ประกอบไป
ด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยื ดตัวของเนื้ อเหล็ กของถัง
(Expansion Test) ทุกครั้ง ซึ่งหากถังก๊าซ LPG ไม่ผา่ นการทดสอบจะไม่สามารถนาไปบรรจุกา๊ ซ LPG ได้อีกและ
จะต้องทาลายทิง้
นอกจากการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบของหน่ วยราชการอย่างเคร่งครัดแล้ว บริ ษ ัทและ UGP ยัง จั ดให้ มี
หน่ วยงานภายในทีท่ าหน้าทีต่ รวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG และหากพบถังก๊าซ LPG ทีเ่ สื่อมสภาพหรื อสงสัย ว่าจะ
เสื่อมสภาพ บริษทั จะว่าจ้างผู ้เชีย่ วชาญทางด้านการประเมินสภาพถังก๊าซ LPG ที่เ ป็ นอิ ส ระมาทาการตรวจสอบ
สภาพถังก๊าซ LPG โดยประสานงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ถัง ก๊า ซ LPG
ของบริษทั และ UGP ทีห่ มุนเวียนอยู่ในท้องตลาดมีความปลอดภัยตามมาตรฐานทีท่ างราชการกาหนดไว้ และใน
ระยะเวลา 5 ปี ทผี่ า่ นมา บริษทั และ UGP ไม่เ คยประสบปัญหาเรื่องความปลอดภัย ของถัง ก๊าซ LPG เลย ดัง นั้ น
บริษทั จึ งมีความมัน่ ใจว่ากลุ่มบริษทั มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของถังบรรจุกา๊ ซ LPG น้อยมาก
ส่วนที่ 2 – ข้อ 1 ปัจจัยความเสี่ยง - หน้า 7

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
1.4 ความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิภยั ขึ้นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG
ของกลุ่มบริ ษทั
บริษทั และ UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG โดยแยกเป็ น
สินทรัพย์ของบริษทั และ UGP ดังนี้
ตารางแสดงคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่เ ป็ นสิ น ทรัพ ย์ ข องบริ ษ ัทและ
UGP
(หน่ วย : แห่ ง)
บริ ษทั
UGP
รวม
คลังเก็บก๊าซ LPG
5
2
7
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG
21
13
34
สถานี บริการก๊าซ LPG
32
32
หมายเหตุ : * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริษัทดาเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO
(Company Own – Company Operate)) จานวน 19 แห่ ง โรงบรรจุก๊ า ซ LPG ที่ บ ริ ษั ท ให้ บุ ค คลภายนอกเช่ า เพื่อ
ดาเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จานวน 15 แห่ ง

ซึ่งหากเกิดอุบ ัติภยั ขึ้นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษ ัท
และ/หรือ UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั
อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG บริ ษ ัท
และ UGP ได้กาหนดลักษณะและรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้า งดัง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตามกฎระเบีย บของหน่ วย
ราชการทีท่ าหน้าทีค่ วบคุม รวมทัง้ ได้รบั อนุ ญาตในการดาเนิ นการก่อสร้า งสิ่ ง ปลู ก สร้างดัง กล่ าวจากกรมธุ รกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ บริษทั และ UGP ได้ทาประกันคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และ
สถานี บริการก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และทาประกันภัย ประเภทความรับผิดชอบต่อ
บุคคลทีส่ าม ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ บริษทั และ UGP ในกรณี ที่เ กิดอุ บตั ิภ ัย ขึ้ นกับคลัง เก็บก๊าซ
LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริการก๊าซ LPGของกลุ่มบริษทั ให้น้อยที่สุ ด โดยวงเงิ น เอาประกัน ภัย หาก
ได้รบั ความเสียหาย มีจานวนรวมเท่ากับ 1,327.87 ล้านบาท
ในส่วนของโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ทีบ่ ริษทั และ UGPให้ผู ้อื่นเช่า ช่วงนั้ น บริ ษ ัท และ UGP ได้ระบุไ ว้ใ น
สัญญาเช่าช่วงอย่างชัดเจนว่า ผู ้เช่าช่วงจะเป็ นผู ้รับผิดชอบความเสี ย หาย ต่อทรัพ ย์ สิ น ที่เ ช่าจากบริ ษ ัทและ UGP
ทรัพย์สินและความเสียหายของบุคคลทีส่ าม ตลอดจนความเสียหายจากมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมอัน เกิดจากการ
ปฏิบ ัติงานของผู ้เช่าช่วง ดังนั้นหากผู ้เช่าช่วงก่อให้เ กิดความเสียหายต่อโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ผู เ้ ช่า
ช่วงจะเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เ กิดขึ้ นกับโรงบรรจุ ก๊า ซ LPG ที่
เป็ นสินทรัพย์ของบริษทั และ UGP ด้วย
1.5 ความเสี่ ยงในการขนส่ งก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
บริษทั มีบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน LPG แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่น เป็ นธุ รกิจ
หลักจานวน 3 บริษทั ได้แก่ LCR CGT และ SLM นอกจากนี้ UGP ซึ่งประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นเป็ นธุรกิจหลักก็มีพาหนะทีใ่ ช้สาหรับขนส่ง ก๊าซ LPG ด้วย ซึ่งในระหว่างการขนส่ ง อาจ
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เกิดอุบ ัติเ หตุหรือเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดขึ้นทีจ่ ะนามาซึ่งความสูญเสีย และอาจส่ ง ผลกระทบต่อชื่อเสี ย งและการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั
อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซ LPG และปิ โตรเคมีภ ัณ ฑ์ อื่น ๆ ทั้ง 3 บริ ษ ัท
และ UGP ต่างก็ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ขนส่งน้ ามันเชือ้ เพลิงจากกรมธุรกิจพลัง งาน โดยพาหนะที่ใ ช้ใ นการ
ขนส่งทัง้ รถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนี ย เรื อบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุก
แอมโมเนี ย ต่างก็ได้รบั อนุ ญาตและได้รบั การตรวจสอบอย่างสม่าเสมอจากกรมการขนส่ ง ทางบก และ กรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี พนักงานขับรถและเรือของกลุ่ ม บริ ษ ัทก็ไ ด้รับการฝึ กอบรมจากกลุ่ ม บริ ษ ัทและ
ได้รบั ใบอนุ ญาตจากกรมธุรกิจพลังงานทัง้ หมด ทัง้ นี้ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ กลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบีย บของ
หน่ วยงานราชการทีท่ าหน้าทีค่ วบคุมอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริ ษ ัท
ย่อยได้ทาประกันภัยเรือบรรทุกน้ ามัน เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกแอมโมเนี ยของบริ ษ ัทย่ อยรวม 21 ลา
(เรือทัง้ 21 ลามีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,623.54 ล้านบาท) โดยวงเงินเอาประกัน ภัย หาก
ได้รบั ความเสียหาย มีจานวนรวมเท่ากับ 1,593.0 ล้านบาท และทาประกันภัยรถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุกก๊า ซ LPG
และรถบรรทุกแอมโมเนี ยของบริษทั ย่อยทัง้ 316 คันแล้ว ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวได้ครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี ย หาย
ทีเ่ กิดขึ้นกับบุคคลทีส่ ามด้วย ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่จ ะมี ต่อกลุ่ ม บริ ษ ัท ในกรณี ที่เ กิดอุ บตั ิเ หตุห รื อ
เหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดขึ้นดังกล่าวให้น้อยทีส่ ุด
1.6 ความเสี่ ยงจากการที่สั ญญาเช่ าที่ดินที่คลังเก็บก๊าซ LPG ที่ส าธุประดิษฐ์ ไม่ได้ รับการต่ อ สั ญญา
คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษทั และ UGP ทุกแห่ งตั้ง อยู่ บนที่ดิน ที่เ ป็ นสิ น ทรัพ ย์ ข องบริ ษ ัทและ UGP
ยกเว้นคลังเก็บก๊าซ LPG ทีส่ าธุประดิษฐ์เ พียงแห่ งเดียวทีต่ ง้ ั อยู่บนทีด่ ินเช่า ซึ่งหากเจ้าของทีด่ ินไม่ตอ่ อายุสญั ญาเช่า
ทีด่ ินดังกล่าวให้แก่บริษทั ก็จะทาให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบในการดาเนิ นธุรกิจ เนื่ องจากคลัง เก็บก๊าซ LPG ที่ส าธุ
ประดิษฐ์อยู่ภายในกรุงเทพ จึ งเป็ นจุดได้เ ปรียบในการเป็ นศูนย์กลางในการกระจายผลิ ตภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัทให้ แ ก่
ลูกค้าภายในกรุงเทพ จากการทีม่ ีสถานทีต่ ง้ ั อยู่ไม่ไกลจากโรงแยกก๊าซ มีทา่ เรือซึ่งทาให้ การขนส่ ง ก๊าซ LPG จาก
โรงแยกก๊าซทีศ่ รีราชาและระยองสามารถดาเนิ นการได้สะดวก รวมทัง้ อยู่ ใ กล้ทางด่ วนซึ่ง ทาให้ การขนส่ ง ก๊าซ
LPG ทางบกสามารถดาเนิ นการได้สะดวก โดยสัญ ญาเช่าฉบับปั จ จุ บนั มี อายุ 3 ปี ซึ่ง จะสิ้ น สุ ดลงในวัน ที่ 31
ธันวาคม 2553 แต่ปัจจุบ ันบริษทั ได้ตอ่ อายุสญั ญาไปอีก 3 ปี โดยสัญญาสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556
เพื่อลดความเสี่ยงทีบ่ ริษทั อาจจะไม่ได้ตอ่ สัญญาเช่าทีด่ ินที่ส าธุ ประดิ ษ ฐ์ใ นอนาคต และเพื่ อเป็ นการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในปี 2551 บริ ษ ัทได้ซ ื้อที่ดิน ขนาด 89-3-40 ไร่ ที่อาเภอพระประแดง จั ง หวัด
สมุทรปราการ เพื่อใช้กอ่ สร้างท่าเรือและคลังเก็บก๊าซ LPG แห่ งใหม่ ซ่ งึ บริ ษ ัทได้รับใบอนุ ญาตการประเมิ น ผล
กระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ในเดือนพฤศจิ กายน 2553 โดยจะเริม่ แผนการก่อสร้างในส่วนของคลัง ก๊าซปิ โตรเลี ย ม
เหลว และคาดว่าจะเริ่มเปิ ดดาเนิ นการได้ภายในปี 2556
1.7 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก
ต้นทุนวัตถุดิบและราคาจาหน่ าย LPG ในต่างประเทศของบริษทั และบริษทั ย่อยที่อยู่ ใ นต่างประเทศ มี
การเปลี่ ย นแปลงขึ้ นลงตามตลาดโลก ที่ผ่า นมาราคาก๊า ซ LPG ในตลาดโลกมี ความผัน ผวนสู ง เนื่ องจาก
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
หลากหลายปัจจัย ซึ่งบริษทั ไม่อาจควบคุมได้ ส่งผลให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ ย งไม่ ไ ด้ โดยความผัน
ผวนของราคา LPG ขึ้นอยู่ก ับปัจจัยหลายประการ ได้แก่
 ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคของโลก
 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทานและปริมาณสารองของก๊าซ LPGในตลาดโลก
 การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผู ้ผลิตและส่ ง ออกปิ โตรเลี ย ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็ นผู ้ผลิตและส่งออกรายใหญ่
 สภาพภูมิอากาศ
 การแข่งขันโดยพลังงานทดแทน
ทีผ่ า่ นมาผู ้บริหารบริษทั มีนโยบายเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัตถุ ดิบทั้ง ราคาซื้อและราคาจ าหน่ าย
โดยการทาสัญญาซือ้ และขายระหว่างบริษทั และคูค่ ้า โดยมีการกาหนดเป้ าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาใน
การดาเนิ นการบริหารความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม และให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษทั
1.8 ความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ
บริษทั มีแผนการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็ นการต่อยอดธุรกิจปั จ จุ บนั และเพิ่ ม โอกาส
ในการเติบโตในระยะยาวของบริษทั โดยปัจ จุ บนั บริ ษ ัทมี น โยบายขยายธุ รกิจ อย่ างต่อเนื่ องในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศทีบ่ ริษทั ยังไม่เ คยมีการค้าขาย ดังนั้นความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขยายการลงทุนไป
ยังต่างประเทศนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการได้แก่
• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้ าหมาย รวมถึงประเทศคูค่ ้าของประเทศดังกล่าว
• การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง นโยบายสนับสนุ นการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้ นภาษี แ ละ
ด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
• ขีดความสามารถขององค์กรในการเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ
• การลงทุนในโครงการทีม่ ีลกั ษณะเป็ นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซึ่ง มี ความต้องการใช้เ งิ น ลงทุน
มาก ใช้เวลาในการพัฒนา อันอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ บริษทั ได้มีการศึกษาและวิเ คราะห์ ในรายละเอี ย ด
ด้านกฎหมาย นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ ด้านภาษี รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น เพื่ อประเมิ น ผล
กระทบทีอ่ าจขึ้นต่อธุรกิจ และนาผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
และภายหลังจากการลงทุนแล้ว ได้มีการจัดระบบและหน่ วยงานภายในเพื่อประมวลผลการประกอบการและปั จ จั ย
ความเสี่ยงของโครงการทีล่ งทุนไปแล้วอย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้ เร่งพัฒนาขี ดความสามารถขององค์กรและพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร รองรับการขยายการดาเนิ นงานและการลงทุนในต่างประเทศ
2 ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
2.1 ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่ ม บริ ษ ัทย่ อมมี ความเสี่ ย งทางการเงิ น ที่ห ลากหลายซึ่ง ได้แ ก่ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจั ดการความเสี่ ย ง
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โดยรวมของกลุ่มบริษทั จึ งมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาให้ เ สี ย หาย
ต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั ให้เ หลือน้ อยที่สุ ดเท่าที่เ ป็ นไปได้ กลุ่ ม บริ ษ ัทจึ งใช้เ ครื่ องมื อ
อนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ยงเท่าทีจ่ าเป็ น
การจัดการความเสี่ยงดาเนิ นงานโดยฝ่ ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่ วนงานบริ ห ารเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท)
เป็ นไปตามนโยบายทีอ่ นุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริ ษ ัทจะชี้ประเด็ น ประเมิ น
และป้ องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทางานอย่างใกล้ชดิ กับหน่ วยปฏิบตั ิง านต่าง ๆ ภายในกลุ่ ม
บริษทั
2.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่างประเทศซึ่ง
ก่อให้เ กิดผลกระทบแก่กลุ่มบริษทั ในงวดปัจจุบ ันและในปี ตอ่ ๆไป กลุ่มบริษทั ไม่ได้ทาสัญ ญาป้ องกัน ความเสี่ ย ง
ไว้เนื่ องจากผู ้บริหารประเมินว่าอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจะไม่ มี ผลกระทบอย่ างเป็ นสาระส าคัญ ต่อ
สินทรัพย์และหนี้ สินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
3 ความเสี่ ยงด้ านการบริ หารจัดการ
3.1 ความเสี่ ยงจากกรณีที่มกี ลุ่มผู้ถื อ หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ถื อ หุ้นมากกว่ าร้ อยละ 75
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 กลุ่มวีรบวรพงศ์เ ป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในบริษทั ในสัดส่วนร้อยละ 68.69 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ซึ่งทาให้ กลุ่ ม วีรบวรพงศ์ มี อานาจในการควบคุม บริ ษ ัทและมี อิทธิ พ ลต่อการ
ตัดสินใจของบริษทั ในทุกเรื่องทีต่ ้องได้รบั ความเห็ นชอบจากที่ประชุม ผู ถ้ ื อหุ ้ น ยกเว้น เรื่ องที่กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับบริษทั กาหนดให้ต ้องได้รบั เสียงส่วน 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ดังนั้นผู ้ถือหุ ้นรายอื่นของบริ ษ ัทจึ งมี
ความเสี่ยงจากการทีไ่ ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่ วงดุ ลเรื่ องที่ผูถ้ ื อหุ ้ น ใหญ่เ สนอให้ ที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา
อย่างไรก็ตามบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการทีไ่ ม่ได้เ ป็ นผู ้บริหารจ านวน 4 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิ ส ระ/
กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการทีไ่ ม่ ไ ด้เ ป็ นผู บ้ ริ ห ารอี ก 1 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริ ษ ัท
ทัง้ หมด 8 ท่าน หรือคิดเป็ นร้อยละ 50 เพื่อทาหน้าทีถ่ ่วงดุลอานาจในการบริหาร กลั่น กรองวาระที่จ ะเสนอให้ ที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา รวมทัง้ ตรวจสอบการทางานของกรรมการและผู บ้ ริ ห ารที่เ ป็ นตัวแทนของผู ถ้ ื อหุ ้ น ราย
ใหญ่ดว้ ย
3.2 ความเสี่ ยงจากการได้ รับผลกระทบจากการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ย่ อ ย
ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั นอกจากจะขึ้นอยู่ก ับผลการดาเนิ นงานของบริษทั แล้ว ยัง ขึ้ นอยู่ กบั ผล
การดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยด้วย ซึ่งหากบริษทั ย่อยประสบปัญหาในการดาเนิ นงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนิ นงานของบริษทั ในงบการเงินรวม ซึ่งบริษทั ได้กาหนดมาตรการในการกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครื อ รวมทั้ง
การส่งตัวแทนของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริ ษ ัทในเครื อเพื่ อกาหนดนโยบายและรักษา
ผลประโยชน์ ของกลุ่มบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้กลุ่มบริษทั มีการดาเนิ นงานไปในทิศทางเดี ย วกัน ซึ่ง จะส่ ง ผลไปสู่ การ
บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดาเนิ นงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

2. ลั กษณะการประกอบธุรกิจ
1. ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาที่ส าคัญ
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) เดิมชือ่ บริษ ัท วีเ อสพี พี ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากัด จด
ทะเบียนก่อตัง้ บริษทั ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 500,000 บาท มี วตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ
ดาเนิ นธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซึ่งบริษทั ได้รับอนุ ญาต
ให้เ ป็ นตัวแทนค้าต่างของบริษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จากัด (“SGI”) (กลุ่ ม วีรบวรพงศ์ ซ่ งึ เป็ นผู ถ้ ื อหุ ้ น ใหญ่
ของบริษทั เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ใน SGI ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวีรบวรพงศ์ได้ขายหุ ้น SGI
ทัง้ จานวนให้แก่บคุ คลภายนอกแล้ว) ซึ่งเป็ นผู ้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญ ญ ตั ิการค้า น้ ามัน เชื้อเพลิ ง
พ.ศ.2543 บริษทั เริ่มประกอบธุรกิจจากธุรกิจสถานี บริการก๊าซ LPG ก่อนทีจ่ ะขยายการประกอบธุ รกิจ ไปสู่ การ
ประกอบธุรกิจโรงบรรจุกา๊ ซ LPG
บริษทั ได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุ รกิจ ไปสู่ การค้าก๊าซ LPG
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทอื่น รวมทัง้ ธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การขนส่ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเลี ย มทั้ง ทาง
รถยนต์และทางเรือ ด้วยการเข้าลงทุนในบริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิ คลั ส์ จ ากัด (มหาชน) (“UGP”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เมื่ อวัน ที่ 27 ธัน วาคม 2547 และลงทุน ใน
บริษทั ลัคกี้ แคร์ริเ ออร์ จากัด (“LCR”) ซึ่งประกอบธุรกิจ ขนส่ ง น้ ามัน และก๊า ซ LPG ทางรถยนต์ เมื่ อวัน ที่ 31
มีนาคม 2548 รวมทัง้ การซือ้ สินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จาก SGI ได้แ ก่ ที่ดิน สิ ทธิ การ
เช่า อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ ถังก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG เครื่ องหมายการค้า และสิ ทธิ บตั ร
เป็ นต้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
ในปี 2548 บริษทั ได้เ ปลี่ยนชือ่ เป็ นบริษ ัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คลั ส์ จ ากัด (มหาชน) และได้รับ
อนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าน้ ามันตามาตรา 7 ทาให้บริษทั เป็ นผู ้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 ทีป่ ระกอบธุรกิจ ค้าก๊าซปิ โตรเลี ย ม
เหลว แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ภายใต้เ ครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส ” และ “ยู นิ คแก๊ส ” และ
ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น โดยมีบริษทั ย่อยในกลุ่มรวมทัง้ สิ้ น 8 บริ ษ ัท ได้แ ก่
บริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นทางตรง คือ บริ ษ ัท ยู นิ คแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิ คลั ส์ จ ากัด (มหาชน) และ บริ ษ ัท ลัคกี้
แคร์ริเ ออร์ จากัด และบริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่านทางบริษทั ย่อยของบริษทั อีกจ านวน 6 บริ ษ ัท คือ บริ ษ ัท
ลัคกี้ มารีน จากัด บริษทั เคมีค ัลส์แก๊ส ขนส่ง จากัด บริษทั ยูนิค มารีน จากัด บริ ษ ัท ยู นิ คแก๊ส เทรดดิ้ ง จ ากัด
บริษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เ นชันแนล
จากัด และบริษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเ ออร์ จากัด
่
ในปี 2551 บริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเริ่มทาการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ข อง
บริษทั ภายใต้ชือ่ “SGP” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และได้มีพฒั นาการทีส่ าคัญ ดังนี้
 บริษทั ได้จัดตัง้ บริษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”) ด้วยทุนจดทะเบีย นจ านวน 70 ล้านบาท เมื่ อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เพื่อซือ้ สินทรัพย์ทใี่ ช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ ายถัง ก๊าซ LPG ของ
บริษทั ถังเหล็กสากล จากัด จากบริษทั บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จากัด ในราคา 123.20 ล้านบาท
 บริษทั ซือ้ หุ ้นสามัญของบริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จ ากัด (“SEEC”) จ านวน 28 ล้านหุ ้ น มู ล
ค่าทีต่ ราไว้หุ ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 280 ล้านบาท จากบริษทั ราชบุรีพ ลัง งาน จ ากัด บริ ษ ัท วีวอง
คอร์ปอเรชัน่ จากัด และนายกฤตพงษ์ พัชรภิญญโญพงศ์ ซึ่งไม่ใช่บคุ คลเกี่ย วโยงกับบริ ษ ัท ซึ่ง ทาให้
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของ SEEC เมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2551
 บริษทั ได้ซอื้ ทีด่ ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้ อที่ 89-3-40 ไร่ ตัง้ อยู่บ ้านเลขที่ 33 หมู่ 4 ถนนสุ ข สวัส ดิ์ ตาบล
บางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 เพื่อก่อสร้างท่าเรื อขนส่ ง
ก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG และ โรงบรรจุกา๊ ซ LPG จากบริษทั ไทยเกรียงกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 บริษทั ได้จัดตัง้ SIAMGAS HK CO., LTD.(“SGHK”) บริษทั ย่อย โดยบริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน SGHK ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นในเขตบริหารพิเ ศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจี น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีว ัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นบริษทั โฮลดิ้งและค้าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 บริษทั ซือ้ หุ ้นสามัญของ SUPERGAS COMPANY LIMITED “SUPERGAS” ในสัดส่ วนร้อยละ 100
จาก SHANGHAI CROWN LIMITED โดยบริษทั ถือหุ ้นทางตรงร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบีย นและ
เรียกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
 บริษทั ซือ้ หุ ้นสามัญของ SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. (“SGLS”) ในสัดส่ วนร้อยละ
100 จาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. โดยบริ ษ ัทถื อหุ ้ น ทางตรงร้อยละ 100 ของทุน จด
ทะเบียนและเรียกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 และปั จ จุ บนั ได้เ ปลี่ ย นชื่อจาก SHELL GAS
(LPG) SINGAPORE PTE. LTD. เป็ น SINGGAS (LPG) PTE LTD. “SINGGAS” และได้ข ายหุ ้ น
สัดส่วนร้อยละ 5 ให้ก ับ THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
 บริษทั ได้จั ดตั้ง UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. (“UNITED”) บริ ษ ัทย่ อย โดย
บริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบีย น โดย UNITED ได้จ ดทะเบีย นนิ ติบุคคลใน
ประเทศมาเลเซีย เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ซึ่งมีว ัตถุประสงค์เ พื่อดาเนิ นธุ รกิจ ผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเลี ย มใน
ประเทศมาเลเซีย
 บริษทั ได้จัดตัง้ บริษทั สยามนทลิน จากัด ร่วมกับบริษทั นทลิน จากัด ซึ่ง เป็ นกิจ การร่ วมค้า โดยบริ ษ ัท
ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553
 บริษทั ซือ้ หุ ้นสามัญของ BP ZHUHAI (LPG) LIMITED (“BPZH”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก SHINE
TOP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (“SHINE TOP”) ร้อยละ 49 และจาก BP
GLOBAL INVESTMENTS LIMITED (“BP GLOBAL”) ร้อยละ 51 โดยผ่าน SGHK บริ ษ ัทย่ อยที่
บริษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 และได้ทา
การโอนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และปั จ จุ บนั ได้เ ปลี่ ย นชื่อจาก BP ZHUHAI
(LPG) LIMITED (“BPZH”) เ ป็ น SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO.,
LTD.(“SINOSIAM”) โดย SINOSIAM จดทะเบี ยนนิ ติ บุคคลในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เ พื่อประกอบธุรกิจก๊าซปิ โตรเลียมเหลวครบวงจร ประกอบด้วยคลังสินค้าและท่าเรื อที่ใ ช้รับ
แก๊สในการนาเข้าและท่าเรือทีส่ ามารถให้บริการผ่านท่า รวมถึงการกระจายสินค้าด้วยเรือและรถบรรทุกก๊าซ
และโรงบรรจุกา๊ ซปิ โตรเลียมเหลวเพื่อลงถังบรรจุแก๊ส
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
 บริษทั ซือ้ หุ ้นสามัญของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. (“COGEL”) ในสัดส่วนร้อยละ
100 จาก CHEVRON CHINA LTD. โดยผ่าน SGHK บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุน จด
ทะเบียนและเรียกชาระแล้ว โดยได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 และได้ทาการโอน
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปัจจุบ ันได้เ ปลี่ยนชือ่ จาก CHEVRON OCEAN GAS &
ENERGY LTD. เป็ น SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD.(“SOGEL”) โดย SOGEL จด
ทะเบียนนิ ตบิ คุ คลในสาธารณรัฐประชาชนจี น ซึ่งมีว ัตถุประสงค์เ พื่ อ ประกอบธุ รกิจ ก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว
ครบวงจร ประกอบด้วยคลังสินค้าและท่าเรือทีใ่ ช้รับแก๊สในการนาเข้าและท่าเรือทีส่ ามารถให้บริการผ่านท่า
รวมถึงการกระจายสินค้าด้วยเรือและรถบรรทุกก๊าซ
 บริษทั ได้จัดตัง้ SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) บริษทั ย่อย โดยบริ ษ ัทถื อหุ ้ น ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย SGT ได้จดทะเบียนนิ ตบิ ุคคลในประเทศสิ ง คโปร์ เมื่ อวัน ที่ 27
พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีว ัตถุประสงค์เ พื่ อดาเนิ นธุ รกิจ น าเข้าและส่ ง ออกแก๊ส ปิ โตรเลี ย มเหลวไปยัง
ประเทศต่างๆในภูมิภาค
 บริษทั ได้ทาการควบรวมธุรกิจขนส่งทางเรือจานวน 5 บริษทั ซึ่งประกอบไปด้วยบริ ษ ัท บริ ษ ัท ลัคกี้ มา
รีน จากัด บริษทั ยูนิค มารีน จากัด บริษทั ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จากัด บริษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เ นชัน่ แนล
จากัด และบริษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเ ออร์ จากัด เป็ นบริษทั สยามลัคกี้ มารีน จ ากัด โดยปั จ จุ บนั บริ ษ ัทถื อ
หุ ้นทางอ้อมผ่านบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว เมื่ อวัน ที่ 1
มิถุนายน 2554
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปี 2555
 บริษทั ได้ออกจาหน่ ายหุ ้นกูแบบไม่
้
ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมี ผูแ้ ทนผู ถ้ ื อหุ ้ น กู ้ มู ลค่าหุ ้ น กูร้ วม
4,500.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในการออกจาหน่ ายหุ ้นกูในครั
้ ้งนี้ วัตถุประสงค์เ พื่ อ
ลดภาระดอกเบี้ยเงินกูยื้ ม และเพื่อเป็ นการปลดหลักประกันทัง้ หมดทีบ่ ริษทั มีก ับสถาบันทางการเงิน
 บริษทั ได้จัดตัง้ บริษทั สยามสุขสวัสดิ์ จากัด บริษทั ย่อย โดยบริษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว เพื่อดาเนิ นธุรกิจให้บริการท่าเรือคอนเทนเนอร์ เมื่อวันที่ 28 สิง หาคม
2555
 บริษทั ได้ซอื้ สินทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) ใน
EAST MALAYSIA โดยผ่าน MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นร้อยละ 70
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว โดย MYGAZ ได้จดทะเบียนนิ ตบิ คุ คลในประเทศมาเลเซีย และ
บริษทั ได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีว ัตถุประสงค์เ พื่อดาเนิ นธุรกิจแก๊สปิ โตรเลี ย ม
เหลวในประเทศมาเลเซีย โดยปัจจุบ ันอยู่ระหว่างการดาเนิ นการโอนสิ นทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิ โตรเลี ย ม
เหลว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2556
 บริษทั ซื้อหุ ้ น สามัญ ของ SHELL GAS HAI PHONG LTD. (“SGH”) ในสัดส่ วนร้อยละ 79.64 จาก
SHELL GAS (LPG) HOLDING B.V. โดยบริษทั ได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เ พื่อขยายธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวีย ดนาม โดยปั จ จุ บนั อยู่ ระหว่างการ
ดาเนิ นการโอนหุ ้นสามัญ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2556
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
 บริษทั ซือ้ หุ ้นสามัญของ SHELL GAS (LPG) VIETNAM LTD. (“SGV”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 จาก
SHELL GAS (LPG) HOLDING B.V. โดยบริษทั ได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เ พื่อขยายธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวีย ดนาม โดยปั จ จุ บนั อยู่ ระหว่างการ
ดาเนิ นการโอนหุ ้นสามัญ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2556
2. การประกอบธุรกิจ
บริษทั และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
การประกอบธุรกิจภายในประเทศ มีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ย และผลิตภัณ ฑ์ ปิโตรเคมี อื่น ซึ่ง ดาเนิ นการโดยบริ ษ ัทและ
บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิค ัลส์ จากัด (มหาชน)
2) ธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ซึ่งดาเนิ นการโดยบริ ษ ัท
ย่อยของบริษทั จานวน 3 แห่ ง ได้แก่ บริษทั ลัคกี้ แคร์ริเ ออร์ จากัด บริ ษ ัท เคมี คลั ส์ แ ก๊ส ขนส่ ง จ ากัด
และบริษทั สยามลัคกี้ มารีน จากัด
3) ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ซึ่งดาเนิ นการโดยบริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริ ษ ัท สยาม
ควอลิต้ ี สตีล จากัด
4) ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอล ดาเนิ นการโดยบริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั สยาม เอทานอล เอ็ กซ์
ปอร์ท จากัด
การประกอบธุรกิจภายนอกประเทศ มีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจี น ซึ่งดาเนิ นการโดยบริษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษ ัท คือ SINO
SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. และ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO.,
LTD.
2) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวในประเทศเวีย ดนาม ซึ่ง ดาเนิ นการโดยบริ ษ ัทย่ อยของบริ ษ ัท คือ
SUPERGAS COMPANY LIMITED
3) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งดาเนิ นการโดยบริษทั ย่อยของบริษ ัท คือ SINGGAS
(LPG) PTE LIMITED และ SIAM GAS TRADING PTE. LTD.
4) ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย ซึ่งดาเนิ นการโดยบริษทั ย่อยของบริ ษ ัท คือ UNITED
GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. , SGGAS SDN. BHD. และ MYGAZ SDN. BHD.
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั
บริษทั ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส ” ผ่านโรง
บรรจุกา๊ ซ LPG ของบริษทั จานวน 21 แห่ ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ทีบ่ ริษทั ดาเนิ นการเอง (โรงบรรจุ ก๊าซ
ประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จานวน 6 แห่ ง และโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ที่บริ ษ ัทให้ ผูอ้ ื่ น
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
เช่าดาเนิ นการ (โรงบรรจุกา๊ ซประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จ านวน 15 แห่ ง และสถานี
บริการก๊าซ LPG ของบริษทั (สถานี บริการก๊าซประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จ านวน 32
แห่ ง และจาหน่ ายผ่านตัวแทนค้าต่างของบริษทั (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จานวน 405 แห่ ง แบ่ง
ออกเป็ นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG (โรงบรรจุกา๊ ซประเภท DODO) จานวน 73 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซ LPG (สถานี
บริการก๊าซประเภท DODO) จานวน 332 แห่ ง
ปัจจุบ ัน บริษทั มีบริษทั ย่อยในกลุ่มรวม 17 บริษทั แบ่ง ออกเป็ นบริ ษ ัท ที่บริ ษ ัทถื อหุ ้ น โดยตรงจ านวน 11
บริษทั คือ 1.บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิค ัลส์ จ ากัด (มหาชน) 2.บริ ษ ัท ลัคกี้ แคร์ ริเ ออร์ จ ากัด 3.บริ ษ ัท
สยาม ควอลิ ต้ ี สตีล จ ากัด 4.บริ ษ ัท สยาม เอทานอล เอ็ กซ์ปอร์ ท จ ากัด 5.บริ ษ ัท สยามสุ ข สวัส ดิ์ จ ากัด
6.SIAMGAS HK CO., LTD. 7.SUPERGAS CO., LTD. 8.SINGGAS (LPG) PTE LTD. 9.SIAMGAS
TRADING CO., LTD. 10.UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. และ 11.MYGAZ SDN. BHD.
บริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่านทางบริษทั ย่อยของบริษทั อีกจานวน 4 บริษทั คือ 12.บริษทั เคมิ คลั ส์ แ ก๊ส ขนส่ ง
จากัด 13.บริ ษ ัท สยามลัคกี้ มารี น จ ากัด 14.SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. และ
15.SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. และมีบริษทั ร่วมค้าจานวน 2 บริ ษ ัท คือ 16.SG GAS SDN.BHD.
และ 17.บริษทั สยามนทลิน จากัด
โครงสร้ างของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม
1. โครงสร้างในประเทศ

SGP
950 ล้านบาท

99.9%

LCR
70 ล้านบาท
51.5%

29.2%

19.3%
SLM
342 ล้านบาท

99.5%

UGP
105 ล้านบาท

99.9%

SQS
70 ล้านบาท

70.0%

SEEC
400 ล้านบาท

99.9%

CGT
50 ล้านบาท

บริษทั แม่
บริษทั ย่ อยทางตรง
บริษทั ย่ อยทางอ้อม
บริษทั ร่วมค้า
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99.9%

SSW
100 ล้านบาท
50.0%

SNTL
1 ล้านบาท

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
2. โครงสร้างในต่างประเทศ

SGP
950 ล้านบาท

100.0%

100.0%

SGHK
4,088 ล้านบาท

SUPERGAS
133 ล้านบาท

SINGGAS
336 ล้านบาท

SGT
2.42 ล้านบาท

HK

VN

SG

SG

100.0%

100.0%

SINOSIAM
1,100 ล้านบาท

SOGEL
5,017 ล้านบาท

CN

CN

95.0%

100.0%

100.0%

UNITED
10 ล้านบาท
MY

70.0%

MYGAZ
120 ล้านบาท
MY

29.9%

SGGAS
1 ล้านบาท
MY

บริษทั แม่
บริษทั ย่ อยทางตรง
บริษทั ย่ อยทางอ้อม
บริษทั ร่วมค้า

การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่ อ ย
บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิค ัลส์ จากัด (มหาชน) (“UGP”)
UGP ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2525 ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนเรียกชาระแล้ว 105
ล้านบาท โดยมีบริษทั เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว UGP ประกอบธุ รกิจ ค้า
ก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยดาเนิ นการบรรจุแ ละจ าหน่ ายก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ซึ่ง UGP
ได้รบั อนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าน้ ามันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญ ญ ตั ิการค้า น้ ามัน เชื้อเพลิ ง พ.ศ.2521
(เทียบเท่าใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าน้ ามันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญ ตั ิการค้า น้ ามัน พ.ศ. 2543) จาก
กระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบ ัน UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG จานวน 2 แห่ ง และโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท COCO (Company Own –
Company Operate) จานวน 13 แห่ ง และมี ตวั แทนค้าต่างของ UGP (Dealer Own – Dealer Operate : DODO)
จานวน 184 แห่ ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท DODO จานวน 80 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซ LPG
ประเภท DODO จานวน 104 แห่ ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ UGP จะเป็ นโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG
และโรงงานอุตสาหกรรม UGP ยังได้รบั อนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ขนส่งน้ ามันตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญ ญ ตั ิผูค้ า้
น้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ.2543 ปัจจุบ ัน UGP มีเ รือบรรทุก LPG จานวน 1 ลา มีความสามารถในการบรรทุก 1,288 ตัน
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ลัคกี้ แคร์ริเ ออร์ จากัด (“LCR”)
LCR ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2534 ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบียนและเรีย กชาระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมี
บริษทั เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว LCR ประกอบธุ รกิจ ขนส่ ง น้ ามัน และ
ก๊าซ LPG ทางรถยนต์ โดยได้รบั อนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ขนส่งน้ ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญ ญ ตั ิผูค้ า้ น้ ามัน พ.ศ.
2543 LCR ให้บริการขนส่งทัง้ ก๊าซ LPG แอมโมเนี ย และน้ ามัน ให้ กบั ลู กค้า ครอบคลุ ม พื้ น ที่ทวั่ ประเทศ โดย
ลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่ง LPG ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั ในกลุ่ ม ได้แ ก่ บริ ษ ัทและ UGP ส่ วนลู กค้าภายนอกกลุ่ ม
บริษทั ได้แก่ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) สาหรับลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่ ง น้ ามัน ส่ วนใหญ่ คือ ปตท. ปั จ จุ บนั
LCR มีรถบรรทุกน้ ามันจานวน 28 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 948,000 ลิ ตร รถบรรทุกก๊าซ LPG
จ านวน 265 คัน มี ความสาม ารถในการบรรทุกรวม 2,903 ตัน รถบรรทุกแอมโมเนี ย จ านวน 23 คัน มี
ความสามารถในการบรรทุกรวม 282 ตัน และรถบรรทุกสารเคมีอื่นๆ จานวน 2 คัน ความสามารถในการบรรทุก
รวม 68,000 ลิตร และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 LCR รับโอนธุรกิจของ CGT ภายใต้กลุ่มบริษทั เดียวกัน
บริษทั สยามควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”)
SQS ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมีบริษทั เป็ นผู ้
ถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว SQS ประกอบธุรกิจผลิ ตและจ าหน่ ายถัง ก๊าซ LPG
ทัง้ ประเภทถังก๊าซ LPG สาหรับใช้ในครัวเรือนและถังก๊าซ LPG ทีใ่ ช้ในรถยนต์ SQS จาหน่ ายถัง ก๊าซ LPG ส่ วน
ใหญ่ให้แก่บริษทั และ UGP
บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จากัด (“SEEC”)
SEEC ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 400 ล้านบาท
SEEC ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากน้ าตาล มันสาปะหลัง เป็ นต้น
มีโรงงานผลิตเอทานอล 1 แห่ ง ตัง้ อยู่ทเี่ ลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มี กาลัง
การผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ 95% สาหรับส่งออกไปยังต่างประเทศเท่ากับ 100,000 ลิตรต่อวัน
SEEC เริ่มทดลองเดินเครื่องจักรในเดือนพฤศจิ กายน 2551 และสามารถดาเนิ นธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ ไ ด้ใ นเดื อน
มีนาคม 2552 จนกระทัง้ ในปี 2553 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่ องจั กรเพื่ อให้ ส ามารถผลิ ตเอทานอลบริ สุ ทธิ์
99.5% ได้สาหรับการใช้ในภาคขนส่ง ซึ่งจะสามารถเริ่มดาเนิ นการในเชิงพาณิชย์ได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี
2554
บริษทั สยามลัคกี้ มารีน จากัด (“SLM”)
SLM เกิดจากการควบรวมธุรกิจขนส่งทางเรือจานวน 5 บริษทั ประกอบด้วย บริษทั ลัคกี้ มารี น จ ากัด บริ ษ ัท
ยูนิค มารีน จากัด บริษทั ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จากัด บริษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เ นชัน่ แนล จ ากัด และบริ ษ ัท ยู นิ ค
แก๊ส แคร์ริเ ออร์ จากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบียนและเรีย กชาระแล้ว 242.02 ล้านบาท
โดยมี LCR และUGP บริษทั ย่อยของบริษทั เป็ นผู ้ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.7 และ 27.2 ตามลาดับ และเมื่ อวัน ที่
19 กรกฎคม 2555 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 10.0 ล้านหุ ้ น มู ลค่าหุ ้ น ละ 10
บาท เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการทีจ่ ะขอสิทธิประโยชน์ ทาง
ภาษีอากร โดยภายหลังทีไ่ ด้มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนทาให้ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบีย นและเรี ย กชาระแล้ว 342.02
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ล้านบาท โดยมีบริษทั , LCR และ UGP บริษทั ย่อยของบริษทั เป็ นผู ้ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.2 51.5 และ 19.3
ตามลาดับ SLM ประกอบธุรกิจการขนส่งน้ ามันและก๊าซ LPG ทางเรือทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดย
ได้รบั อนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ขนส่งน้ ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญ ัติผู ้ค้าน้ ามัน พ.ศ.2543 ลู กค้า ที่ใ ช้ข นส่ ง ก๊าซ
LPG ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั ในกลุ่ม ได้แก่ บริษทั และ UGP สาหรับลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งน้ ามัน ได้แ ก่ บริ ษ ัท
ปตท. จากัด (มหาชน) บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ปัจจุบ ัน SLM มีเ รือบรรทุกก๊าซ LPG จ านวน 16 ลา มี
ความสามารถในการบรรทุกรวม 73,486 ตัน และเรื อ บรรทุกแอมโมเนี ยจ านวน 4 ลา มี ความสามารถในการ
บรรทุก 3,342 ตัน
บริษทั เคมิค ัลส์แก๊ส ขนส่ง จากัด (“CGT”)
CGT ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2535 ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบียนและเรีย กชาระแล้ว 50 ล้านบาท โดยมี
UGP เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว CGT ประกอบธุ รกิจ การขนส่ ง ก๊าซ
LPG และแอมโมเนี ยทางรถยนต์ โดยได้รบั อนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ขนส่งน้ ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญ ญ ตั ิผูค้ า้
น้ ามัน พ.ศ.2543 ลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยส่วนใหญ่จะเป็ น บริ ษ ัทในกลุ่ ม ได้แ ก่ บริ ษ ัท
และ UGP โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 CGT ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยภายใต้กลุ่ ม บริ ษ ัทได้ทาการโอนกิจ การของ
บริษทั ทัง้ หมดให้แก่ LCR โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 CGT อยู่ในระหว่างการชาระบัญชี
บริษทั สยามสุขสวัสดิ์ จากัด (“SSW”)
SSW ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดยมีทนุ จดทะเบีย นและเรี ย กชาระแล้ว 100 ล้านบาท โดยมี
บริษทั เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 SSW ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเรือคอนเทนเนอร์ โดยปั จ จุ บนั
อยู่ระหว่างการดาเนิ นการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถดาเนิ นธุรกิจได้ภายในปี 2556
SIAMGAS HK LIMITED. (“SGHK”)
SGHK จัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 4,087.68 ล้านบาท
โดยมี SGP เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว SGHK ประกอบธุรกิจ เป็ นบริ ษ ัทโฮ
ลดิ้ง และประกอบธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจัดตัง้ ขึ้นมาเพื่ อลงทุน ในประเทศจี น โดยเป็ นการซื้อหุ ้ น
สามัญของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD.(“COGEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้วจาก CHEVRON CHINA LTD. โดยบริ ษ ัทได้ดาเนิ นการรับโอนหุ ้ น สามัญ ดัง กล่ าวเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และซือ้ หุ ้นสามัญของ BP ZHUHAI LPG LTD.(BPZH) ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจาก SHINE TOP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
(“SHINE TOP”) ร้อยละ 49 และ BP GLOBAL INVESTMENT LIMITED (“BP GLOBAL”) ร้อยละ 51 โดย
บริษทั ได้ดาเนิ นการรับโอนหุ ้นสามัญดังกล่าวเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
SUPERGAS COMPANY LIMITED. (“SUPERGAS”)
SUPERGAS เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบียน 133.0 ล้านบาท
SUPERGAS ประกอบธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม โดยบริ ษ ัทได้เ ข้า
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ซือ้ หุ ้นสามัญของ SUPERGAS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHANGHAI CROWN LIMITED.
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
SINGGAS (LPG) PTE LIMITED. (“SINGGAS”)
SINGGAS เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 95 ปั จ จุ บนั มี ทุน จดทะเบีย น 336.0 ล้านบาท
SINGGAS จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริษ ัทได้เ ข้าซื้อหุ ้ น
สามัญของ SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบีย นจาก
SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยภายหลังบริษทั ได้ทาการเปลี่ ย นชื่อจาก
“SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD.” เป็ น “SINGGAS (LPG) PTE LTD.” และได้ข ายหุ ้ น สามัญ
บางส่วนของ SINGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนให้แก่บคุ คลภายนอก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”)
SGT เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบ ันมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 100,000 เหรี ย ญ
สิงคโปร์ SGT จดทะเบียนนิ ตบิ คุ คลในประเทศสิงคโปร์ โดยประกอบธุ รกิจ น าเข้าและส่ ง ออกแก๊ส ปิ โตรเลี ย ม
เหลวไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาค
UNITED GAS & PETROCHEMICALS SD. BHD. (“UNITED”)
UNITED เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 UNITED ประกอบธุ รกิจ จ าหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม และจดทะเบียนนิ ตบิ คุ คลในประเทศมาเลเซีย เมื่อไตรมาสที่ 3 ของปี 2553
SINO SIAMGAS & PETROCHEMICALS COMPANY LIMITED (“SINOSIAM”)
SINOSIAM เป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจ จุ บนั มี ทุน จดทะเบีย นเท่ากับ
1,100.0 ล้านบาท SINOSIAM ประกอบธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ย มครบวงจร ประกอบด้วยคลัง สิ น ค้า
และท่าเรือทีใ่ ช้รับแก๊สในการนาเข้า และท่าเรือทีส่ ามารถให้ บริ การผ่านท่า รวมถึ ง การกระจายสิ น ค้าด้วยเรื อ
รถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุกา๊ ซปิ โตรเลียมเหลวเพื่อบรรจุลงถังบรรจุกา๊ ซ และจดทะเบีย นในประเทศจี น โดย
บริษทั ได้เ ข้าซือ้ หุ ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
SIAM OCEAN GAS & ENERGY LIMITED (“SOGEL”)
SOGEL เป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมทีบ่ ริษทั ถือหุ ้น ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ปั จ จุ บนั มี ทุน จดทะเบีย นเท่ากับ
5,017.0 ล้านบาท SOGELประกอบธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลีย มครบวงจร ประกอบด้วยคลัง สิ น ค้า และ
ท่าเรือทีใ่ ช้รับแก๊สในการนาเข้า และท่าเรือทีส่ ามารถให้บริ การผ่านท่า รวมถึ ง การกระจายสิ น ค้าด้วยเรื อ และ
รถบรรทุกก๊าซ และจดทะเบียนในประเทศจี น โดยบริษทั ได้เ ข้าซือ้ หุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุน จด
ทะเบียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามนทลิน จากด (“SNTL”)
SNTL เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย เป็ นลักษณะของการดาเนิ นธุรกิจแบบกิจการร่ วมค้า ด้วยทุน
จดทะเบียนจานวน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรือขนาดใหญ่ โดยบริ ษ ัท ได้จั ดตั้ง บริ ษ ัท สยาม
นทลิน จากัด ร่วมกับบริษทั นทลิน จากัด โดยบริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุน จดทะเบีย นและเรี ย ก
ชาระแล้ว คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 0.5 ล้านบาท เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ซึ่งยังไม่ได้เ ริ่มดาเนิ นกิจการ
SG GAS SDN. BHD. (“SGGAS”)
SGGAS เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็ นบริษทั ร่วมทางตรงบริษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
29.99 SGGAS ประกอบธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 100,000 เหรี ย ญริ ง กิต
มาเลเซีย
MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”)
MYGAZ เป็ นบริษทั ย่อยทางตรงทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 MYGAZ จดทะเบีย นนิ ติบุคคลใน
ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 12.0 ล้านเหรี ย ญริ ง กิต
มาเลเซีย
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อ ย
บริ ษทั
ทุนที่เรี ยก สั ดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ชาระแล้ว
ถือหุ้น
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
1
UGP
105.00
99.59 การบรรจุ แ ละจ าหน่ ายก๊าซ LPG แอมโมเนี ย และ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิ โตรเ คมี อื่ น โดย ได้ รั บ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบการเป็ นผู ค้ า้ ก๊าซตามมาตรา 6 (เทีย บเท่ า
ใบอนุ ญาตผู ้ค้าน้ ามันมาตรา 7)
2
LCR
70.00
99.99 การขนส่งก๊าซ LPG และน้ ามันทางรถยนต์ โดยได้รับ
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
3
SQS
70.00
99.99 การผลิตและจาหน่ ายถังก๊าซ LPG
4
SEEC
400.00
70.00 ผลิตและจาหน่ ายเอทานอล
5
SLM
342.02
29.24 การขนส่งน้ ามัน ก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย ทางเรือ โดย
70.76 3 ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
6
CGT
50.00
99.99 1 การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยทางรถยนต์ โดย
ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
7
SSW
100.0
99.99 เป็ นบริษทั ร่วมทางตรง โดยประกอบธุ รกิจ ให้ บริ การ
ท่าเรือคอนเทนเนอร์ในประเทศไทย
8
SGHK
4,087.68
100.00 เป็ น Holding Company และ จ าหน่ าย ผลิ ตภั ณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ตัง้ อยู่ประเทศฮ่องกง
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั

9

SUPERGAS

ทุนที่เรี ยก
ชาระแล้ว
(ล้ านบาท)
133.45

10.

SINGGAS

336.00

11.

UNITED

9.53

12.

SINOSIAM

1,100.47

13.

SOGEL

5,017.32

14.

SNTL

0.50

15.

SGT

2.0

16.

SGGAS

0.3

17.

MYGAZ

21.0

หมายเหตุ

สั ดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100.00 ธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ย ม ตั้ง อยู่ ประเทศ
เวียดนาม
95.00 4 ธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ย ม ตั้ง อยู่ ประเทศ
สิงคโปร์
100.00 ธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ย ม ตั้ง อยู่ ประเทศ
มาเลเซีย
100.00 2 ธุ รกิจ จั ด จ าหน่ ายผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิโตรเลี ย มครบวงจ ร
ประกอบด้วยคลังสินค้า และท่าเรือที่ใ ช้รับแก๊ส ในการ
นาเข้า และท่าเรือทีส่ ามารถให้ บริ การผ่านท่า รวมถึ ง
การกระจายสิ น ค้าด้วยเรื อ รถบรรทุกก๊าซ และโรง
บรรจุกา๊ ซ ปิ โตรเลียมเหลวเพื่อบรรจุ ลงถัง บรรจุ ก๊าซ
ตัง้ อยู่เ มืองจูไห่ ประเทศจี น
2
100.00 ธุ รกิจ จั ด จ าหน่ ายผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิโตรเลี ย มครบวงจ ร
ประกอบด้วยคลังสินค้า และท่าเรือที่ใ ช้รับแก๊ส ในการ
นาเข้า และท่าเรือทีส่ ามารถให้ บริ การผ่านท่า รวมถึ ง
การกระจายสินค้าด้วยเรื อ และรถบรรทุกก๊าซ ตั้ง อยู่
เมืองซัวเถา ประเทศจี น
50.00 เป็ นกิจการร่วมค้า โดยประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรื อ
ขนาดใหญ่
100.00 ธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัง้ อยู่
ประเทศสิงคโปร์
29.99 เป็ นบริษทั ร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจ จั ดจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัง้ อยู่ประเทศมาเลเซีย
70.0 เป็ นบริษทั ร่วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจ จั ดจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัง้ อยู่ประเทศมาเลเซีย

1. บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UGP และในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ได้ทาการโอนกิ จ การภายใต้ก ลุ่ มบริ ษั ท เดี ย วกั น
ให้กับ LCR
2. บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SGHK
3. บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LCR และ UGP
4. ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2553 ได้ทาการขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลภายนอกในสัดส่ วนร้อยละ 5 ทาให้สัดส่ วนการลงทุน
ในบริษัท Singas (LPG) Pte. Ltd. ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 95
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
3. โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2553 – 2555 แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
2553

รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิ โตรเลีย มเหลว
ผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
ผลิตภัณฑ์ถังก๊าซ LPG
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิ โตรเลีย วเหลว
(ต่างประเทศ)

2554

2555

บริษัททีด่ าเนินการ

มู ลค่า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

มู ลค่า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

มู ลค่า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

บริษัท และ UGP
UGP
UGP
SQS1
SEEC2
บริษัท SUPERGAS
SINGGAS
SINOSIAM และ
SOGEL

17,890.75
1,330.36
506.39
8.51
0.00
1,652.66

81.32
6.05
2.30
0.04
7.51

18,184.6
1,564.56
544.87
34.19
73.22
16,666.1

47.73
4.11
1.43
0.09
0.19
43.75

20,788.94
1,640.07
894.57
10.26
177.52
23,116.85

43.54
3.43
1.87
0.02
0.37
48.41

รายได้ จากการขาย
21,388.67
97.22 37,067.54
97.30 46,628.22
97.65
รายได้ค่าขนส่ ง
LCR CGT SLM
460.14
2.09
743.62
1.95
616.16
1.29
รายได้ค่าบริการ
บริษัท/บริษัทย่ อย
11.70
0.05
95.50
0.25
93.09
0.19
รายได้อื่น
บริษัท/บริษัทย่ อย
139.07
0.63
189.08
0.50
414.41
0.87
รวมรายได้
บริษัท/บริษัทย่ อย
21,999.58* 100.00 38,095.73* 100.00 47,751.88 100.00
หมายเหตุ : */ ไม่ รวมกาไรจากการซือ้ ธุรกิจ ในปี 2553 มีกาไรจากการซือ้ ธุรกิจจานวน 653.27 ล้านบาท และปี 2554 มีก าไรจาก
การซือ้ ธุรกิจจานวน 498.17 ล้านบาท

4. เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริษทั มีเ ป้ าหมายทีจ่ ะเป็ น ผู ้ประกอบธุรกิจพลังงานอันดับต้นๆ ของเอเชียตะวันออก โดยในเบื้องต้น ใน
ประเทศบริษทั ได้ลงทุนขยายธุรกิจค้าก๊าซ LPG โดยการเพิม่ จานวนโรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ
LPG และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการลงทุน ซื้อธุ รกิจ คลัง
เก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุกา๊ ซ LPG เพื่อประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม สิงคโปร์ และจี น
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานอื่ น ๆด้ วย เช่น เอทานอล ถ่ านหิ น
และในอนาคตหากมีโอกาสในการขยายธุรกิจทางด้าน NGV และ/หรือ LNG รวมถึงปิ โตรเคมีอื่น ๆอี ก บริ ษ ัท
ก็มีความพร้อมทีจ่ ะเข้าไปลงทุนและดาเนิ นการต่อไป
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุ รกิจแต่ ล ะสายผลิ ตภัณฑ์
บริษทั และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจพลังงานรวม 5 ประเภท ได้แก่ ก) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว
แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ข) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ค) ธุ รกิจ
ผลิตและจาหน่ ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ง) ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอล จ) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวใน
ต่างประเทศ

ก) ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว แอมโมเนีย และผลิ ตภัณฑ์ ปิ โตรเคมีอื่น
บริ ษ ัทและ UGP ประกอบธุ รกิจ หลัก คือ ธุ รกิจ การค้าก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว (“ก๊าซ LPG”)
แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นซึ่งได้แก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท์ เป็ นต้น
บริษทั และ UGP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส ” และ “ยู นิ ค
แก๊ส” ผ่านการดาเนิ นงานของบริษทั และ UGP และประกอบธุรกิจ ค้าแอมโมเนี ยและผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเคมี อื่น
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ผ่านการดาเนิ นการของ UGP

1.

ผลิ ตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว

บริษทั ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซึ่งดาเนิ นการโดยบริ ษ ัท ส่ วน
การค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” จะดาเนิ นการโดย UGP ซึ่ง ทั้ง บริ ษ ัทและ UGP ได้รับ
ใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าก๊าซตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญ ญ ตั ิการค้า น้ ามัน เชื้อเพลิ ง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รับ
ใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าน้ ามันตามมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญ ัติน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ.2521 ซึ่งเทียบเท่ากับใบอนุ ญาต
ให้เ ป็ นผู ้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญ ัติการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543) และเนื่ องจากบริ ษ ัทเป็ น
บริษทั แม่ของ UGP โดยถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ดังนั้น เพื่ อให้ เ กิด
ประสิทธิภาพในการดาเนิ นธุรกิจ บริษทั จึ งอนุ ญาตให้ UGP สามารถบรรจุกา๊ ซ LPG ลงในถังก๊าซ LPG ของบริ ษ ัท
ได้ และ UGP ได้อนุ ญาตให้บริษทั สามารถบรรจุกา๊ ซ LPG ลงในถังก๊าซ LPG ของ UGP ได้เ ช่นกัน
1.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษทั และ UGPเป็ นผู ้ค้าก๊าซ LPG ครบวงจร โดยครอบคลุมการจ าหน่ าย ก๊าซ LPG ไปยัง โรงบรรจุ ก๊าซ
LPG ซึ่งจะนาก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงั ก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ เพื่อจาหน่ ายเป็ นก๊าซหุ งต้มต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG
และครัวเรือน การจาหน่ ายไปยังสถานี บริการก๊าซ LPG เพื่อนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ และการจ าหน่ าย
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
การจาหน่ ายก๊าซ LPG ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ ายในลักษณะของถัง บรรจุ ข นาด
ใหญ่ (Bulk) และการจาหน่ ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ ายในลักษณะของถัง บรรจุ ข นาด
ใหญ่เ ป็ นการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในปริ ม าณมากๆ โดยใช้วิธี การถ่ าย ก๊าซ LPG จากถัง บรรจุ ข นาดใหญ่บน
รถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โดยการจ าหน่ าย ก๊าซ LPG ในลักษณะของถัง บรรจุ
ขนาดใหญ่น้ นั จะเป็ นการจาหน่ ายไปยังโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ทีเ่ ป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษ ัทและ UGP โรงงาน
อุตสาหกรรมทีม่ ีความต้องการใช้กา๊ ซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพื้นทีเ่ พียงพอทีใ่ ช้ในการจั ดเก็บ ก๊าซ LPG.ใน
ส่วนที่ 2– ข้อ 3 การประกอบธุ รกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ - หน้า 24

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ปริมาณดังกล่าว และสถานี บริการก๊าซ LPG ทีเ่ ป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษ ัทและ UGP ส่ วนการจ าหน่ ายใน
ลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ได้แก่ ถัง ก๊าซ LPG ขนาด 4
กิโลกรัม 11.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม เป็ นต้น โดยโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ที่บริ ษ ัทและ UGP
ดาเนิ นการเองแล้วจึ งนาไปจาหน่ ายให้ กบั ลู กค้า ซึ่ง ได้แ ก่ ร้านค้าก๊าซ LPG โรงงานอุ ตสาหกรรมที่มี ความ
ต้องการใช้กา๊ ซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพื้นทีไ่ ม่เ พียงพอทีใ่ ช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk)

ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
LPG

LPG

LPG
SGP

UGP

LPG
.

LPG

LPG
LPG

LPG

บริษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG มาจากผู ้ผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย การจั ดหาจาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติจานวน 5 แห่ ง ซึ่งเป็ นของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ทั้ง หมด โดยบริ ษ ัทและ UGP ไป
รับก๊าซ LPG ทีค่ ลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทีอ่ าเภอเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี และคลัง เก็บก๊าซ LPG ของปตท.ที่
จังหวัดลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ และการจัดหาจากโรงกลัน่ น้ ามันจานวน 5 แห่ ง
ได้แก่ โรงกลัน่ น้ ามันของบริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) โรงกลัน่ น้ ามัน ของบริ ษ ัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) โรงกลัน่ น้ ามันของบริษทั ไออาร์พีซ ี จากัด (มหาชน) โรงกลัน่ น้ ามันของบริษทั พี ทีที โกลบอล
เคมิค ัลส์ จากัด(มหาชน) และโรงกลัน่ น้ ามันของบริษทั บางจากปิ โตรเลี ย ม จ ากัด (มหาชน) โดยบริ ษ ัทและ
ส่วนที่ 2– ข้อ 3 การประกอบธุ รกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ - หน้า 25

LPG

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
UGP จะนาก๊าซ LPG ทีจ่ ัดหามาจัดเก็บไว้ทีค่ ลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษทั และ UGP ซึ่งมีจานวนรวมกัน ทั้ง หมด 7
แห่ ง มีปริมาตรความจุรวมกันประมาณ 34.77 ล้านลิตร ซึ่งประกอบไปด้วย คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษ ัทจ านวน
5 แห่ ง ได้แก่ คลังสาธุประดิษฐ์ คลังสุราษฎร์ธานี คลังลาปาง คลังนครสวรรค์ และคลังขอนแก่น และคลัง เก็ บก๊าซ
LPG ของ UGP จานวน 2 แห่ ง ได้แก่ คลังบางปะกง และคลังสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดคลังก๊าซ LPG
สาขา
SGP
1
สาธุประดิษฐ์ *
2
3
4
5
UGP
1

สุราษฎร์ธานี *
ลาปาง
นครสวรรค์
ขอนแก่น

2

สุราษฎร์ธานี *

บางปะกง *

ที่ต้ ัง

ปริ มาตรความจุ
(ลิตร)

736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
133 หมู่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาปาง
81/3 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
99 หมู่ 3 ต.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

1,748,084

30/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปะกง อาเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
99 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี -นครศรี ธ รรมราช ตาบล
บางกุง้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8,912,640

2,024,250
8,539,800
2,665,585
6,665,585

4,214,550

หมายเหตุ : * เป็ นคลังก๊าซ LPG ที่มีท่าเรือด้วย

ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผู ้ผลิต LPG ภายในประเทศทีต่ ้องขนส่งทางเรื อ บริ ษ ัทจะให้ UGP และ SLM
ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือเป็ นผู ้ดาเนิ น การ โดยขนส่ ง ก๊าซ LPG จาก
คลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทีอ่ าเภอเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรีและโรงกลัน่ น้ ามันมายังคลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษ ัท
ทีส่ าธุประดิษฐ์ และคลังก๊าซ LPG ของ UGP ที่ บางปะกง
สาหรับการจัดหาก๊าซ LPG จากผู ้ผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศทีต่ ้องขนส่งทางรถ ได้แ ก่ การขนส่ ง ก๊าซ
LPG จากคลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ทีจ่ ังหวัดลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุ ราษฎร์ ธ านี
และหาดใหญ่มายังคลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษทั ในบริเ วณใกล้เ คียง บริษทั จะให้ LCR และ CGT ซึ่ง เป็ นบริ ษ ัท
ย่อยของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางรถยนต์เ ป็ นผู ้ดาเนิ นการ
สาหรับการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้านั้ น บริ ษ ัทให้ LCR และ CGT ซึ่ง เป็ นบริ ษ ัทย่ อยของบริ ษ ัทที่
ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางรถเป็ นผู ้ดาเนิ นการ โดยจัดส่งแยกตามประเภทลู กค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย 1)
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG 2) ลู กค้าที่น าก๊าซ LPG ไป
ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ ได้แก่ สถานี บริการก๊าซ LPG รถทีใ่ ช้กา๊ ซ LPG เป็ นเชือ้ เพลิง เช่น รถแท็กซี่ รถยนต์
ส่วนบุคคล และ 3) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงาน
แก้ว โรงงานหลอดไฟ โรงงานพ่นอบสี โรงงานเคลือบสีภาชนะบรรจุ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมผ้า โรงงาน
ส่วนที่ 2– ข้อ 3 การประกอบธุ รกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ - หน้า 26

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
กระเบือ้ ง โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตอาหาร โรงงานขนมปัง โรงงานถุงมือยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงาน
ตัดเหล็ก โรงแรม ร้านอาหารจานด่วน และ ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า
ตารางแสดงพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งก๊าซ LPG ของบริษทั และบริษทั ย่อย
พาหนะที่ใช้ ขนส่ ง LPG
จานวน
SGP
รถถังเวีย น *
32 คัน
UGP
รถถังเวียน *
96 คัน
เรือบรรทุกก๊าซ LPG
1 ลา
LCR
รถบรรทุกก๊าซ LPG
265 คัน
SLM
เรือบรรทุกก๊าซ LPG
16 ลา

ความสามารถในการบรรทุก

1,288 ตัน
2,903 ตัน
73,486 ตัน

หมายเหตุ : * เป็ นรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และรถกระบะที่ใช้ขนส่ งก๊าซ LPG ที่บรรจุใส่ ถังก๊าซ LPG (cylinder) ไปยังร้านค้าก๊าซ LPG

1.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปัจจุบ ัน ผู ้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ทุกรายจะใช้วัตถุดิบทีม่ าจากภายในประเทศซึ่งมีคณุ ภาพอยู่ ใ นระดับ
เดียวกัน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จึ งไม่มีความแตกต่างกัน ผู ป้ ระกอบธุ รกิจ ค้า
ก๊าซ LPG ต่างๆ จึ งไม่เ น้นทีจ่ ะแข่งขันด้านราคา แต่จะมุ่งเน้นไปทีก่ ารแข่งขัน ทางด้านกลยุ ทธ์ การตลาด
และการบริการ ซึ่งบริษทั และ UGP มีกลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการบริการดังนี้

1.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขันในธุรกิจค้ าก๊าซ LPG
กลุ่มลูกค้ า
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1 ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เ ป็ น  การจัดส่งก๊าซ LPG ทีร่ วดเร็วและมี ประสิ ทธิ ภ าพ จากการที่มี ทาเล
ก๊าซหุ งต้ม
ทีต่ ง้ ั ของคลังเก็บก๊าซ LPG ที่ครอบคลุ ม ทัว่ ประเทศและระบบการ
ขนส่งก๊าซ LPG ทีม่ ีประสิทธิภาพของบริษทั ย่อยของบริษทั
 การให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG โดยตรวจสอบ
สภาพถังก๊าซ LPG ให้อยู่ในสภาพทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
อยู่เ สมอ
 จาหน่ ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกค้าสามารถมี ผลกาไรและ
ดาเนิ นธุรกิจได้
 การให้คาปรึกษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชดิ
2 ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เ ป็ น  การจัดส่งก๊าซ LPG ทีร่ วดเร็วตามความต้องการของลูกค้า
เชือ้ เพลิงในรถยนต์
 จาหน่ ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกค้าสามารถมี ผลกาไรและ
ดาเนิ นธุรกิจได้
 การให้คาปรึกษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชดิ
3 ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ใ น  ลงทุนในอุปกรณ์และการติดตัง้ ระบบจ่ ายก๊าซ LPG ให้ กบั ลู กค้าเพื่ อ
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มลูกค้ า
ด้านอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
เป็ นแรงจูงใจให้ลูกค้าทาสัญญาซือ้ ขายก๊าซ LPG ระยะยาวกับบริษทั
 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการติดตั้ง อุ ปกรณ์ ต่า งๆ ในกรณี ที่ลูกค้า มี
ความประสงค์ทจี่ ะติดตัง้ อุปกรณ์เ อง
 ให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ ายก๊าซ LPG ให้ อยู่ ใ นสภาพ
ทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทัง้ อุปกรณ์ทบี่ ริษ ัทเป็ นผู ต้ ิดตั้ง ให้
ลูกค้าและอุปกรณ์ทลี่ ูกค้าติดตัง้ เอง
 การจัดสัมมนาฝึ กอบรมเกี่ย วกับความรู ้ด้านการใช้ก๊าซ LPG และ
วิธีการใช้ก๊าซ LPG อย่างปลอดภัย

ลักษณะลูกค้ าและช่ อ งทางการจัดจาหน่าย
ลักษณะลูกค้าของบริษทั และ UGP สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การน าก๊าซ LPG ไปใช้ง าน แบ่ง
ออกได้ 3 ประเภท คือ
1) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
2) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์
3) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
4) ลูกค้าต่างประเทศทีจ่ าหน่ ายโดยบริษทั
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ ายก๊าซ LPG ของบริษทั และ UGP แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่ าย
หน่ วย : ล้านบาท

ปี 2553

ร้ อยละ

ปี 2554

ร้ อยละ

ปี 2555

ร้ อยละ

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครั วเรื อน

11,128

58.79

12,155

40.63

ลูกค้าที่นาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิง
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าต่างประเทศ

5,186
1,577
1,037

27.40
8.33
5.48

4,644
1,385
11,736

15.52
4.63
39.22

13,488
4,877
2,468
19,025
39,858

30.69
11.09
5.62
52.60
100.00

รวม

18,928 100.00

29,920 100.00

รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่าย
1) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน
โดยโรงบรรจุกา๊ ซ LPG จะนาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุกา๊ ซ LPG ขนาดต่า งๆ ทั้ง นี้ เพื่ อให้
เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุกา๊ ซ LPG ดังกล่ าวจะถู กส่ ง ต่อไป
ยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์กา๊ ซ LPG ที่บรรจุ ใ น
ถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรือนอีกทอดหนึ่ ง
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ทัง้ หมดทีห่ มุนเวียนอยู่ ใ น
ท้องตลาด เป็ นสินทรัพย์ของบริษทั และ UGP ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถัง ก๊าซ LPG
ของบริษทั และ UGP มีรายละเอียดดังนี้
ขนาดของถั ง
(กิโลกรั ม)
4
11.5
12
15
48
รวม

บริ ษทั
จานวน (ใบ)
722,631
10,242
241
3,708,515
105,730
4,547,359

ร้ อยละ
15.89
0.23
0.01
81.55
2.32
100.00

UGP
จานวน (ใบ)
922,594
238,165
3,177,516
179,532
4,517,807

ร้ อยละ
20.42
5.27
70.33
3.97
100.00

ทีม่ า : ข้อมู ลจากทะเบีย นสินทรัพย์ของบริษัทและ UGP

โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ทีเ่ ป็ นลูกค้าของบริษทั สามารถแบ่งออกได้เ ป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท Company Own - Company Operate (“COCO”)
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท COCO เป็ นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ทีบ่ ริษทั หรือ UGP เป็ นเจ้ าของและ
ดาเนิ นงานเอง โดยปัจจัยทีใ่ ช้ในการพิจารณาเปิ ดโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ประเภท COCO ได้แ ก่
ทาเลทีต่ ง้ ั ความสามารถและความชานาญในการทาการตลาดในพื้นทีเ่ ป็ นสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั และ UGP มี โรงบรรจุ ก๊าซ LPG ประเภท COCO รวมทั้ง สิ้ น
จานวน 19 แห่ ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท COCO ของบริษทั จานวน 6 แห่ ง และ
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท COCO ของ UGP จานวน 13 แห่ ง

1
2
3
4
5
6

1

รายละเอียดโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท COCO ของบริษทั
สาขา
ที่ต้ ัง
บางนา
110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
62/6 หมู่ 2 ต.บางน้ าจื ด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
แม่แตง
63 หมู่ 4 ต.ขี้เ หล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปราจี นบุรี
1 หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจี นบุรี จ.ปราจี นบุรี
ขอนแก่น
99 หมู่ 3 ต.บ้านแฮด กิง่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
นครสวรรค์
81/3 หมู่ 2 ถ.นครสวรรค์ ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
รายละเอียดโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท COCO ของ UGP
สาขา
ที่ต้ ัง
กาญจนบุรี
10 หมู่ที่ 11 ถนนท่าเรือพระแท่น-บ้านรางกระต่าย ตาบลพระแท่น อาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71130
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

2

สาขา
ฉะเชิงเทรา

3
4

ชลบุรี
เชียงใหม่

5

นครราชสีมา

6

นนทบุรี

7

เพชรบุรี

8

สงขลา

9

สมุทรปราการ

10
11

สระบุรี
สุราษฎร์ธานี

12

อุบลราชธานี

13

นครปฐม

ที่ต้ ัง
30/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จั ง หวัดฉะเชิง เทรา
24130
139 หมู่ที่ 6 ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
375 หมู่ที่ 5 ถนนหมายเลข 11 (ตอนเชียงใหม่ - ลาปาง) ตาบลยางเนิ้ ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
108 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตาบลหั วทะเล อาเภอเมื องนครราชสี ม า จั ง หวัด
นครราชสีมา 30000
9/5 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองข่อย ถนนปทุม ธานี -บางบัวทอง อาเภอปากเกร็ ด จั ง หวัด
นนทบุรี 11120
105 หมู่ที่ 4 ตาบลทับคาง ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนคอสะพานวัง มะนาวใต้เพชรบุรี) อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
819 หมู่ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 43 ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จั ง หวัดสงขลา
90110
161/62 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลปากคลองบางปลากด อาเภอพระสมุ ทรเจดี ย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
658 ถนนพหลโยธิน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
99 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี -นครศรีธรรมราช ตาบลบางกุง้ อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธ านี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 หมู่ที่ 9 ถนนชยางกูร ตาบลหัวเรือ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุ บลราชธานี
34000
224/3 หมู่ที่ 1 ตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

(2) โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท Company Own - Dealer Operate (“CODO”)
โรงบรรจุ ก๊าซ LPG ประเภท CODO เป็ นโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ที่บริ ษ ัทเป็ นเจ้ าของ แต่ใ ห้
บุคคลภายนอกทีม่ ีความประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงบรรจุกา๊ ซ LPG เข้ามาเช่าดาเนิ นงาน โดย
ผู ้เช่าโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ต้องทาสัญญาเช่าสินทรัพย์จากบริษทั ซึ่งสิ น ทรัพ ย์ โรงบรรจุ ก๊าซ LPG
ทีบ่ ริษทั ให้เ ช่า ได้แก่ อาคารบรรจุ ก๊าซ LPG ถัง เก็บก๊าซ LPG และจ่ ายก๊าซ LPG แบบเหนื อ
พื้นดินลงในถังก๊าซ LPG ถังเก็บและจ่ ายเหนื อพื้นดิ น หั วจ่ ายก๊าซ LPG และเครื่ องอุ ปกรณ์ ที่
เกีย่ วข้องกับกระบวนการบรรจุและการจ่ ายก๊าซ LPG กระบวนการควบคุม อัคคีภ ัย และมลภาวะ
รวมถึงทีด่ ินทีอ่ าคารบรรจุกา๊ ซ LPG ตัง้ อยู่และทีด่ ินรอบอาคาร โดยปกติบริ ษ ัทจะให้ ลูกค้า เช่า
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG โดยมีอายุสญั ญา 3 ปี และผู ้เช่าโรงบรรจุกา๊ ซ LPG จะต้องได้รับการแต่ง ตั้ง
ให้เ ป็ นตัวแทนค้าต่างจากบริษทั ก่อน จึ งจะสามารถประกอบธุ รกิจ โรงบรรจุ ก๊าซ LPG ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยู นิ คแก๊ส ” ได้ นอกจากนี้ ผู เ้ ช่าโรงบรรจุ ก๊าซ LPG
จะต้องทาสัญญาซือ้ ขายก๊าซ LPG ในปริมาณขั้นตา่ ทีจ่ ะต้องสัง่ ซือ้ จากบริษทั ด้วย
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ประเภท CODO รวมทั้ง สิ้ น จ านวน 15
แห่ ง ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขา
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
นครปฐม
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
สุราษฎร์ธ านี
พุนพิน
(สุราษฎร์ ธานี )
ยานนาวา
ชลบุรี
ลาปาง
อานาจเจริญ
บุรีรมั ย์
ร้อยเอ็ด
หาดใหญ่
เชียงใหม่

ที่ต้ ัง
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
8/1 หมู่ 11 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุ รินทร์
131 หมู่ 8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
82/1 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย ต.ตัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
31/3 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
133 หมู่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาปาง
88 หมู่ 15 ถ.ชยางกูร ต.เสนางคนิ คม อ.เสนางคนิ คม จ.อานาจเจริญ
108 หมู่ที่ 16 ต.สวายจี ก อ.เมือง จ.บุรีรมั ย์
75 หมู่ 1 ตาบลขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
85/8 หมู่5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
81 หมู่ที่ 1 ต.แช่ช ้าง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่

(3) โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท Dealer Own - Dealer Operate (“DODO”)
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท DODO เป็ นโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ที่ผูป้ ระกอบการโรงบรรจุ ก๊าซ
LPG เป็ นเจ้าของและดาเนิ นการเอง โดยผู ้ประกอบการดัง กล่ า วจะต้องได้รับการแต่ง ตั้ง จาก
บริษทั หรือ UGP ให้เ ป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษ ัทหรื อ UGP ก่อน จึ งจะสามารถบรรจุ แ ละ
จาหน่ ายก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท DODO รวมทั้ง สิ้ น จ านวน 153
แห่ ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท DODO ของบริษทั จานวน 73 แห่ ง และโรงบรรจุ
ก๊าซ LPG ประเภท DODO ของ UGP จานวน 80 แห่ ง
ตารางสรุปจานวนโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ของบริษทั และ UGP

โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท COCO
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท CODO
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท DODO
รวม

บริ ษทั
6
15
73
94

UGP
13
80
93

ทีม่ า : ข้อมู ลจากบริษัท
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(หน่ วย : แห่ ง)
รวม
19
15
153
187

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
2) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ ได้แก่ สถานี บริการก๊าซ LPG และรถยนต์ที่ใ ช้ก๊าซ
LPG เป็ นเชือ้ เพลิง โดยสถานี บริการก๊าซจะจัดเก็บก๊าซ LPG ทีร่ บั จากบริษทั และ UGP ลงในสถานที่
จัดเก็บ LPG ของสถานี บริการก๊าซ LPG เพื่อเตรียมไว้สาหรับการให้บริการแก่รถยนต์ที่ใ ช้ก๊าซ LPG
เป็ นเชือ้ เพลิง ได้แก่ รถแท็กซี่ และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่เ ป็ นลู กค้าของ
บริษทั และ UGP ส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
สถานี บริการก๊าซ LPG ทีเ่ ป็ นลูกค้าของบริษทั แบ่งออกได้เ ป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) สถานี บริการก๊าซ LPG ประเภท Company Own – Company Operate (“COCO”)
สถานี บริการก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็ นสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่บริ ษ ัทเป็ นเจ้ าของและ
ดาเนิ นงานเอง โดยปัจจัยทีใ่ ช้ในการพิจารณาเปิ ดสถานี บริการก๊าซ LPG ประเภท COCO ได้แ ก่
ทาเลทีต่ ง้ ั ความสามารถและความชานาญในการทาการตลาดในพื้นทีเ่ ป็ นสาคัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีสถานี บริการก๊าซ LPG ประเภท COCO จานวน 32 แห่ ง ดังนี้
สาขา
ที่ต้ ัง
ดารงรักษ์
63/14 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
รามคาแหง
3247 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กรุงเกษม
1756 ถนนกรุงเกษม แขวงป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
นวลจันทร์
51/167 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
บางพลัด
174 ถนนจรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ปิ่ นเกล้า
612/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ(ตลิ่งชัน) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
บางนา
429 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หาดใหญ่
73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พูนพิน
82 หมู่ 3 ต.หัวเตย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองชลบุรี
48/17 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ทวีว ัฒนา
29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีว ัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปากเกร็ ด
223/291 หมู่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ลาปาง
133 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ขอนแก่น
99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแฮด อ.กิง่ อาเภอ จ.ขอนแก่น
โคราช
108/1 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
บางละมุง
140 หมู่ 6 ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
อุบลราชธานี
14/1 หมู่ 9 ต.หั วเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
บางแค
34/97 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
31/34 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สระบุรี
658/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
นครปฐม
224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
สาขา
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

บางกะปิ
วังทองหลาง
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 124
หนองแขม
บางละมุง
ศรีนครินทร์
เจริญนคร
เชียงใหม่
จตุจักร
วังทองหลาง

ที่ต้ ัง
158/1 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2501 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
109 ถ.ประเสริฐมนู กจิ แขวงจรเข้บ ัว เขตลาดหร้าว กรุงเทพมหานคร
1 ซอยลาดพร้าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
30/31 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง กรุงเทพมหานคร
935 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
1557/1 ถ.เจริญนคร แขวงบางลาภู ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
370 หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
51/1 ถ.รัชดาภิเ ษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
578 ถ.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(2) สถานี บริการก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own – Dealer Operate (“DODO”)
สถานี บริการก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็ นสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่ผูป้ ระกอบการสถานี
บริการก๊าซ LPG เป็ นเจ้าของและดาเนิ นการเอง โดยผู ป้ ระกอบการดัง กล่ าวจะต้องได้รับการ
แต่งตัง้ จากบริษทั หรือ UGP ให้เ ป็ น ตัวแทนค้าต่างของบริ ษ ัทหรื อ UGP ก่อน จึ งจะสามารถ
จาหน่ ายก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีสถานี บริการก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทัง้ สิ้ น จ านวน
436 แห่ ง แบ่งออกเป็ นสถานี บริการก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริษทั จานวน 332 แห่ ง และ
สถานี บริการก๊าซประเภท DODO ของ UGP จานวน 104 แห่ ง
ตารางสรุปจานวนสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริษทั และ UGP

สถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO
สถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO
รวม

บริ ษทั
32
332
364

UGP
0
104
104

(หน่ วย : แห่ ง)
รวม
32
436
468

ทีม่ า : ข้อมู ลจากบริษัท

3) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงแรม ศู น ย์ อาหารในห้ างสรรพสิ น ค้า
โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานพลาสติก เป็ น
ต้น โดยรูปแบบของการจาหน่ ายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
(1) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิ ง ในการ
ประกอบอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์อาหารตามห้างสรรพสินค้าและโรงแรม
(2) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก
เช่น โรงงานเครื่องปั้นดินเผา โรงงานขนมปัง และ
(3) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น
โรงงานเซรามิค
โครงสร้ างการกาหนดราคาก๊าซ LPG
ในอดีตโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ของประเทศไทยถู กควบคุม โดยรัฐ บาลอย่ า งสมบูรณ์ ทั้ง การควบคุม
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ราคาขายส่งก๊าซ LPG รวมถึงการชดเชยค่าขนส่ ง ก๊าซ LPG ระหว่างคลัง เก็บก๊าซ LPG
ของปตท. จานวน 5 แห่ ง คือ ลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุ ราษฎร์ ธ านี และหาดใหญ่ (การกาหนดอัตรา
ค่าชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG จากโรงกลัน่ หรือโรงแยกก๊า ซไปยัง คลัง เก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทัง้ 5 แห่ ง จะ
แตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ ง ซึ่ง อัตราการชดเชยดัง กล่ าวจะเปลี่ ย นแปลงตาม
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายทีจ่ ะยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ LPG และลอยตัวราคาก๊าซ LPG อย่ างสมบูรณ์
โดยเริ่มจากการยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2544 แต่ยงั คงควบคุม ราคาขาย
ส่งก๊าซ LPG อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้กรมการค้าภายในเป็ นหน่ วยงานที่กากับดู แ ลราคาขายปลี กก๊าซ
LPG เฉพาะก๊าซ LPG สาหรับใช้งานด้านครัวเรือน เนื่ องจากเป็ นสินค้าควบคุมและมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิต
ของประชาชน โดยไม่ได้ควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาหรับนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์และก๊าซ LPG ที่
นาใช้งานด้านอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้ให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรี ย กเก็บ
เงินเข้ากองทุนน้ ามันในระดับทีเ่ พียงพอสาหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5
แห่ ง ซึ่งทาให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG เพิม่ ขึ้นจากทีเ่ คยถูกกาหนดไว้ให้คงทีท่ ี่ 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคา
ขายส่งก๊าซ LPG ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 13.6863 บาทต่อกิโลกรัม
ทัง้ นี้ โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ณ ปัจจุบ ัน สามารถแบ่งออกได้เ ป็ น 3 ส่วนได้แก่
1) ราคา ณ โรงกลั่น หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคานาเข้ าก๊าซ LPG
ปัจจุบ ัน รัฐบาลโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) ได้ควบคุม ราคาก๊าซ LPG ที่ตน้
ทางการผลิต โดยในการกาหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรือราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคาน าเข้า ก๊าซ
LPG ซึ่งในการกาหนดราคา สนพ.จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แ ก่ ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก
ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ และปริ ม าณการส่ ง ออกก๊าซ LPG โดยเมื่ อวัน ที่ 31
ธันวาคม 2552 สนพ.ได้กาหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรือราคา ณ โรงแยกก๊า ซ หรื อราคาน าเข้า ก๊าซ
LPG เท่ากับ 11.1212 บาทต่อกิโลกรัม
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2) ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่น
ในการกาหนดราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ มีการกาหนดสู ตรในการคานวณโดยอ้า งอิ ง จาก
ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคานาเข้าของก๊าซ LPG ตามข้อ 1) และบวกรวม
ด้วยภาษีและค่าใช้จ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ = (ราคา ณ โรงกลัน่ หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊า ซ หรื อ ราคา
นาเข้าของก๊าซ LPG) + ภาษีสรรพสามิต + ภาษี เ ทศบาล +
เงินกองทุนน้ ามัน + ภาษีมูลค่าเพิม่
เดิมรัฐบาลโดยสนพ.ได้ควบคุมราคาขายส่งหน้ า โรงกลัน่ ก่อนภาษี มู ลค่า เพิ่ ม ตามสู ตรดัง กล่ าวไว้
เท่ากับ 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยใช้กองทุนน้ ามันเป็ นกลไกในการควบคุม ราคา กล่ าวคือ หาก
ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ ราคานาเข้าก๊าซ LPG ตามข้อ 1) สูงขึ้น รัฐ บาลจะใช้
เงินจากกองทุนน้ ามันชดเชยเพื่อให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ เท่ากับราคาที่รัฐ บาลกาหนด
ไว้
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้ให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยราคาขายส่ ง ก๊า ซ LPG
และเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันในระดับทีเ่ พียงพอสาหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บ
ก๊าซ LPG ของปตท. ทัง้ 5 แห่ ง ซึ่งทาให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจากทีเ่ คยถูกกาหนดไว้ใ ห้ คงที่
ที่ 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม

1)

2)

ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ ก่อนและหลังการยกเลิ กการอุ ดหนุ น
โดยกองทุนน้ ามัน
ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่น (บาทต่อ กิโลกรั ม)
ก่อ นการยกเลิกการอุดหนุน หลังการยกเลิกการอุดหนุน
โดยกองทุนนา้ มัน
โดยกองทุนนา้ มัน
(29 พ.ย. 50)
(25 ธ.ค. 52)
ราคา ณ โรงกลั่น หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรือ
10.8964
11.1212
ราคานาเข้ า
ภาษีสรรพสามิต 1
2.1700
2.1700
ภาษีเ ทศบาล 2
0.2170
0.2170
เงินกองทุนน้ ามัน 3
(0.8265)
0.1781
ราคาขายส่ งหน้าโรงกลั่นก่อ นภาษีมลู ค่ าเพิ่ม
12.4569
13.6863
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4
0.8720
0.9580
ราคาขายส่ งหน้าโรงกลั่นรวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม
13.3289
14.6443

ที่มา
: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่ 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม
2 ภาษีเทศบาลเท่ ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต
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3 เงินชดเชยกองทุนน้ามันเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่องการกาหนดราคา อั ต ราเงิน
ส่ งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ทาในราชอาณาจักรและน าเข้า มาเพื่อ ใช้ใ นราชอาณาจั ก ร
อัตราเงินส่ งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตราเงิน ส่ งเข้า กองทุ น
สาหรับก๊าซ LPG ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
4 ภาษีมูลค่าเพิม่ ของราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่นเท่ ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่ งหน้าโรงกลั่น

ทัง้ นี้ เพื่อให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคลังเก็บก๊า ซ LPG ทั้ง 5
แห่ งของปตท. ทีก่ ระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
คือ ลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่
รัฐบาลจึ งได้ให้กองทุนน้ ามันชดเชยค่าขนส่ ง ก๊า ซ LPG ไปยัง คลัง เก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่ ง (การ
กาหนดอัตราค่าชดเชยค่าขนส่ง LPG จากโรงกลัน่ หรือโรงแยกก๊าซไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท.
ทัง้ 5 แห่ ง จะแตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ง ซึ่งอัตราการชดเชยดัง กล่ าว
จะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระรทรวงพลังงาน)
หากในอนาคต รัฐบาลให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยัง คลัง เก็บก๊าซ LPG
ของปตท. ทัง้ 5 แห่ ง จะทาให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจังหวดมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงขึ้ น เนื่ องจาก
จะต้องรวมค่าขนส่งด้วย ซึ่งจะทาให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน
3) ราคาขายปลีกก๊าซ LPG
ในการกาหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการกาหนดสูตรในการคานวณโดยอ้างอิ ง จากราคาขายส่ ง
ก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ ตามข้อ 2) และบวกรวมด้วยค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
ราคาขายปลี กก๊าซ LPG = ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาด

1)

2)

3)
ที่มา

ตัวอย่างการคานวณโครงสร้างการกาหนดราคาก๊าซ LPG ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552
ราคาจาหน่ายก๊าซ LPG
(บาทต่ อ กิโลกรั ม)
ร้ อยละ
ราคา ณ โรงกลั่น หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคานาเข้ า
11.1212
61.34
1
ภาษีสรรพสามิต
2.1700
11.97
ภาษีเ ทศบาล 2
0.2170
1.20
เงินกองทุนน้ ามัน 3
0.1781
0.98
ราคาขายส่ งหน้าโรงกลั่นก่อ นภาษีมลู ค่ าเพิ่ม
13.6863
75.49
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4
0.9580
5.28
ราคาขายส่ งหน้าโรงกลั่นรวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม
14.6443
80.78
ค่าการตลาด 5
3.2566
17.96
6
ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาด
0.2280
1.26
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG
18.13
100.00
: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่ 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม
2 ภาษีเทศบาลเท่ ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต
3 เงินชดเชยกองทุนนา้ มันเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่องการกาหนดราคา อั ต ราเงิน
ส่ งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ทาในราชอาณาจักรและน าเข้า มาเพื่อ ใช้ใ นราชอาณาจั ก ร
อัตราเงินส่ งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตราเงิน ส่ งเข้า กองทุ น
สาหรับก๊าซ LPG ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
4 ภาษีมูลค่าเพิม่ ของราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่นเท่ ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่ งหน้าโรงกลั่น
5 ค่าการตลาดกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่ 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม
6 ภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าการตลาดเท่ ากับร้อยละ 7 ของค่าการตลาด

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้พิจารณาว่าก๊าซ LPG ทีน่ าไปใช้งานเป็ นก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ น ค้าที่มี ความจ าเป็ นต่อ
การดารงชีวติ ของประชาชนโดยทัวไป
่ จึ งกาหนดให้กา๊ ซหุ งต้มเป็ นสินค้าควบคุม ทาให้ในการปรับเปลี่ ย น
ราคาจาหน่ ายก๊าซหุ งต้มแต่ละครั้งจะต้องได้รบั ความเห็ นชอบจากกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ในขณะทีก่ า๊ ซ LPG ทีน่ าไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์และการนาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมนั้ น รัฐ บาล
ไม่ได้มีการควบคุมราคาขายปลีกแต่อย่างใด
นโยบายการกาหนดราคาก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP
นโยบายการกาหนดราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG ของกลุ่มสยามแก๊ส ทั้ง ผลิ ตภัณ ฑ์ ภ ายใต้เ ครื่ องหมายการค้า
“สยามแก๊ส” และ เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” แยกตามลักษณะการนาก๊าซ LPG ไปใช้งานเป็ นดังนี้
ลักษณะการนาก๊าซ LPG ไปใช้ งาน
การนาไปใช้งานเป็ นก๊าซหุ งต้ม

การนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์
การนาไปใช้ในอุตสาหกรรม

นโยบายการกาหนดราคา
เนื่ องจากก๊าซหุ งต้มเป็ นสินค้าทีม่ ีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของประชาชน กรมการ
ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงได้กาหนดให้กา๊ ซหุ งต้มเป็ นสินค้าควบคุม และควบคุม
ราคาจาหน่ ายก๊าซหุ งต้ม ดังนั้นนโยบายการกาหนดราคาจาหน่ าย LPG เพื่ อน าไปใช้
เป็ นก๊าซหุ งต้มของบริษทั และ UGP จึ งต้องสอดคล้องกับการควบคุม ของกรมการค้า
ภายใน อย่างไรก็ตามการกาหนดราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG เพื่อนาไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
ของบริษทั และ UGP ดังกล่าวอาจแตกต่างไปตามพื้นที่ ขึ้นอยู่ก ับสภาพตลาดและการ
แข่งขัน
บริษทั และ UGP มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG โดยอิงจากต้นทุนและราคา
ตลาด
บริษทั และ UGP มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG โดยอิงจากต้นทุนและราคา
ตลาด
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1.2.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยในระยะแรกเป็ นการจาหน่ ายก๊าซหุ งต้ม
บรรจุถงั สาหรับใช้ในครัวเรือน แทนฟื นและถ่าน แต่ไม่ได้รบั ความนิ ยมเท่าใดนัก จนกระทัง่ มี การค้น พบแหล่ ง
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ประกอบกับรัฐบาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม การผลิ ตและการบริ โภคก๊าซธรรมชาติ เพื่ อ
ทดแทนการนาเข้าเชือ้ เพลิงจากต่างประเทศ ทาให้เ กิดธุรกิจต่อเนื่ องจากก๊าซธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ความต้องการ
บริโภคก๊าซหุ งต้มในครัวเรือนจึ งขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ ามันในปี 2540 รัฐบาลจึ งให้การส่ ง เสริ ม การวิจั ย และพัฒ นาการแปรรู ป ก๊าซ
LPG เพื่อนามาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์แทนน้ ามันเบนซิน ซึ่งได้รบั ความนิ ยมอย่างแพร่ ห ลาย เนื่ องจากราคา
ก๊าซ LPG เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ ามันเบนซินแล้วมีราคาถูกกว่ามาก
แม้วา่ ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้ก๊า ซ LPG เพื่ อเป็ นก๊าซหุ ง
ต้มและการใช้ก๊าซ LPG เพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ แต่แหล่งผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไทยก็ย ัง คงสามารถผลิ ต
ก๊าซ LPG เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศได้อย่ างเพี ย งพอ และสามารถส่ งออกก๊าซ LPG
บางส่วนไปจาหน่ ายยังต่างประเทศได้อีกด้วย จนกระทังในปี
2551 ทีร่ าคาน้ ามัน ในตลาดโลกและในประเทศ
่
ไทยได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก จนทาให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ LPG เพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์แ ทนน้ ามัน
มากขึ้น ซึ่งทาให้ประเทศไทยต้องนาเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศมากถึ ง 452 ล้านกิโลกรัม 753 ล้านกิโลกรัม
1,591 ล้านกิโลกรัม 1,437 ล้านกิโลกรัม และ 1,730 ล้านกิโลกรัม ในปี 2552 2553 2554 และปี 2555 ตามลาดับ
(ทีม่ า http://www.doeb.go.th/info/info_procure.php)
อุปทานก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ในช่วงระหว่างปี 2553 – 2555 ประเทศไทยผลิ ต ก๊าซ LPG ได้ 4,416 5,422 และ5,692 ล้านกิโลกรัม
ตามลาดับ โดยแหล่งผลิตก๊าซ LPG ทีส่ าคัญของประเทศไทยมี 3 แหล่ง คือ (1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง มี จ านวน
7 แห่ ง โดยเป็ นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท.จ านวน 6 แห่ ง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติข อง บริ ษ ัท ปตท.
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) จานวน 1 แห่ ง (2) โรงกลัน่ น้ ามันดิ บ ซึ่ง มี อยู่ จ านวน 6 แห่ ง ได้แ ก่
โรงกลัน่ ไทยออยล์ โรงกลัน่ ไออาร์พีซ ี โรงกลัน่ สตาร์ โรงกลัน่ เอสโซ่ โรงกลัน่ ของบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์ แ ละ
การกลัน่ และโรงกลัน่ บางจาก และ (3) โรงงานปิ โตรเคมีอื่น ซึ่งมีอยู่จานวน 1 แห่ ง ได้แ ก่ โรงงานของกรุ ง เทพ
ซินเธติกส์ โดยใน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ก๊าซ LPG ทีผ่ ลิตได้ในประเทศทัง้ หมดมาจากโรงแยกก๊า ซธรรมชาติร้อย
ละ 65.28 มาจากโรงกลัน่ น้ ามันร้อยละ 34.72
( ทีม่ า http://www.doeb.go.th/info/info_procure.php )
ตารางแสดงปริมาณการผลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ จาแนกตามแหล่งผลิต
(หน่ วย : ล้านกิโลกรัม)

2553
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ปริ มาณ
2,676

2554
ร้ อยละ
60.60

ปริ มาณ
3,428

2555
ร้ อยละ
63.22
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ปริ มาณ
3,716

ร้ อยละ
65.28

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
2553
ปริ มาณ
1,730
10
4,416

โรงกลัน่ น้ ามันดิบ
โรงงานปิ โตรเคมีอื่น
รวม
ที่มา

:

2554
ร้ อยละ
39.17
0.23
100.00

ปริ มาณ
1,994
0
5,422

2555
ร้ อยละ
36.78
0.00
100.00

ปริ มาณ
1,976
0
5,692

ร้ อยละ
34.72
0.00
100.00

กรมธุรกิจ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

อุปสงค์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ความต้องการใช้กา๊ ซ LPG ทัง้ ประเทศในช่วงปี 2555 เท่ากับ 6,335 ล้านกิโลกรัม โดยความต้องการใช้ก๊าซ
LPG ส่วนใหญ่เ ป็ นความต้องการใช้ในภาคครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ 48.10 ของปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG
ทัง้ หมด รองลงมาเป็ นความต้องการใช้เป็ นวัตถุ ดิบปิ โตรเคมี การใช้เ ป็ นเชื้อเพลิ ง ในรถยนต์ และการใช้ใ น
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 25.46 16.75 และ 9.69 ของปริ ม าณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั้ง หมด
ตามลาดับ
ความต้องการใช้ LPG ในปี 2554 มีอตั ราการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 18.21 โดยมี การเพิ่ ม ขึ้ นในความ
ต้องการใช้ก๊าซ LPG ในการนาไปใช้เ ป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมีมากทีส่ ุด เท่ากับร้อยละ 38 รวมถึ ง ปริ ม าณการใช้ LPG
ทีเ่ พิม่ ขึ้นมากทีส่ ุดด้วย โดยเพิม่ ขึ้นจากปี 2553 ถึง 586 ล้านกิโลกรัม
สาหรับความต้องการใช้กา๊ ซ LPG ในปี 2555 มีอตั ราการลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 1.12 โดยมี การลดลงใน
ความต้องการใช้กา๊ ซ LPG ในการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี ม ากที่สุ ด เท่ากับร้อยละ 23.66 ซึ่ง มี จ านวน
ปริมาณการใช้ LPG ทีล่ ดลงเท่ากับ 500 ล้านกิโลกรัม แต่สาหรับปริมาณการใช้ LPG ที่เ พิ่ ม ขึ้ นมากที่สุ ด เป็ นการ
นาเอาไปใช้ในภาคครัวเรือนโดยเพิม่ ขึ้นจากปี 2554 จานวน 391 ล้านกิโลกรัม สาเหตุมาจากในภาคอุตสาหกรรมมี
การปรับราคาแก๊สเพิ่มขึ้น ทาให้ต ้นทุนแก๊สส าหรับ ผู ป้ ระกอบการภาคอุ ตสาหกรรมนั้ นสู ง ขึ้ นด้วย ส่ ง ผลให้
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปรับเปลี่ยนจากการรับแก๊สเป็ นเบาท์ขนาดใหญ่ มาเป็ นถังแก๊ส ขนาด
48 กิโลกรัมแทนซึ่งจะถืออยู่ในกลุ่มของภาคครัวเรือน ซึ่งในภาคครัวเรื อนยัง ไม่ มี การปรับขึ้ นราคาแก๊ส อี กทัง้
ห้างสรรพสินค้าและร้านโมเดินท์เ ทรดทีม่ ีการเติบโตมากขึ้น โดยส่วนมากมักจะนิ ยมใช้ถังแก๊สขนาด 48 กิโลกรัม
เช่นเดียวกัน
ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ จาแนกตามภาคเศรษฐกิจ
(หน่ วย : ล้านกิโลกรัม)

2553
ครัวเรือน
อุตสาหกรรม
รถยนต์
วัตถุ ดิบปิ โตรเคมี
รวม

ปริ มาณ
2,435
778
680
1,527
5,420

ร้ อยละ
44.93
14.35
12.55
28.17
100.00

2554
ปริ มาณ
2,656
718
920
2,113
6,407

ร้ อยละ
41.45
11.21
14.36
32.98
100.00
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2555
ปริ มาณ
3,047
614
1,061
1,613
6,335

ร้ อยละ
48.10
9.69
16.75
25.46
100.00

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
ที่มา

2553

2554

2555

ปริ มาณ
ร้ อยละ
19.22

ปริ มาณ
ร้ อยละ
18.21

ปริ มาณ
ร้ อยละ
(1.12)

: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ดุ ลยภาพในอุตสาหกรรมก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ในอดีตประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ และมี ส่ วนเหลื อ
สาหรับส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซ LPG จานวน 4,186 ล้านกิโลกรัม การ
บริโภคภายในประเทศจานวน 3,671 ล้านกิโลกรัม การส่งออกจานวน 278 ล้านกิโลกรัม และไม่ มี การน าเข้าก๊าซ
LPG ในช่วงเวลาดังกล่าว
สาหรับในปี 2552-2554 ราคาน้ ามันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก จนทาให้ มี ความต้องการใช้ก๊า ซ LPG เพื่ อ
เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์เ พิ่มขึ้นตามไปด้วย และการใช้ LPG เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมี เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมากจากปี 2552
โดยเพิม่ ขึ้นจาก 1,289 เป็ น 1,527 เพิม่ ขึ้นสูงถึง 18.46% ในปี 2553 และเพิม่ ขึ้นเป็ น 2,113 ล้านกิโลกรัม สู ง ขึ้ น
38.37% ในปี 2554 ส่งผลให้ผู ้ประกอบการปรับแผนการจ าหน่ ายก๊าซ LPG เพิ่ ม ขึ้ นตาม ปริ ม าณการผลิ ตก๊าซ
LPG ภายในประเทศจึ งไม่เ พียงพอกับปริมาณก๊าซ LPG ตามแผนการจาหน่ ายก๊าซ LPG ของผู ้ประกอบการ จึ งทา
ให้ประเทศไทยต้องน าเข้าก๊าซ LPG ตั้ง แต่ปี 2552 - 2554 เป็ นจ านวน 753 1,591 และ1,437 ล้านกิโลกรัม
ตามลาดับ และในปี 2555 ปริมาณการนาเข้าก๊าซ LPG เท่ากับ 1,730 ล้านกิโลกรัม
ตารางแสดงการจัดหาและการจาหน่ ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(หน่ วย : ล้านกิโลกรัม)

ปี
การผลิต
การนาเข้า
การจาหน่ ายภายในประเทศ
การส่ง ออก
ทีม่ า

2553
4,416
1,591
5,987
25

2554
5,422
1,437
6,890
16

2555
6,049
1,730
7,386
10

: กรมธุรกิจ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
อุตสาหกรรมก๊าซ LPG มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่ อง โดยคาดว่าความต้องการใช้ก๊าซ LPG
จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป เนื่ องมาจากความต้องการใช้กา๊ ซ LPG เพื่อทดแทนการใช้น้ ามันทีม่ ีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ส่วนด้านการผลิตก๊าซ LPG นั้นก็คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน รวมถึงบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน)
ได้มีการก่อสร้างและเปิ ดใช้โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่ วยที่ 6 ทีต่ าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่ อเดื อนกัน ยายน
2554 ทีผ่ า่ นมา ซึ่งโรงแยกก๊าซนับเป็ นแหล่งผลิตก๊าซ LPG ทีส่ าคัญแหล่งหนึ่ ง ดังนั้นการที่มี จ านวนโรงแยกก๊า ซ
เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มีแหล่งผลิตก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
การแข่ งขัน
ณ สิ้นปี 2555 ประเทศไทยมีผู ้ค้าก๊าซ LPG รวมทัง้ สิ้น 18 ราย คือ 1.บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) 2.บริ ษ ัท
สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) 3.บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คลั ส์ จ ากัด (มหาชน) 4.
บริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด 5.บริษทั ปิ คนิ ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 6.บริ ษ ัท เชฟรอน (ไทย)
จากัด 7.บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด 8.บริษทั แสงทองปิ โตรเลี ย ม จ ากัด 9.บริ ษ ัท บางจากปิ โตรเลี ย ม
จากัด (มหาชน) 10.บริษทั พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จากัด 11.บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) 12.บริ ษ ัท
อูโน่ แก๊ส จากัด 13.บริษทั เอ็นเอสแก๊ส แอลพี จี จ ากัด 14.บริ ษ ัท แคปปิ ตอล จี จ ากัด 15.บริ ษ ัท ออร์ คิด แก๊ส
(ประเทศไทย) จากัด 16.บริษทั ยูไนเต็ดแก๊ส จากัด 17.บริษ ัท พลัง อัศวิน จ ากัด และ 18.บริ ษ ัท ไทยแก๊ส คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
ตารางแสดงปริมาณการจาหน่ ายและส่วนแบ่งการตลาดของผู ้ค้าก๊าซ LPG
(หน่ วย : ล้านกิโลกรัม)

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2553
ปริมาณ ร้ อยละ
1,568.85 40.39

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี ค ัล ส์ จ ากัด
(มหาชน) (SGP)
651.44
บริ ษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี ค ัล ส์ จ ากัด
(มหาชน) (UGP)
509.89
SGP + UGP
1,161.32
บริ ษั ท เ วิ ล ด์ แก๊ ส ( ป ระ เ ทศ ไ ทย ) จ า กั ด
(WORLD)
748.14
บริ ษัท ปิ คนิค คอร์ ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)
(PICNI)
144.28
PICNI + WORLD
892.42
บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด
บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
75.28
บริ ษัท แสงทองปิ โตรเลียม จากัด
86.64
บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
0.42
บริ ษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จากัด
83.85
บริ ษัท พลังงานบริ สุทธิ์ จากัด (มหาชน)
7.60
บริ ษัท อูโน่แก๊ส จากัด
1.55
บริ ษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จากัด
5.75
บริ ษัท แคปปิ ตอล จี จากัด
0.88
บริ ษัท ออร์ ค ิด แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท ยูไนเต็ดแก๊ส จากัด
บริ ษัท พลังอัศวิน จากัด
บริ ษัท ไทยแก๊ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
-

2554
ปริมาณ ร้ อยละ
1,702.93 39.74

2555
ปริมาณ ร้ อยละ
1,828.29 38.80

16.77

635.41

14.83

651.75

13.83

13.13
29.90

539.65
1,175.06

12.59
27.42

598.28
1,250.03

12.70
26.53

19.26

770.98

17.99

877.73

18.63

3.71
22.97
1.94
2.23
0.01
2.16
0.20
0.04
0.15
0.02
-

206.08
977.06
51.12
81.29
3.16
98.63
70.56
30.85
54.52
40.48
-

4.81
22.80
1.19
1.90
0.07
2.30
1.65
0.72
1.27
0.94
-

228.12
1,105.85
40.34
82.09
4.15
121.76
20.13
35.08
56.04
48.56
76.07
8.52
17.40
17.27

4.84
23.47
0.86
1.74
0.09
2.58
0.43
0.74
1.19
1.03
1.61
0.18
0.38
0.37
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

รวม
ที่มา

:

2553
ปริมาณ ร้ อยละ
3,884.54 100.00

2554
ปริมาณ ร้ อยละ
4,285.67 100.00

2555
ปริมาณ ร้ อยละ
4,711.58 100.00

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปัจจุบ ันแนวโน้มธุรกิจพลังงาน รวมถึงธุรกิจค้าก๊าซ LPG มีแนวโน้มทีด่ ีข้ นึ อาจส่งผลให้ มี ผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ เ ข้ามาแข่ ง ขัน ในอุ ตสาหกรรมมากขึ้ น ซึ่ง ส่ ง ผลต่อผลประกอบการและส่ วนแบ่ง การตลาดของ
ผู ้ประกอบการเดิมได้
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ธุรกิจการค้าก๊าซ LPG นั้น ผู ้ประกอบการจะต้องขอใบอนุ ญาตเป็ นผู ค้ า้ น้ ามัน ตาม
มาตรา 7 ซึ่งจะต้องมีคณุ สมบัติและเงื่อนไขตามทีก่ รมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กาหนด กล่ าวคือ จะต้องมี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่ตา่ กว่า 50 ล้านบาท มีเ งินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้ในการประกอบกิจ การไม่ น้ อยกว่า
100 ล้านบาทขณะยื่นขอรับใบอนุ ญาต ต้องมีคลังเก็บก๊าซ LPG เพื่อสารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริ ม าณที่
จะทาการค้าในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งทาให้ต ้องลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และการเก็บส ารองตามกฎหมายจะ
เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 1 ในเดือนกันยายน 2554 ซึ่งจาเป็ นต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในการสร้างคลังเก็บส ารอง
ตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะต้องมียอดขายก๊าซ LPG ต่อปี ไม่น้อยกว่า 50,000 ตัน มี เ ครื่ องหมายการค้าเป็ นของ
ตนเอง และต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพื่อใช้หมุนเวียนในตลาด ซึ่งจะต้องมีการลงทุนไม่ตา่ กว่า 1 ล้านใบ คิดเป็ น
เงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท จากเงื่อนไขและข้อจากัดข้างต้นจึ งเป็ นการยากทีจ่ ะมีผู ้ประกอบการรายใหม่ เ ข้ามา
แข่งขันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคครัวเรือน
1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์

1.3.1 ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ในปี 2555 บริษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 62 และ
จัดหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่ น้ ามันประมาณร้อยละ 38 ซึ่งการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่ น้ ามันหรื อโรงแยกก๊า ซ
ธรรมชาติจะเป็ นการจัดสรรจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ก ับผู ้ค้าก๊าซตามมาตรา 7
(หน่ วย : ล้านกิโลกรัม)

1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
2) โรงกลัน่ น้ ามัน
3) อื่นๆ
รวมการจัดหา LPG ของบริ ษทั และ UGP

2553
ปริ มาณ ร้ อยละ
847.06 73.08
310.57 26.79
1.49
0.13
1,159.12 100.00

2554
2555
ปริ มาณ ร้ อยละ ปริ มาณ ร้ อยละ
853.62 73.64 785.66
62.06
305.50 26.36 480.37
37.94
0.00
0.00
0.00
0.00
1,159.12 100.00 1,266.03 100.00

1.3.2 ถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ถังทีใ่ ช้สาหรับบรรจุกา๊ ซปิ โตรเลียมเหลวจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุ ตสาหกรรม (มอก.) ซึ่ง
ปัจจุบ ันมีผู ้ผลิตถังก๊าซ LPG ในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานดังกล่าว ในประเทศไทย ได้แ ก่ บริ ษ ัท
สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) บริษทั สยามอินเตอร์ แม็กเนท จากัด บริษ ัท ชื่น ศิ ริ จ ากัด บริ ษ ัท สยาม ควอ
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ลิต้ ี สตีล จากัด (บริษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด ได้ซอื้ สินทรัพย์ทใี่ ช้ในการประกอบธุ รกิจ ผลิ ตถัง ก๊าซ LPG จาก
บริษทั ถังเหล็กสากล จากัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) บริษทั เมทเทิล เมท จากัด บริ ษ ัทแสงทองไทยผลิ ตถัง
จากัด บริษทั เอส.ที.ถังแก๊ส จากัด และจากการทีผ่ ู ้ผลิตถังก๊าซ LPG ต้องได้รบั การับรองมาตรฐาน มอก. ทาให้
ถังก๊าซ LPG ของทัง้ อุตสาหกรรมแทบจะไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพ
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันอุบ ัติเ หตุทอี่ าจจะเกิดขึ้นกับผู ้ใช้ก๊าซหุ งต้ม กรมธุ รกิจ พลัง งาน กระทรวง
พลังงานจึ งได้ออกกฎหมายในเรื่องของการตรวจสอบสภาพของถัง ที่มี อายุ ใ ช้ง านแล้ว 5 ปี 10 ปี และทุกๆ 5 ปี
ภายหลังปี ที่ 10 โดยผู ้ค้าก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ทีเ่ ป็ นเจ้าของถังก๊าซ LPG จะเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ ายในการ
ว่าจ้างบริษทั ภายนอกมาทาการตรวจสอบสภาพถังบรรจุ

บริ ษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จากัด*
รวม

2553

2554

2555

จานวน
มูล ค่ า
(ถัง)
(ล้ านบาท)
309,900
203.06

จานวน
มูล ค่ า
(ถัง )
(ล้ านบาท)
240,200
145.27

จานวน
มูล ค่ า
(ถัง )
(ล้ านบาท)
162,200
112.90

309,900

240,200

162,200

203.06

145.27

112.90

หมายเหตุ : * บริษัท สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 โดยมีบริษัทเป็ นเป็ นผูถ้ ือหุ้นในสัดส่ วนร้ อ ย
ละ 99.99 ได้ซอื้ สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตถังก๊าซ LPG จากบริษัท ถังเหล็กสากล จากัด ซึ่งเป็ น บริ ษั ท ที่ มี ค วามเกี่ ย วโยง
กับบริษัท (มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ กลุ่มวีรบวรพงศ์) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551

1.4

กฎหมายที่เกีย่ วข้ อ ง
บริษทั และ UGP เป็ นผู ้ประกอบธุรกิจบรรจุและจาหน่ ายก๊าซ LPG ซึ่ง ได้รับอนุ ญาตให้ เ ป็ นผู ค้ า้ น้ ามัน
เชือ้ เพลิงมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญ ัติการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ เ ป็ นผู ค้ า้ น้ ามัน
ตามมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญ ัติน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งเทียบเท่าใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7
แห่ งพระราชบัญญ ัติการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543) จะต้องปฏิบ ัติตามกฎหมายและกฎระเบีย บที่ห น่ วยงาน
ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยกฎหมายสาคัญทีค่ วบคุมการประกอบธุ รกิจ ค้า ก๊าซ LPG ของบริ ษ ัท และ UGP
ได้แก่
1) พระราชบัญญ ัติการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 เป็ นพระราชบัญ ญ ตั ิที่กาหนดลักษณะของผู ค้ า้
น้ ามันเชือ้ เพลิงแต่ละประเภท การจัดเก็บน้ ามันเชือ้ เพลิง การจาหน่ ายและแผนการจ าหน่ ายน้ ามัน
เชือ้ เพลิงในแต่ละปี และปริมาณการสารองน้ ามันเชือ้ เพลิง
2) พระราชบัญญ ัติควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542 เป็ นพระราชบัญญ ตั ิที่กาหนดการเก็บรักษา การ
ขนส่ง การใช้ การจาหน่ าย การแบ่งบรรจุ และการเก็บรักษาน้ ามันเชือ้ เพลิง
3) พระราชบัญ ญ ตั ิวตั ถุ อัน ตราย พ.ศ. 2535 เป็ นพระราชบัญ ญ ตั ิที่กาหนดให้ ก๊าซ LPG รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประเภทอื่นๆ เป็ นวัตถุอนั ตราย ซึ่งจะต้องมี การควบคุม ดู แ ลคุณ สมบัติแ ละการ
ลงทะเบียนของวัตถุอนั ตรายดังกล่าว รวมทัง้ การกาหนดการดาเนิ นการของผู ้ผลิต ผู น้ าเข้า ผู ส้ ่ ง ออก
และผู ้ทีม่ ีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายดังกล่าว
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
4) พระราชกาหนดแก้ไขและป้ องกันภาวะขาดแคลนน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2516 เป็ นพระราชกาหนดที่
กาหนดถึงการปฏิบตั ใิ นกรณีทเี่ กิดภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามันเชือ้ เพลิงภายในประเทศ ซึ่ง รวมถึ ง การ
ผลิต การจาหน่ าย การนาเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองน้ ามันเชือ้ เพลิง
5) ประกาศคณะปฏิว ัติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2514) ว่าด้วยการบรรจุ ก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวเป็ นประกาศที่
กาหนดเกีย่ วกับการบรรจุกา๊ ซ LPG ภาชนะบรรจุกา๊ ซ LPG การตั้ง การเก็บภาชนะบรรจุ ก๊า ซ LPG
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบรรจุกา๊ ซ LPG และมาตรการความปลอดภัย ในสถานที่ที่ใ ช้ใ นการบรรจุ
ก๊าซ LPG การจาหน่ ายก๊าซ LPG การเก็บก๊าซ LPG และการใช้ก๊าซ LPG
6) พระราชบัญญ ัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็ นพระราชบัญญ ัติทกี่ าหนดการประกอบกิจ การโรงงาน การ
กากับและดูแลโรงงาน และบทกาหนดโทษของผู ้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท
นอกจากนี้ บริษทั และ UGP ยังต้องปฏิบ ัติตามกฎระเบียบทีห่ น่ วยงานราชการที่เ กี่ย วข้องกาหนดขึ้ นมา
อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน เช่น กฎกระทรวงพลัง งาน กฎกระทรวงอุ ตสาหกรรม ประกาศกระทรวงพลัง งาน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงประกาศของกรมหรือหน่ วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สรุ ปกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่ส าคัญที่เกีย่ วข้ อ งกับการค้ า ก๊าซ LPG
1) พระราชบัญญัติ
ก. พระราชบัญญ ัติการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
ข. พระราชบัญญตั คิ วบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
ค. พระราชบัญญ ัติว ัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
ง. พระราชกาหนดแก้ไขและป้ องกันภาวะขาดแคลนน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2516
จ. พระราชบัญญ ัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ฉ. ประกาศคณะปฏิว ัติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2514)
2) กฎกระทรวงพลังงาน ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ว่ าด้ วยการบรรจุก๊าซ LPG
ก. การขออนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต การต่อใบอนุ ญาต และการแสดงใบอนุ ญาตประกอบกิจ การ
บรรจุกา๊ ซ LPG
ข. ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานทีบ่ รรจุกา๊ ซ LPG
ค. ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานทีเ่ ก็บก๊าซ LPG
ง. การวางระบบท่อก๊าซ LPG และการติดตัง้ อุปกรณ์
จ. ภาชนะบรรจุกา๊ ซ LPG
ฉ. หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และการตรวจสอบภาชนะบรรจุกา๊ ซ LPG
ช. เครื่องหมายทีต่ ้องแสดงบนภาชนะบรรจุกา๊ ซ LPG
ซ. ขนาดส่วนบรรจุและวิธีบรรจุกา๊ ซ LPG ในภาชนะบรรจุกา๊ ซ LPG
ฌ. การป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ญ. การติดตัง้ เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซ LPG รัว่
3) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
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ก. กาหนดให้โรงงานตามประเภทหรื อชนิ ดที่ระบุใ นบัญ ชีทา้ ยกระทรวงนี้ เป็ นโรงงานตาม
พระราชบัญญ ัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ข. กาหนดให้โรงงานตามข้อ 1 เป็ นโรงงานจาพวกที่ 1, จาพวกที่ 2 และโรงงานจ าพวกที่ 3 ตามที่
ระบุในบัญชีท ้ายกฎกระทรวงนี้
4) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ .ศ.
2535
ก. ว่าด้วย ทีต่ ง้ ั สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร และลักษณะภายในของโรงงาน
ข. ว่าด้วย เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งทีน่ ามาใช้ในโรงงาน
ค. ว่าด้วย คนงานประจาโรงงาน
ง. ว่าด้วยการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิง่ ใดๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จ. ว่าด้วยความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
5) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)
ก. ว่าด้วยการขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน
1.5

หน่วยงานทีท่ าหน้าที่กากับดูแล
นอกจากบริษทั และ UGP ในฐานะผู ้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ซึ่งจัดเป็ นน้ ามันเชือ้ เพลิงประเภทหนึ่ งตาม
พระราชบัญญ ัติการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 จะต้องปฏิบ ัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีห่ น่ วยงานราชการที่
เกีย่ วข้องกาหนดอย่างเคร่งครัดแล้ว การดาเนิ นธุรกิจของบริษทั ยังอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ ได้แก่ ก) กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ งชาติ ส านั กงาน
นโยบายและพลังงาน และกรมธุรกิจพลัง งาน ข) กระทรวงพาณิ ชย์ โดยกรมการค้าภายใน ค) กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ง) กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่ ง ทางบกและกรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงานมีหน้าทีศ่ ึกษา สารวจ วิเ คราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมิ น ผล
และเป็ นศูนย์ขอ้ มูลการพลังงาน กาหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน จั ดหาพลัง งาน
พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน กาหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกากับดู แ ล ควบคุม การ
ดาเนิ นงานด้านพลังงาน วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ส่งเสริ ม สนั บสนุ นการจั ดหา พัฒ นาและ
อนุ รกั ษ์พลังงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี แ ละพัฒ นาบุคลากรด้านพลัง งาน ประสานความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานได้ดาเนิ นการกากับดู แ ลน้ ามัน เชื้อเพลิ ง ซึ่ง
รวมถึงก๊าซ LPG ผ่านหน่ วยงานย่อยของกระทรวงพลังงานดังนี้
 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ (“กพช.”)
กพช. จัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญ ัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่ อทา
หน้าทีเ่ สนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒ นาพลัง งานของประเทศต่อคณะรัฐ มนตรี
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดราคาพลัง งานให้ ส อดคล้องกับนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ติดตาม ดู แ ล ประสานงานกับหน่ วยงานที่
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เกีย่ วข้องกับพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒ นาพลัง งานของ
ประเทศ รวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบ ัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลัง งานของ
ประเทศ
 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”)
สนพ. จัดตัง้ ขึ้นตามตามพระราชบัญญ ัติคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ งชาติ พ .ศ. 2535
เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การของกพช. และมีหน้าทีศ่ ึกษาและวิเ คราะห์ นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื่อรายงานต่อ กพช. ติดตาม ประเมินผลและเป็ นศู น ย์
ประสานและสนับสนุ นการปฏิบ ัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลัง งานของ
ประเทศ รวมทัง้ จัดเก็บรวมรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ ด้า นพลัง งาน
วิเ คราะห์ แนวโน้มและประเมินผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นเพื่อจัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่สถิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับพลังงาน
 กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงานเป็ นหน่ วยทีส่ งั กัดอยู่ในกระทรวงพลังงาน มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) การดาเนิ นการเพื่อออกใบอนุ ญาต ใบทะเบีย นเป็ นผู ค้ า้ น้ ามัน และออกใบรับแจ้ ง เป็ นผู ้
ขนส่งน้ ามัน
(2) จัดระบบการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิงและก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(3) กาหนดมาตรการเพื่อป้ องกันแก้ไขการขาดแคลนน้ ามันในภาวะฉุกเฉิน
(4) กาหนดชนิ ด/ อัตรา และระบบการสารองน้ ามันเชือ้ เพลิง
(5) กากับดูแลการสารองน้ ามันเชือ้ เพลิงของผู ้ค้าน้ ามัน
(6) ประมวลผลและติดตามสถานการณ์การค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง
(7) กากับดูแลโรงกลัน่ น้ ามันให้ดาเนิ นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
(8) พัฒนาและกาหนดมาตรฐาน ให้ความเห็ นชอบลักษณะและคุณ ภาพน้ ามัน เชื้อเพลิ ง และ
น้ ามันหล่อลื่น
(9) พิจารณาให้ความเห็ นชอบการจาหน่ ายน้ ามันเชือ้ เพลิงทีม่ ีคณุ ลักษณะและคุณภาพ
(10) ตรวจวิเ คราะห์ คณุ ภาพน้ ามันเชือ้ เพลิงและน้ ามันหล่อลื่น รวมทัง้ น้ ามัน อื่ น ตามที่กฎหมาย
กาหนด และตามทีห่ น่ วยงานอื่นขอความร่วมมือ
(11) ตรวจสอบคุณภาพน้ ามันเชือ้ เพลิงของผู ้ค้าน้ ามันให้เ ป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(12) ตรวจสอบการจดทะเบียนและการปฏิบ ัติตามเงื่อนไข ผู ้ค้าน้ ามันให้เ ป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด
(13) ตรวจสอบการปลอมปนน้ ามันเชือ้ เพลิง ร่วมกับหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(14) พัฒนาและกาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้อม ในการประกอบกิจ การ
ด้านน้ ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และสัมปทานไฟฟ้ า
(15) กากับดูแลด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของของสถานประกอบธุรกิจพลังงาน
(16) ทาการทดสอบและตรวจสอบ เพื่ อรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ของสถานที่ และ
ยานพาหนะขนส่งน้ ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวก๊าซธรรมชาติ
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(17) ออกใบอนุ ญาต และต่ออายุใบอนุ ญาต สถานประกอบกิจการเกีย่ วกับน้ ามันเชื้อเพลิ ง ได้แ ก่
สถานทีเ่ ก็บ สถานี บริการ คลังน้ ามัน
(18) ออกใบอนุ ญาต และต่ออายุใบอนุ ญาต สถานประกอบกิจการเกีย่ วกับ ก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว
และก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ การเก็บ การใช้ การบรรจุ และการขนส่ ง ในสถานที่บรรจุ ก๊าซ
อาทิเ ช่น ลานบรรจุกา๊ ซ สถานี บรรจุกา๊ ซ สถานี บริการก๊าซ สถานทีใ่ ช้ก๊าซ และยานพาหนะ
ขนส่ง
(19) ออกใบอนุ ญาต และต่ออายุใบอนุ ญาต การประกอบกิจการสัมปทานไฟฟ้ า
(20) พิจารณาการรับรองและขึ้ นทะเบีย นบุคลากรที่ดาเนิ นการเกี่ย วกับ การทดสอบและ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตลอดจนตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน เครื่องมือ และอุ ปกรณ์
ด้านความปลอดภัย
ข) กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในมีหน้าทีด่ ูแลและควบคุมราคาจาหน่ ายสิ น ค้าและบริ การเพื่ อ
ไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู ้จาหน่ ายสินค้าและบริการ
กรมการค้าภายในได้พิจารณากาหนดให้กา๊ ซหุ งต้มเป็ นสินค้าค้าควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีผลให้ผู ้ค้าก๊าซ LPG ตามมาตรา 7
จะต้องแจ้งแผนการเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ าย ก๊าซ LPG ภายใน 24 ชัว่ โมงนั บตั้ง แต่เ วลาที่มี การ
เปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ าย และผู ้ประกอบกิจการโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ต้องแจ้งราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG
ทีใ่ ช้เป็ นก๊าซหุ งต้มภายใน 2 วันนับแต่ว ันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ าย รวมทัง้ ให้ผู ้จาหน่ า ยก๊า ซ
LPG รายย่อย (ร้านค้าก๊าซ LPG) แสดงราคาขายปลี กก๊าซ LPG ที่ใ ช้เ ป็ นก๊าซหุ งต้ม หน้ าสถานที่
จาหน่ าย
ค) กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมมี ห น้ าที่กากับดู แ ลและผลักดัน ให้ ธุ รกิจ
อุตสาหกรรมมีศกั ยภาพในการแข่ ง ขัน พัฒ นาไปอย่ า งยัง่ ยื น โดยเน้ น ด้า นเทคโนโลยี การผลิ ต
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
ตามพระราชบัญ ญ ตั ิโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงอุ ตสาหกรรม ออกตามความใ น
พระราชบัญญ ัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้การบรรจุกา๊ ซ LPG ตามบัญชีท ้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.
2535) จัดอยู่ในลาดับที่ 91 (2) จัดเป็ นโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่ง ผู ป้ ระกอบการดัง กล่ าวจะต้องได้รับ
ใบอนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมก่อนจึ งจะดาเนิ นการได้
ง) กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมทาหน้าทีว่ างแนวนโยบายการพัฒนา ก่อสร้างและควบคุมการขนส่งทางบก ทางน้ า
ทางอากาศ ให้มีบริการทีเ่ พียงพอ มีประสิทธิภาพ ทัวถึ
้ า และยุตธิ รรม โดยกระทรวงคมนาคม
่ ง คุมค่
ได้ควบคุมดูแลการขนส่งก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประเภทอื่นๆ ผ่านทางกรมการขนส่ ง
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ทางบกสาหรับการขนส่งทางบก และผ่านกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีสาหรับการขนส่ ง ทาง
น้ า
1.6

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อ ม

การดาเนิ นธุรกิจค้าก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษทั นับตัง้ แต่กระบวนการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซและ
โรงกลัน่ น้ ามัน การขนส่ง การบรรจุและการจัดจาหน่ ายก๊าซ LPG ให้ก ับผู ้บริโภคเพื่อสนองตอบต่อความต้องการ
ใช้ก๊าซ LPG ในในลักษณะต่างๆ ล้วน ไม่มีการปล่อยก๊าซ LPG หรือส่วนหนึ่ งส่วนใดที่เ กิดขึ้ นจากกระบวนการ
จัดหา บรรจุ และการจาหน่ ายก๊าซ LPG ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึ งไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่ ง แวดล้อม
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากก๊าซ LPG เป็ นก๊าซไวไฟ และอาจก่อให้เ กิดอันตรายหากไม่มีการควบคุมดูแลที่เ พี ย งพอ
ดังนั้นหน่ วยงานราชการต่างๆ จึ งมีการกาหนดกฎเกณฑ์เ พื่อควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง การบรรจุ การขนส่ ง
และการใช้กา๊ ซ LPG ทัง้ ในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้


คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริการก๊าซ LPG
ในการดาเนิ นการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG แต่ละแห่ ง บริ ษ ัทและ UGP จะต้อง
ขออนุ ญาตจากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรมเสี ย ก่อน โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องอนุ ม ัติแ บบแปลนของคลัง เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG ก่อนที่จ ะเริ่ ม
ดาเนิ นการก่อสร้าง และจะคอยควบคุมดูแลการดาเนิ นการก่อสร้างให้เ ป็ นไปตามกฎระเบีย บของ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมและให้สอดคล้องกับกฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยส านั ก
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นผู ้กากับดูแล
นอกจากนี้ บริษทั และ UGP จะต้องขออนุ ญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพจากส านั กงาน
เขตหรือองค์การบริหารส่วนตาบลทีค่ ลัง เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ
LPG ตัง้ อยู่ โดยฝ่ ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาลของสานักงานเขตหรือองค์การบริห ารส่ วนตาบลนั้ นๆ
จะเป็ นผู ้ทาการตรวจสอบผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิจ ของบริ ษ ัทและ UGP ที่มี ต่อสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ในส่วนของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊า ซ LPG บริ ษ ัทและ UGP
จะต้องดาเนิ นการเพิ่มเติมในเรื่องของการขออนุ ญาตประกอบกิจการบรรจุ ก๊า ซ LPG จากกรมธุ รกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานจะทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ ายก๊าซ LPG
ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ รมธุรกิจพลังงานกาหนด

ตารางแสดงหน่ วยงานราชการทีก่ ากับดูแลการจัดตัง้ คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี
บริการก๊าซ LPG
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส านักงานเขตหรือ
กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม องค์ การบริ หารส่ วนตาบล
กระทรวงพลังงาน



คลังเก็บก๊าซ LPG



โรงบรรจุกา๊ ซ LPG


สถานี บริการก๊าซ LPG
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นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงานยังได้ส่งเจ้าหน้าทีม่ าตรวจสอบคลัง เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG
และสถานี บริการก๊าซ LPG เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้แน่ ใจว่าคลัง เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG
และสถานี บริการก๊าซ LPG ดังกล่าวมีการดูแลรักษาและการปฏิบ ัติทเี่ ป็ นไปตามกฎระเ บีย บข้อบัง คับ
ของกรมธุรกิจพลังงาน
บริษทั และ UGP ได้ให้ความสาคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการรักษาสิ่ ง แวดล้อม และได้
ดาเนิ นการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกรมธุรกิจพลังงานด้วยดีตลอดมา โดยในรอบระยะเวลา 3
ปี ทผี่ า่ นมา คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานี บริการก๊าซ LPG ของบริ ษ ัทและ UGP มี
สภาพอยู่ในเกณฑ์ทกี่ รมธุรกิจพลังงานกาหนดมาโดยตลอด
 ถังก๊าซ LPG
หน่ วยงานราชการได้กาหนดให้ผู ้ค้าก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะต้องมี ถัง ก๊าซ LPG ที่มี เ ครื่ องหมาย
การค้าของตนเอง และจะต้องดูแลรักษาถังก๊าซ LPG ซึ่งนับเป็ นทรัพย์สินของผู ้ค้าตามมาตรา 7 ให้ อยู่
ในสภาพทีส่ ามารถใช้งานได้ดีและไม่กอ่ ให้เ กิดอันตราย หากเกิดเหตุการณ์ทกี่ อ่ ให้เ กิดความเสี ย หาย
โดยมีต ้นเหตุจากถังก๊าซ LPG ผู ้ค้าก๊าซ LPG ทีเ่ ป็ นเจ้าของถังก๊าซ LPG จะต้องเป็ นผู ร้ ับผิดชอบต่อ
ความเสียหายดังกล่าว
นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลัง งานยัง กาหนดให้ ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ต้อง
ตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG ทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดัน
ของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบถัง ที่ผ่านการใช้ง านมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยื ด
ตัวของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปี ภายหลังปี ที่ 10 จะต้องทาการทดสอบใหญ่
ซึ่งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการ
ยืดตัวของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) ทุกครั้ง ซึ่งหากถังก๊าซ LPG ไม่ผา่ นการทดสอบจะไม่
สามารถนาไปบรรจุกา๊ ซ LPG ได้อีกและจะต้องทาลายทิง้
บริษทั และ UGP ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของความปลอดภัย จากการใช้ง านถัง ก๊าซ LPG และการ
ปฏิบ ัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกรมธุ รกิจ พลัง งานด้วยดี ตลอดมา บริ ษ ัทและ UGP ได้
ตรวจสอบถังก๊าซ LPG ให้อยู่ในสภาพดีและปฏิบ ัติตามข้อกาหนดของกรมธุรกิจ พลัง งาน กระทรวง
พลังงานมาโดยตลอด และถังก๊าซ LPG ของบริษทั และ UGP ไม่เ คยเกิดก่อให้เ กิดอุบ ัติเ หตุ หรื อ ความ
เสียหายในรอบระยะเวลา 3 ปี ทผี่ า่ นมา
 รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกก๊าซ LPG
บริษทั ย่อยของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็ นผู ้ขนส่งน้ ามันเชือ้ เพลิ ง
ตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญ ัติการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุ ญาตเป็ นผู ้ขนส่งน้ ามัน
ชนิ ดก๊าซปิ โตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่ งพระราชบัญญ ัติน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่ง แก้ไ ข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญ ัติน้ ามันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการค้า
ในส่วนของยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งก็จะต้องมีการขออนุ ญาตและจดทะเบีย นกับหน่ วยงาน
ราชการทีท่ าหน้าทีค่ วบคุม ซึ่งหน่ วยงานทีค่ วบคุมจะแตกต่างกันตามลักษณะของการขนส่ ง คือ ใน
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การขนส่งทางบก บริษทั ย่อยของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเคมี อื่น
ทางบกจะต้องขออนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่ ง สัตว์ห รื อสิ่ ง ของ
จากกรมการขนส่ ง ทางบก ซึ่ง จะต้องระบุรายละเอี ย ดรถบรรทุกก๊าซ LPG ทุกคัน ที่ใ ช้ใ นการ
ดาเนิ นงาน และต้องขออนุ ญาตประกอบกิจการบรรจุกา๊ ซ LPG จากกรมธุรกิจ พลัง งาน ซึ่ง ในกรณี น้ ี
จะต้องขออนุ ญาตเป็ นรายคัน
สาหรับการขนส่งทางน้ า บริษทั ย่อยของบริษทั ทีป่ ระกอบธุ รกิจ ขนส่ ง ก๊าซ LPG ทางน้ าจะต้องขอ
อนุ ญาตใช้เรือจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม และจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบการบริหารงานเพื่อความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีดว้ ย
นอกจากนี้ หน่ วยงานราชการที่ทาหน้ าที่ควบคุม ดัง กล่ าวกาหนดให้ รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อ
บรรทุกก๊าซ LPG จะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพของถัง บรรจุ ก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับ
ยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็ นประจาทุกปี
บริษทั ย่อยของบริษทั ทีป่ ระกอบธุ รกิจ ขนส่ ง ก๊าซ LPG ได้ใ ห้ ความส าคัญ ในประเด็ น ของความ
ปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้ดาเนิ นการตามกฎระเบีย บและข้อบัง คับของหน่ วยงาน
ราชการด้วยดีตลอดมา โดยบริษทั ย่อยของบริ ษ ัทที่ประกอบธุ รกิจ ขนส่ ง ก๊าซ LPG ได้จั ดให้ มี การ
ตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ทตี่ ดิ กับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที่
หน่ วยงานราชการกาหนด ซึ่งในรอบระยะเวลา 3 ปี ทผี่ า่ นมา บริษทั ย่อยของบริ ษ ัทที่ประกอบธุ รกิจ
ขนส่งก๊าซ LPG ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับยานพาหนะและ
สภาพของยานพาหนะอยู่ในเกณฑ์ทหี่ น่ วยงานราชการกาหนด
 ท่าเรือ
บริษทั และ UGP ได้รบั อนุ ญาตให้กอ่ สร้างและใช้ท่าเรือจากกรมเจ้าท่าและกรมการขนส่ ง ทางน้ าและ
พาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม โดยได้กาหนดให้บริษทั และ UGP ในฐานะเจ้าของท่าเรือต้องติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในบริเ วณท่าเรือ ซึ่งหมายความถึ ง บริ ษ ัทและ UGP
จะต้องดูแลเศษขยะ ของเสีย น้ าเสีย น้ าปนน้ ามัน น้ าท้องเรือและสารเคมีตา่ งๆ ทีอ่ าจจะปนเปื้ อนลงสู่
แหล่งน้ า จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้ องกันและขจัดคราบน้ ามันให้เ พียงพอและพร้อมที่จ ะ
ใช้งานได้ท ันทีเ มื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินขึ้น จัดให้มีการฝึ กซ้อมการปฏิบ ัติการป้ องกันและขจั ดคราบ
น้ ามัน ตลอดจนการปฏิบ ัติการป้ องกันอัคคีภยั อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
น้ าทิง้ ทีป่ ล่อยลงสู่แหล่งน้ าและคุณภาพน้ าในแม่น้ าบริ เ วณท่า เรื อ ทุกๆ 6 เดื อน โดยบริ ษ ัทผู ไ้ ด้รับ
อนุ ญาตให้เ ป็ นผูต้ รวจสอบและดาเนิ นการจากหน่ วยงานราชการ
จากการทีม่ ีหน่ วยงานราชการกากับดูแลการประกอบธุรกิจประเภทนี้ ดัง ที่กล่ าวมาข้างต้น ซึ่ง บริ ษ ัท และ
บริษทั ย่อยก็ได้ปฏิบ ัติตามด้วยดีมาโดยตลอด และในช่วงเวลา 3 ปี ทผี่ า่ นมาบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่ อยไม่ เ คยมี ปัญ หา
ทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเลย ทาให้บริษทั และบริษทั ย่ อยเชื่อมั่น ว่า การประกอบธุ รกิจ ของบริ ษ ัท
และบริษทั ย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรื อหากเกิดผลกระทบขึ้ นก็ย ัง อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานทีห่ น่ วยราชการกาหนด

ส่วนที่ 2– ข้อ 3 การประกอบธุ รกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ - หน้า 50

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
1.7

งานที่ยังไม่ได้ส่ งมอบ
- ไม่มี –
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2.

ผลิ ตภัณฑ์ แอมโมเนีย

บริษทั ประกอบธุ รกิจค้าแอมโมเนี ยผ่านการดาเนิ นการของ UGP โดยนาเข้าแอมโมเนี ยจากต่างประเทศ
และจาหน่ ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส”
2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ปัจจุบ ัน UGP จ าหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ แ อมโมเนี ย 1 ผลิ ตภัณ ฑ์ คือ แอมโมเนี ยแอนไฮดรัส (Ammonia
Anhydrous) (“แอมโมเนี ย”) ซึ่งเป็ นแอมโมเนี ยทีม่ ีความบริสุทธิ์รอ้ ยละ 99.99 และไม่มีการผลิตในประเทศ UGP
จึ งต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพื่อนามาจาหน่ ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ ีความต้องการใช้แ อมโมเนี ย
เช่น โรงงานยางพารา โรงงานผงชูรส เป็ นต้น โดย UGP จาหน่ ายแอมโมเนี ยในลักษณะของถังบรรจุ ข นาดใหญ่
เพียงลักษณะเดียว

ขั้นตอนการนาเข้าและจาหน่ ายแอมโมเนี ย

UGP

UGP นาเข้าแอมโมเนี ยมาจากต่างประเทศ โดยการส่งเรือไปรับและนาเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งดาเนิ นการ
โดย SLM
สาหรับการขนส่งแอมโมเนี ยไปให้ลูกค้า UGP จะให้ LCR ดาเนิ นการขนส่งทางรถยนต์ไปให้ลูกค้า
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
UGP จะเข้าร่วมให้ความรูใ้ นการฝึ กอบรมทีห่ น่ วยงานราชการจัดขึ้น รวมทัง้ การฝึ กอบรมที่ UGP จั ดขึ้ น
เอง ทัง้ นี้ เพื่อสร้างชือ่ เสียงของ UGP ในการดาเนิ นธุรกิจแอมโมเนี ยให้เ ป็ นทีร่ จู ้ ักแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ในด้านของ
การเป็ นผู ้ประกอบการทีม่ ีความรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ ใ นธุ รกิจ แอมโมเนี ยที่เ ป็ นที่ย อมรับจากทั้ง
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ UGP ยังได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาแอมโมเนี ยไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะอื่ น เพิ่ ม เติม
เพื่อทีจ่ ะขยายตลาดแอมโมเนี ยให้ใหญ่ข้ นึ
ลักษณะลูกค้ าและช่ อ งทางการจัดจาหน่าย
UGP จาหน่ ายผลิตภัณฑ์แอมโมเนี ยภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น โรงงานผลิตยางพารา โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานชุบแข็ง โรงบาบัดน้ าเสีย เป็ นต้น
ตารางแสดงพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งแอมโมเนี ยของบริษทั และบริษทั ย่อย
พาหนะที่ใช้ ขนส่ ง LPG
จานวน
LCR
รถขนส่งแอมโมเนี ย
23 คัน
SLM
เรือบรรทุกแอมโมเนี ย
4 ลา

ความสามารถในการบรรทุก
282 ตัน
3,342 ตัน

นโยบายการกาหนดราคา
UGP มีนโยบายในการกาหนดราคาจาหน่ ายแอมโมเนี ย โดยอ้างอิงจากต้น ทุน ที่ UGP จั ดหาแอมโมเนี ย
บวกกับกาไรที่ UGP ตัง้ ไว้ โดยราคาจาหน่ ายแอมโมเนี ยดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาทีส่ ามารถแข่งขันได้ดว้ ย
2.2.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม
ประเทศผู ้ผลิตแอมโมเนี ยรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศจี น ประเทศอิ น เดี ย ประเทศรัส เซีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอินโดนี เ ซีย โดยประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนี ยภายในประเทศ เนื่ องจากการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนี ยต้องใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับตลาดแอมโมเนี ยในประเทศไทยยัง มี ข นาดเล็ ก
จึ งไม่มีผู ้ประกอบการรายใดลงทุน สร้างโรงงานผลิตแอมโมเนี ย เนื่ องจากไม่คมค่
ุ ้ าทีจ่ ะลงทุน
แอมโมเนี ยทีใ่ ช้ในประเทศไทยทัง้ หมดจึ งมาจากการน าเข้า จากต่า งประเทศ ส่ วนใหญ่จ ากประเทศ
อินโดนี เ ซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย (ข้อมูลจากกรมศุลกากร : www.customs.go.th)
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การแข่งขัน
แอมโมเนี ยส่วนใหญ่จะถูกนาเข้าโดยผู ้ประกอบการทีใ่ ช้แอมโมเนี ยในกระบวนการผลิ ตของตนเอง เช่น
โรงงานผลิตปุ๋ ยเคมี และบางส่วนจะถูกนาเข้าโดยผู ้ประกอบการทีน่ าเข้าแอมโมเนี ยเพื่อจาหน่ ายต่อให้ แ ก่โรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานยางพารา โรงงานผงชู รส เป็ นต้น หากพิ จ ารณาเฉพาะผู ป้ ระกอบการที่น าเข้า
แอมโมเนี ยเพื่อจาหน่ ายต่อจะพบว่า UGP เป็ นผู ้จาหน่ ายแอมโมเนี ยรายใหญ่ทสี่ ุดของประเทศ โดยในอดีต UGP
เป็ นผู ้จาหน่ ายแอมโมเนี ยเพียงรายเดียวในประเทศ ต่อมาในปี 2547 ได้มีผู ้จาหน่ ายแอมโมเนี ยรายใหญ่ 1 รายเข้า
มาประกอบธุรกิจแข่งขันกับ UGP นอกจากนี้ ยังมีผู ้จาหน่ ายแอมโมเนี ยรายย่อยทีน่ าเข้าแอมโมเนี ยจากประเทศ
มาเลเซียทางรถยนต์เ พื่อนามาจาหน่ ายให้ก ับโรงงานผลิตยางพาราในบริเ วณจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรก็ตาม การที่ UGP เป็ นผู ้จาหน่ ายแอมโมเนี ยทีม่ ีประสบการณ์และความสัม พัน ธ์ อัน ดี กบั ลู กค้ามา
ยาวนาน ทาให้ UGP ยังคงเป็ นผู ้จาหน่ ายแอมโมเนี ย รายใหญ่รายหนึ่ งของประเทศ นอกจากนี้ UGP ยัง มี จุ ด
ได้เ ปรียบผู ้จาหน่ ายแอมโมเนี ยรายอื่นในเรื่องของการที่ UGP จัดการฝึ กอบรมเกีย่ วกับการใช้แอมโมเนี ยขึ้ นอย่ า ง
สม่าเสมอ ทาให้ UGP ได้รบั การยอมรับจากหน่ วยงานราชการและภาคเอกชนในฐานะที่เ ป็ นผู ป้ ระกอบการที่มี
ความรูใ้ นเรื่องแอมโมเนี ยเป็ นอย่างดี รวมไปถึงการที่ UGP ได้ศึกษาถึงการนาแอมโมเนี ยไปใช้ประโยชน์ เ พิ่มเติม
ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มปริมาณความต้องการใช้แอมโมเนี ยในอนาคต
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.3.1 แอมโมเนีย
ประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนี ย เนื่ องจากโรงงานผลิตแอมโมเนี ยต้องใช้เงินลงทุน สู ง มาก ประกอบ
กับตลาดแอมโมเนี ยในประเทศไทยมีขนาดเล็ก ดัง นั้ นจึ งไม่ มี ผูป้ ระกอบการรายใดลงทุน สร้า งโรงงานผลิ ต
แอมโมเนี ยในประเทศไทย เนื่ องจากไม่คมที
ุ ้ จ่ ะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนี ย การจัดหาแอมโมเนี ยจึ งต้อง
นาเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว
2.4

ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม

การดาเนิ นธุรกิจค้าแอมโมเนี ยของ UGP เป็ นการน าเข้าและจ าหน่ ายแอมโมเนี ย ซึ่ง ในกระบวนการ
ดังกล่าวไม่มีการปล่อยแอมโมเนี ยหรือส่วนหนึ่ งส่วนใดทีเ่ กิดขึ้ นจากกระบวนการจั ดหา จั ดเก็บและจ าหน่ าย
แอมโมเนี ยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึ งไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
2.5

งานที่ยังไม่ได้ ส่ งมอบ
-

ไม่มี –
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

3.

ผลิ ตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื่น

บริษทั ประกอบธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ บิวเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ เป็ นต้น ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ซึ่งดาเนิ นการโดย UGP ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่น เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มี คุณ สมบัติ
ส่วนใหญ่คล้ายกับก๊าซ LPG แต่จะมีคณุ สมบัติบางประการทีแ่ ตกต่างจากก๊าซ LPG ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กบั วัตถุ ประสงค์
ของการนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นไปใช้ประโยชน์ โดยผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเคมี อื่น มี การน าไปใช้ประโยชน์ ใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเย็้ น โดยใช้เ ป็ นตัวทาความเย็ น ในตูเ้ ย็ น แทนสารฟี
นอล (Phenol) อุตสาหกรรมกระป๋ องสเปรย์ทกุ ชนิ ด โดยใช้เป็ นก๊าซขับดันในกระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น โดย UGP
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุ ลงในถังบรรจุในลักษณะของถัง
บรรจุขนาด 48 กิโลกรัม
UGP จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นจากผู ้ผลิตก๊าซ LPG และขนส่ ง โดยเรื อบรรทุกก๊าซ LPG เพื่ อน ามา
จัดเก็บทีค่ ลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทีบ่ างปะกงทีม่ ีความจุรวม 700 ตัน และจัดส่งให้ ลูกค้าโดยรถบรรทุกก๊าซ
LPG ซึ่งการขนส่ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ กปิ โตรเคมี อื่น จะดาเนิ นการโดยบริ ษ ัทย่ อยของ UGP ทั้ง นี้ UGP จ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้แก่ลูกค้าในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถังบรรจุในลักษณะของ
ถังบรรจุขนาด 48 กิโลกรัม
3.1 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
3.1.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
UGP จะจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้มีคณุ สมบัติตรงตามความต้องการของลู กค้าแต่ละราย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ห ลากหลายมากขึ้ น เพื่ อเป็ นการขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้กว้างขึ้น รวมทัง้ จะพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเลี ย มอื่ น ให้ มี คุณ ภาพเป็ นที่ย อมรับจาก
ต่างประเทศมากขึ้น เพื่อทีจ่ ะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นไปยังต่างประเทศ
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลักษณะลูกค้าและช่องทางในการจัดจาหน่ าย
UGP จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ไปยัง โรงงานอุ ตสาหกรรม
ต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเย็้ น อุตสาหกรรมกระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น

รายได้จากผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
รายได้จากผลิ ตภัณฑ์อื่น
รวม

2553
2554
มูล ค่ า
ร้ อยละ
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
489.63 96.69
524.98 96.35
16.76
3.31
19.89
5.65
506.39 100.00
544.87 100.00
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2555
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
832.51
93.06
62.06
6.94
894.57 100.00

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
นโยบายการกาหนดราคา
UGP มีนโยบายในการกาหนดราคาจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยอ้างอิงจากต้น ทุน สิ น ค้าที่แ ท้จ ริ ง
บวกกับกาไรที่ UGP ตัง้ ไว้
3.1.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในประเทศไทยมีขนาดเล็ก จึ งทาให้ ผูจ้ าหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ ปิ
โตรเคมีดงั กล่าวมีจานวนน้อยราย ซึ่ง UGP นับเป็ นผู ้จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นรายใหญ่รายหนึ่ งใน
อุตสาหกรรมนี้
3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์
3.2.1 ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื่น
UGP จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในลักษณะเดียวกันกับการจัดหาก๊าซ LPG และนามาจัดเก็บไว้ทีค่ ลัง
เก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทีม่ ีความจุรวม 700 ตัน ทีท่ า่ เรือบางปะกงของ UGP
3.2.2 ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื่น
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีคณุ สมบัติหลักๆ เหมือนกับก๊าซ LPG ดังนั้นในการจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ ปิ
โตรเคมีอื่นในลักษณะของถังบรรจุขนาดเล็ ก UGP จึ งสามารถน าถัง ก๊าซ LPG ขนาด 48 กิโลกรัม มาบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นได้ ดังนั้น UGP จึ งไม่มีการจัดหาถังสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นโดยเฉพาะ
3.3

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อ ม

การดาเนิ นธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เป็ นการจัดหา บรรจุ และจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ ปิโตรเคมี อื่น ซึ่ง
ในกระบวนการดังกล่าวไม่มีการปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดที่เ กิดขึ้ นจากกระบวนการ
จัดหาและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึ งไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
3.4

งานที่ยังไม่ได้ส่ งมอบ
- ไม่มี -
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ข) ธุรกิจขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว แอมโมเนียและผลิ ตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื่น
บริษทั ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมีอื่น 2
ทาง คือ การขนส่งทางบก และ การขนส่งทางน้ า โดยดาเนิ นการผ่านบริ ษ ัทย่ อยของบริ ษ ัท ซึ่ง ได้แ ก่ LCR และ
SLM ซึ่งบริษทั ย่อยดังกล่าวต้องขอขึ้นทะเบียนเป็ นผู ้ขนส่งน้ ามันเชือ้ เพลิ ง ตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญ ญ ตั ิ
การค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุ ญาตเป็ นผู ้ขนส่งน้ ามันชนิ ดก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวตามมาตรา 13 ทวิ
แห่ งพระราชบัญญ ัติน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญ ตั ิน้ ามัน เชื้อเพลิ ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการค้า
ในส่วนของยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่ง ก็จะต้องมีการขออนุ ญาต จดทะเบียนและตรวจสอบสภาพ
ของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ทตี่ ดิ กับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็ นประจาทุกปี กับหน่ วยงานราชการ
ทีท่ าหน้าทีค่ วบคุม ซึ่งได้แก่ กรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
บริษทั และ UGP ได้ให้ความสาคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการรักษาสิ่ ง แวดล้อม และได้
ดาเนิ นการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่ วยงานราชการด้วยดีตลอดมา โดยบริษทั และ UGP ได้จั ดให้ มี การ
ตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ทตี่ ดิ กับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที่ห น่ วยงาน
ราชการกาหนด ซึ่งในรอบระยะเวลา 3 ปี ทผี่ า่ นมา บริษทั และ UGP ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถัง ก๊าซ LPG
ขนาดใหญ่ทตี่ ดิ กับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยู่ในเกณฑ์ทหี่ น่ วยงานราชการกาหนด
นอกจากนี้ LCR และ CGT ได้นาระบบการติดตามข้อมู ลผ่านดาวเทีย ม (Global Positioning System :
GPS) มาใช้กับรถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนี ยของ LCR และ CGT ซึ่ง ระบบ
ดังกล่าวเป็ นระบบการแสดงข้อมูลของรถแต่ละคันทัง้ ความเร็วทีใ่ ช้ เส้น ทางการขนส่ ง อัตราการใช้น้ ามัน การ
หยุดพักจอดรถ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจั บสัญ ญาณผ่านระบบดาวเทีย มและส่ ง ข้อมู ลกลับมายั ง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทง้ ั การแสดงข้อมูลแบบ Real time และการแสดงข้อมูลแบบ Off Line
การนาระบบ GPS มาใช้จะทาให้ LCR และ CGT สามารถควบคุมและติดตามการขับรถของพนั กงาน
ขับรถได้วา่ ได้ปฏิบ ัติตามนโยบายที่ LCR และ CGT กาหนดไว้หรือไม่ เช่น การขับรถด้วยความเร็ วตามที่กาหนด
การขับรถตามเส้นทางทีก่ าหนด เป็ นต้น และยังช่วยป้ องกันการทุจริตของพนั กงานขับรถ เช่น การลักลอบถ่ าย
น้ ามันออกจากรถ ได้ดว้ ย
รายละเอียดการประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เป็ นดังนี้
1.

การขนส่ งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอ ื่นทางบก

บริษทั ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางบกผ่า น
การดาเนิ นงานของ LCR โดยแบ่งออกเป็ น
 การดาเนิ นการขนส่งน้ ามันทางบก ดาเนิ นการโดย LCR โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 LCR มี
รถบรรทุกน้ ามันจานวน 28 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 948,000 ลิ ตร โดยลู กค้าที่ใ ช้
บริการขนส่งน้ ามันทางบกจะเป็ นบุคคลภายนอกทีไ่ ม่มีความเกี่ย วข้องกัน กับกลุ่ ม บริ ษ ัท ซึ่ง ได้แ ก่
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ย่อ ยทีด่ าเนินการ
LCR
รวม

จานวนพาหนะ (คัน)
28
28

ความสามารถในการบรรทุก (ลิตร)
948,000
948,000

 การดาเนิ นการขนส่ ง ก๊าซ LPG ทางบก ดาเนิ นการโดย LCR โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 มี
รถบรรทุกก๊าซ LPG รวมกัน 265 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 2,903 ตัน โดยลู กค้าที่ใ ช้
บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางบกส่วนใหญ่เ ป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่ม บริ ษ ัท ได้แ ก่ บริ ษ ัท และ UGP และ
ลูกค้ารายย่อยทัวไป
่
บริ ษทั ย่อ ยทีด่ าเนินการ
LCR
รวม

จานวนพาหนะ (คัน)
265
265

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
2,903
2,903

 การดาเนิ นการขนส่งแอมโมเนี ยทางบก ดาเนิ นการโดย LCR โดย ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2555 LCR มี
รถบรรทุกแอมโมเนี ย 23 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 282 ตัน โดยลูกค้าที่ใ ช้บริ การขนส่ ง
แอมโมเนี ยทางบกมีทง้ ั บริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้ารายย่อยทัวไป
่
บริ ษทั ย่อ ยทีด่ าเนินการ
LCR
รวม

จานวนพาหนะ (คัน)
23
23

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
282
282

 การดาเนิ นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ดาเนิ นการโดย LCR เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่น มี
คุณสมบัติหลักๆ เหมือนกับ LPG ดังนั้นจึ งสามารถใช้รถบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
อื่นได้ โดยลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางบกส่ วนใหญ่เ ป็ นบริ ษ ัทที่อยู่ ใ นกลุ่ ม
บริษทั ได้แก่ UGP
2.

การขนส่ งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอ ื่นทางนา้

บริษทั ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเคมี อื่น ทางน้ าผ่า นการ
ดาเนิ นงานของ SLM โดยแบ่งออกเป็ น
 การดาเนิ นการขนส่งน้ ามันทางเรือ ซึ่งดาเนิ นการโดย SLM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 SLM ไม่มี เ รื อ
บรรทุกน้ ามัน โดยได้ทาการจาหน่ ายเรือขนส่งน้ ามันไปในเดือนเมษายน 2554
 การดาเนิ นการขนส่งก๊าซ LPG ทางน้ า ซึ่งดาเนิ นการโดย SLM และ UGP โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2555 ทัง้ 2 บริษทั มีเ รือบรรทุกก๊าซ LPG รวมกัน 17 ลา มีความสามารถในการบรรทุกรวม 74,774 ตัน
โดยลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางน้ ามีทง้ ั บริษ ัทที่อยู่ ใ นกลุ่ ม สยามแก๊ส และลู กค้า รายย่ อย
ทัวไป
่
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อ ยทีด่ าเนินการ
SLM
UGP
รวม

จานวนพาหนะ (ล า)
16
1
17

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
73,486
1,288
74,774

 การดาเนิ นการขนส่งแอมโมเนี ยทางน้ า ซึ่งดาเนิ นการโดย SLM โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 SLM
มีเ รือบรรทุกแอมโมเนี ยรวมกัน 4 ลา มีความสามารถในการบรรทุก 3,350 ตัน โดยลู กค้าที่ใ ช้บริ การ
ขนส่งแอมโมเนี ยทางน้ ามีทง้ ั บริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้ารายย่อยทัวไป
่
บริ ษทั ย่อ ยทีด่ าเนินการ
SLM
รวม

จานวนพาหนะ (ล า)
4
4

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
3,350
3,350

 การดาเนิ นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ดาเนิ นการโดยบริษทั ย่อยที่ดาเนิ นการขนส่ ง ก๊าซ LPG
ทางน้ า เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีคณุ สมบัติหลักๆ เหมือนกับก๊าซ LPG ดังนั้น จึ งสามารถใช้
เรือบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นได้ โดยลูกค้าทีใ่ ช้บริ การขนส่ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตร
เคมีอื่นทางบกส่วนใหญ่เ ป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มบริษทั ได้แก่ UGP
โครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ งปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีภณั ฑ์ อ ื่น ให้ แก่บคุ คลภายนอก
2553
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ ง
การขนส่งทางบก
การขนส่งทางน้ า
รวมรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ ง

242.53
217.71
460.24

52.61
47.39
100.00

2554
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
364.75
378.87
743.62

49.06
50.94
100.00

ส่วนที่ 2– ข้อ 3 การประกอบธุ รกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ - หน้า 59

2555
มูล ค่ า
(ล้ านบาท)

ร้ อยละ

346.98
269.18
616.16

56.33
43.67
100.00

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

ค) ธุรกิจผลิ ตและจาหน่ ายถังก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว
บริษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”) เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้น ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
SQS ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถังก๊าซ LPG ทัง้ ในลักษณะของถังก๊าซ LPG ที่ใ ช้ใ นครัวเรื อน และถัง ก๊าซ
LPG ทีใ่ ช้ติดตัง้ ในยานพาหนะ
SQS มีโรงงานผลิตถังก๊าซ LPG 1 แห่ ง ตัง้ อยู่บนพื้นทีข่ นาด 15-2-16 ไร่ ทีเ่ ลขที่ 99 หมู่ ที่ 17 ถนน
สามวา แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
SQS จาหน่ ายถังก๊าซ LPG ทีใ่ ช้ในครัวเรือนทัง้ หมดให้ แ ก่บริ ษ ัทและ UGP และจ าหน่ ายถัง ก๊าซ
LPG ทีใ่ ช้ติดตัง้ ในรถยนต์ส่วนใหญ่ให้แก่บคุ คลภายนอก
โครงสร้ างรายได้ จากจาหน่ายถั งก๊าซ LPG ให้ แก่บคุ คลภายนอก
2553
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการจาหน่ายถั งก๊าซ LPG
ถังก๊าซ LPG สาหรับครัวเรือน
ถังก๊าซ LPG สาหรับติดตัง้ ในยานพาหนะ
รวมรายได้ จากการจาหน่ายถั งก๊าซ LPG

8.51
8.51

100.00
100.00

2554
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
34.19
34.19

100.00
100.00
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2555
มูล ค่ า
(ล้ านบาท)

ร้ อยละ

10.26
10.26

100.00
100.00

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

ง) ธุรกิจผลิ ตและจาหน่ ายเอทานอล
บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จากัด (“SEEC”) เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้ น ในสัดส่ วนร้อย
ละ 99.99 SEEC ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอลจากผลผลิ ตทางการเกษตร เช่น กากน้ าตาล มัน
สาปะหลัง เป็ นต้น โดย SEEC มีโรงงานผลิตเอทานอลจานวน 1 แห่ ง ตั้ง อยู่ ที่เ ลขที่ 88 หมู่ ที่ 8 ตาบลหนอง
ละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปัจจุบ ัน SEEC มีกาลังการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ 95% จานวน 3 ล้านลิ ตรต่อเดื อน ซึ่ง เอทานอลที่
ผลิตได้จะส่งออกไปยังต่างประเทศให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใ ช้เ อทานอลเป็ นวัตถุ ดิบหรื อใช้เ อทานอลใน
กระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุรา เป็ นต้น
ในปี 2553 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องจักรเพื่อให้ส ามารถผลิ ตเอทานอลบริ สุ ทธิ์ 99.5 % ได้
สาหรับการใช้ในภาคขนส่ง โดยเครื่องจักรจะสามารถดาเนิ นการผลิตและจาหน่ ายเชิงพาณิ ชย์ ไ ด้ใ นไตรมาสที่ 3
ของปี 2554
โครงสร้ างรายได้ จากจาหน่ายเอทานอล
2553
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เอทานอล
รวมรายได้ จากผลิตภัณฑ์ เอทานอล

-

-

2554
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
73.22

100.00
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2555
มูล ค่ า
(ล้ านบาท)

ร้ อยละ

177.52

100.00

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

จ) ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลวในต่ างประเทศ
บริษทั ได้มีการขยายธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวออกไปยัง ต่างประเทศในแถบภู มิ ภ าคเอเชีย ได้แ ก่
ประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ และประเทศจี น เป็ นต้น
ธุรกิจค้ าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม
SUPERGAS COMPANY LIMITED (“SUPERGAS”) เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ
100 SUPERGAS ประกอบธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริษทั ได้เ ข้าซือ้ หุ ้ น สามัญ ในสัดส่ วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อเดือนมีนาคม 2553
SUPERGAS มีคลังและโรงอัดบรรจุ แ ก๊ส ตั้ง อยู่ ที่ GO DAU A PORT, PHUOC THAI COMMUNE,
LONG THANH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE ประเทศเวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SUPERGAS ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ซึ่งดาเนิ นการโดยบริ ษ ัท
ซึ่ง SUPERGAS ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าก๊าซตามมาตรา 107 เพื่อประกอบกิจ การจ าหน่ ายแก๊ส ปิ โตรเลี ย ม
เหลวในประเทศเวียดนาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SUPERGAS เป็ นผู ้ค้าก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ ถัง ก๊าซ LPG ขนาด
12 และ 48 กิโลกรัม เพื่อจาหน่ ายเป็ นก๊าซหุ งต้มต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน และการจ าหน่ ายไปยัง
โรงงานอุตสาหกรรม
การจาหน่ ายก๊าซ LPG ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ ายในลักษณะของถัง บรรจุ ข นาด
ใหญ่ (Bulk) และการจาหน่ ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ ายในลักษณะของถัง บรรจุ ข นาด
ใหญ่เ ป็ นการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในปริ ม าณมากๆ โดยใช้วิธี การถ่ ายก๊าซ LPG จากถัง บรรจุ ข นาดใหญ่บน
รถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มี ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ใน
ปริมาณมากๆ และมีพื้นทีเ่ พียงพอทีใ่ ช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณดังกล่าว ส่ วนการจ าหน่ ายในลักษณะ
ของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 12 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม แล้วจึ ง
นาไปจาหน่ ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ ีความต้องการใช้ก๊าซ
LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพื้นทีไ่ ม่เ พียงพอทีใ่ ช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk)
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลั่นภายใน
ประเทศ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม

โรงบรรจุก๊าซ LPG

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุ ตสาหกรรม

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรือ น

คลังเก็บก๊าซ
SUPERGAS

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

SUPERGAS จั ดหาก๊าซ LPG มาจากผู ผ้ ลิ ตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรื อน าเข้าก๊าซ LPG มาจาก
ต่างประเทศ โดย SUPERGAS จะนาก๊าซ LPG ทีจ่ ัดหามาจัดเก็บไว้ทีค่ ลังเก็บก๊าซ LPG จานวน 20 ใบ มี ปริ ม าตร
ความจุรวมกันประมาณ 2,000 ตัน
ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผู ้ผลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้าทีต่ ้องขนส่ ง
ทางรถ โดย SUPERGAS มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจานวน 3 คัน มีปริมาตรความจุรวมกันประมาณ 66 ตัน
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปัจจุบ ันผู ้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม มีจานวนหลายราย เนื่ องจากตลาดก๊าซ LPG ใน
ประเทศเวียดนามนั้น มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง อีกทัง้ การซือ้ ขายก๊า ซ LPG เป็ นราคาตลาด ไม่ ถูกควบคุม
โดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ อ งทางการจัดจาหน่าย
ลักษณะลูกค้าของ SUPERGAS สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่ง ออก
ได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
2) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่ าย

ลูกค้าทีน่ าไปใช้งานในครัวเรือน
ลูกค้าทีน่ าไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2553
ปี 2554
มูล ค่ า
ร้ อยละ
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
66.26
21.48
765.14
96.48
242.27
78.52
33.65
3.52
308.53 100.00
798.79 100.00
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ปี 2555
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
585.91
91.79
52.39
8.21
638.30 100.00

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่าย
1) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุ ก๊าซ
LPG จะนาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุกา๊ ซ LPG ขนาดต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่ อให้ เ หมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุกา๊ ซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยัง ร้านค้าก๊าซ LPG
ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิ ตภัณ ฑ์ ก๊าซ LPG ที่บรรจุ ใ นถัง ก๊าซ LPGใน
ขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรือนอีกทอดหนึ่ ง
ทัง้ นี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ทัง้ หมดทีห่ มุนเวียนอยู่ในท้องตลาด โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถังก๊าซ LPG ของ SUPERGAS มีรายละเอียดดังนี้
ขนาดของถั ง
(กิโลกรั ม)
12
48
รวม

SUPERGAS
จานวน (ใบ)
ร้ อยละ
205,157
99.59
840
0.41
205,997
100.00

ทีม่ า : ข้อมู ลจากทะเบีย นสินทรัพย์ของ SUPERGAS

2) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรู ปแบบของการจ าหน่ ายก๊าซ LPG ไปยัง
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิ ง ในการ
ประกอบอาหาร
(2) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิ งคโปร์
SINGGAS LPG PTE LIMITED (“SINGGAS”) เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100
SINGGAS ประกอบธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริษทั ได้เ ข้าซือ้ หุ ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุน จดทะเบีย น เมื่ อเดื อนสิ ง ห าคม 2553 และได้ข ายหุ ้ น สั ดส่ วนร้อยละ 5 ให้ กบั THOUSAND STAR
CORPORATE LIMITED เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ทาให้ปัจจุบ ันบริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 95
SINGGAS มีโรงอัดบรรจุแก๊สและโรงเก็บถัง บรรจุ ก๊าซ โดยมี ส านั กงาน ตั้ง อยู่ เ ลขที่ NO.31, DEFU
LANE9, 539271 ประเทศสิงคโปร์
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SINGGAS ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SINGGAS” ซึ่งดาเนิ นการโดยบริ ษ ัท
ซึ่ง SINGGAS ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจ าหน่ ายแก๊ส ปิ โตรเลี ย มเหลวในประเทศ
สิงคโปร์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SINGGAS เป็ นผู ้ค้าก๊าซ LPG ในประเทศสิงคโปร์ โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุ ใ ส่ ถัง ก๊าซ LPG ขนาด
12 14 และ 50 กิโลกรัม เพื่อจาหน่ ายเป็ นก๊าซหุ งต้มตามครัวเรื อน และการจ าหน่ าย เชิง พาณิ ชย์ ไ ปยัง โรงงาน
อุตสาหกรรม
การจาหน่ ายก๊าซ LPG ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ ายในลักษณะของถังบรรจุ ข นาด
ใหญ่ (Bulk) และการจาหน่ ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ ายในลักษณะของถัง บรรจุ ข นาด
ใหญ่เ ป็ นการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในปริ ม าณมากๆ โดยใช้วิธี การถ่ ายก๊าซ LPG จากถัง บรรจุ ข นาดใหญ่บน
รถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มี ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ใน
ปริมาณมากๆ และมีพื้นทีเ่ พียงพอทีใ่ ช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณดังกล่าว ส่ วนการจ าหน่ ายในลักษณะ
ของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 12 14 และ 50 กิโลกรัม จากนั้ นน าไปเก็บ
ไว้ยังศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse) ของบริษทั แล้วจึ งนาไปจาหน่ ายให้ก ับลูกค้าโดยผ่านตัวแทนจ าหน่ าย ซึ่ง
ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ ีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ ม าณไม่ ม ากและ/
หรือมีพื้นทีไ่ ม่เ พียงพอทีใ่ ช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริมาณมากๆ

ลานบรรจุก๊าซ (Filling Plants)

ด้านหน้าโรงอัดบรรจุ (Front)
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลั่นภายใน
ประเทศ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม

ศูนย์กระจายสินค้า
ของบริษั ท

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรือ น

ศูนย์กระจายสินค้า
ของลูก ค้า

โรงบรรจุก๊าซ
SINGGAS

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุ ตสาหกรรม

SINGGAS จัดหาก๊าซ LPG มาจากผู ้ผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ โดย SINGGAS จะน าก๊าซ LPG ที่
จัดหามาจัดเก็บไว้ทีโ่ รงบรรจุกา๊ ซ LPG ซึ่งมีถงั เก็บจานวน 3 ใบ มีปริมาตรความจุรวมกันประมาณ 75 ตัน
ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผู ้ผลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้าทีต่ ้องขนส่ ง
ทางรถ โดย SINGGAS มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจานวน 4 คัน มีปริมาตรความจุรวมกันประมาณ 30 ตัน
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปัจจุบ ันผู ้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ มีจานวนน้อยราย เนื่ องจากตลาดก๊าซ
LPG ในประเทศสิงคโปร์น้ นั มีอตั ราการเติบโตทีไ่ ม่ สู ง นั ก อี กทั้ง การซื้อขายก๊า ซ LPG เป็ นราคาตลาด ไม่ ถูก
ควบคุมโดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ อ งทางการจัดจาหน่าย
ลักษณะลูกค้าของ SINGGAS สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การน าก๊าซ LPG ไปใช้ง าน แบ่ง ออก
ได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
2) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่ าย

ลูกค้าทีน่ าไปใช้งานในครัวเรือน
ลูกค้าทีน่ าไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
มูล ค่ า
ร้ อยละ มูล ค่ า
ร้ อยละ มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
280.18 91.36
640.12 91.17
917.10
93.62
26.75
8.64
61.97
8.83
62.47
6.38
306.93 100.00
702.09 100.00
979.57 100.00
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่าย
1) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุ ก๊าซ
LPG จะนาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุกา๊ ซ LPG ขนาดต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่ อให้ เ หมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุกา๊ ซ LPG ดัง กล่ าวจะถู กส่ ง ต่อไปยัง ศู น ย์ กระจาย
สินค้า (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ น
ตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์กา๊ ซ LPG ทีบ่ รรจุในถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยัง ครัวเรื อนอี ก
ทอดหนึ่ ง ทัง้ นี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เ ครื่ องหมายการค้า “SINGGAS” ทั้ง หมดที่ห มุ น เวีย นอยู่ ใ น
ท้องตลาด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถังก๊าซ LPG ของ SINGGAS มีรายละเอียดดังนี้
ขนาดของถั ง
(กิโลกรั ม)
4.5
12
14
50
รวม

SINGGAS
จานวน (ใบ)
ร้ อยละ
3,606
4.58
50,205
63.83
324
0.41
24,522
31.18
78,657
100.00

ทีม่ า : ข้อมู ลจากทะเบีย นสินทรัพย์ของ SINGGAS

2) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรู ปแบบของการจ าหน่ ายก๊าซ LPG ไปยัง
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิ ง ในการ
ประกอบอาหาร
(2) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน (เมือ งจูไห่ )
SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“SINOSIAM”) เป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมที่
บริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 SINOSIAM ประกอบธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริษทั ได้เ ข้าซื้อ
หุ ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อเดือนธันวาคม 2553
SINOSIAM มีคลังเก็บแก๊สขนาดใหญ่ทมี่ ีทา่ เรื อ โดยมี ส านั กงาน ตัง้ อยู่ เ ลขที่ 566 YINHUA ROAD,
XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI, GUANGDONG P.R. CHINA 519002 ประเทศจี น
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SINOSIAM ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SG GAS” ซึ่งดาเนิ น การโดยบริ ษ ัท
ซึ่ง SINOSIAM ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจี น
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SINOSIAM เป็ นผู ้ค้าก๊าซ LPG ในประเทศจี น โดยจะรับก๊าซ LPG ด้วยเรือบรรทุกก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว
ขนาดใหญ่ (VLGC) มีความสามารถในการบรรทุกได้ 40,000 ตัน เพื่อเข้าไปไว้ทีค่ ลัง เก็บขนาดใหญ่ที่มี ลักษณะ
เป็ นถ้ า (Cavern) ทีอ่ ยู่ใต้ดิน มีความสามารถในการจัดเก็บประมาณ 200,000 ตัน ถัง เก็บก๊าซแบบ Spheres อี ก
จานวน 4 ใบ ความสามารถในการจัดเก็บรวมประมาณ 3,000 ตัน และถัง เก็บก๊าซแบบ Bullet อี กจ านวน 2 ใบ
ความสามารถในการจัดเก็บรวมประมาณ 100 ตัน เพื่อจาหน่ ายไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆภายในประเทศ
การจาหน่ ายก๊าซ LPG ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ ายในโดยขนส่ ง ทางรถบรรทุก
ก๊าซ (Bulk) และทางเรือ และการจาหน่ ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ ายในลักษณะของการ
ขนส่งถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็ นการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จาก
ถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ข องลู กค้า โรงงานอุ ตสาหกรรมที่มี ความ
ต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ และมีพื้นทีเ่ พียงพอทีใ่ ช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณดังกล่าว ส าหรับ
การจาหน่ ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรือ เป็ นการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในปริ ม าณมากๆ โดยใช้
วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลังเก็บขนาดใหญ่ทเี่ ป็ นถ้ าที่อยู่ ใ ต้ดิน ไปยัง ถัง บรรจุ ข นาดใหญ่ข องลู กค้า ที่ใ ช้เ รื อ
บรรทุกก๊าซ LPG เข้ามารับทีท่ า่ เรือของบริษทั และสาหรับการจาหน่ ายในลักษณะของถังบรรจุ น้ ั นจะเป็ นการน า
ก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 2 5 15 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นจัดส่งไปยังร้านค้าปลี ก LPG ของบริ ษ ัท
จานวน 10 ร้านค้า แล้วจึ งนาไปจาหน่ ายให้ก ับลู กค้า ซึ่ง ได้แ ก่ ครัวเรื อน และโรงงานอุ ตสาหกรรมที่มี ความ
ต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริมาณไม่มากและ/หรือมีพื้นทีไ่ ม่เ พียงพอทีใ่ ช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

คลังก๊าซและท่าเรือ (Terminals and Jetty)

โรงบรรจุกา๊ ซ LPG (Filling Plant)

ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของบริษั ท

โรงกลั่นภายใน
ประเทศจีน

โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของลูก ค้า

คลังก๊าซ/ท่ าเรือ
SINOSIAM

คลังลูก ค้าใน
จีนตอนใต้

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรือ น
ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในภาคธุรกิจ
ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในภาคอุตสาหกรรม

ผูค้ า้ ก๊าซ LPG
ในภู มิภาค

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปัจจุบ ันผู ้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศจี น มีเ ป็ นจานวนมาก เนื่ องจากตลาดก๊าซ LPG
ในประเทศจี นนั้น มีแนวโน้มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากจานวนประชากรที่มี เ ป็ นจ านวนมาก กอปรกับ
ความสามารถในการกลัน่ ของโรงกลัน่ ภายในประเ ทศ ไม่ ส ามารถรองรับปริ ม าณความต้องการบริ โภค LPG
ภายในประเทศได้เ พียงพอ รัฐบาลภายในประเทศจึ งส่งเสริมให้มีการนาเข้าก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษี น าเข้า
จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทัง้ การซือ้ ขายก๊าซ LPG เป็ นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ อ งทางการจัดจาหน่าย
ลักษณะลูกค้าของ SINOSIAM สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้ง าน แบ่ง ออก
ได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุ ก๊าซ
LPG จะนาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุกา๊ ซ LPG ขนาดต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่ อให้ เ หมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดัง กล่ าวจะถู กส่ ง ต่อไปยัง ศู น ย์ กระจาย
สินค้า (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ น
ตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์กา๊ ซ LPG ทีบ่ รรจุในถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยัง ครัวเรื อนอี ก
ทอดหนึ่ ง ทัง้ นี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SG GAS” ทัง้ หมดทีห่ มุนเวียนอยู่ในท้องตลาด
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถังก๊าซ LPG ของ SINOSIAM มีรายละเอียดดังนี้
ขนาดของถั ง
(กิโลกรั ม)
2
5
15
50
รวม
ทีม่ า :

SINOSIAM
จานวน (ใบ)
270
4,061
28,188
3,257
35,776

ร้ อยละ
0.75
11.36
78.79
9.10
100.00

ข้อมู ลจากทะเบีย นสินทรัพย์ของ SINOSIAM

2) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจาหน่ ายก๊าซ LPG ไปยัง ลู กค้า
ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิ ง ในการ
ประกอบอาหาร
(2) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่ าย

ลูกค้าทีน่ าไปใช้งานในครัวเรือน
ลูกค้าทีน่ าไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2553
ปี 2554*
ปี 2555
มูล ค่ า
ร้ อยละ มูล ค่ า
ร้ อยละ
มูล ค่ า
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
3,153.91
97.43
1,457.65
83.09
2.57
66.47
3,237.00 100.00
1,524.12

ร้ อยละ
95.64
4.36
100.00

หมายเหตุ : * บริษัทได้ซอื้ SINOSIAM (ชือ่ เดิม BP Zhuhai LPG Co., Ltd.) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ซึ่งจะเริ่มดาเนินธุรกิจได้ในเดือน
มกราคม ปี 2554
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน (เมือ งซัวเถา)
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD. (“SOGEL”) เป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษ ัทถื อหุ ้ น
ในสัดส่วนร้อยละ 100 SOGEL ประกอบธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษ ัทได้เ ข้าซื้อหุ ้ น สามัญ ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อเดือนมิถุนายน 2554
SOGEL มีคลังเก็บแก๊สขนาดใหญ่ที่มี ท่าเรื อ โดยมี ส านั กงาน ตัง้ อยู่ เ ลขที่ หม่ าเออเดลต้า (MAER
DELTA) หมู่บ ้านกวานกาว (GUANGAO VILLAGE) ถนนกวานกาว เขตหาวเจี ยง ซัวเถา มณฑลกวางตุง้ 515071
ประเทศจี น
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SOGEL ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SG GAS” ซึ่งดาเนิ น การโดยบริ ษ ัท ซึ่ง
SOGEL ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เ ป็ นผู ้ค้าก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจี น
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SOGEL เป็ นผู ้ค้าก๊าซ LPG ในประเทศจี น โดยจะรับก๊าซ LPG ด้วยเรื อบรรทุกก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว
ขนาดใหญ่ (VLGC) มีความสามารถในการบรรทุกได้ 40,000 ตัน เพื่อเข้าไปไว้ทีค่ ลัง เก็บขนาดใหญ่ที่มี ลักษณะ
เป็ นถ้ า (Cavern) ทีอ่ ยู่ใต้ดิน มีความสามารถในการจัดเก็บประมาณ 100,000 ตัน เพื่อจาหน่ ายไปยังลูกค้ากลุ่ ม ต่างๆ
ภายในประเทศ
การจาหน่ ายก๊าซ LPG ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ ายในโดยขนส่ ง ทางรถบรรทุก
ก๊าซ (Bulk) และทางเรือ ซึ่งการจาหน่ ายในลักษณะของการขนส่งถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็ นการจ าหน่ าย
ก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยัง ถัง
บรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มี ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ ม าณมากๆ และมี พื้ น ที่
เพียงพอทีใ่ ช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณดังกล่าว สาหรับการจาหน่ ายในลักษณะของถัง บรรจุ ข นาดใหญ่
โดยทางเรือ เป็ นการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในปริมาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลังเก็บขนาดใหญ่ที่เ ป็ น
ถ้ าทีอ่ ยู่ใต้ดิน ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้าทีใ่ ช้เรือบรรทุกก๊าซ LPG เข้ามารับทีท่ า่ เรือของบริษทั

สถานี รบั แก๊สทางรถ (Truck Loading Rack)

ท่ารับแก๊ส ทางเรือ (Berth)
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของบริษั ท *

โรงกลั่นภายใน
ประเทศจีน

โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของลูก ค้า

คลังก๊าซ/ท่ าเรือ
SINOSIAM

คลังลูก ค้าใน
จีนตอนใต้

ร้านค้าก๊าซ LPG *

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรือ น
ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในภาคธุรกิจ
ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในภาคอุตสาหกรรม

ผูค้ า้ ก๊าซ LPG
ในภู มิภาค

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

หมายเหตุ * แผนการลงทุนในอนาคต

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปัจจุบ ันผู ้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศจี น มีเ ป็ นจานวนมาก เนื่ องจากตลาดก๊าซ LPG
ในประเทศจี นนั้น มีแนวโน้มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากจานวนประชากรที่มี เ ป็ นจ านวนมาก กอปรกับ
ความสามารถในการกลัน่ ของโรงกลัน่ ภายในประเทศ ไม่ ส ามารถรองรับปริ ม าณความต้องการบริ โภค LPG
ภายในประเทศได้เ พียงพอ รัฐบาลภายในประเทศจึ งส่งเสริมให้มีการนาเข้าก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษี น าเข้า
จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทัง้ การซือ้ ขายก๊าซ LPG เป็ นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ อ งทางการจัดจาหน่าย
ลักษณะลูกค้าของ SOGEL สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่ง ออกได้ 2
ประเภท คือ
1) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม (ครัวเรือน)
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุ ก๊าซ
LPG จะนาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุกา๊ ซ LPG ขนาดต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่ อให้ เ หมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดัง กล่ าวจะถู กส่ ง ต่อไปยัง ศู น ย์ กระจาย
สินค้า (Warehouse) ของบริษทั จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ น
ตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์กา๊ ซ LPG ทีบ่ รรจุในถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยัง ครัวเรื อนอี ก
ทอดหนึ่ ง ทัง้ นี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SG GAS” โดยปัจจุบ ันคลังก๊าซ SOGEL ยังไม่
มีโรงบรรจุถงั ก๊าซ และร้านค้าก๊าซในการกระจายสินค้าไปยังผู ้บริโภคโดยตรง

ส่วนที่ 2– ข้อ 3 การประกอบธุ รกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ - หน้า 72

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
2) ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของการจาหน่ ายก๊าซ LPG ไปยัง ลู กค้า
ทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าทีน่ าก๊าซ LPG ไปใช้เ ป็ นเชือ้ เพลิ ง ในการ
ประกอบอาหาร
(2) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่ าย

ลูกค้าทีน่ าไปใช้งานในครัวเรือน
ลูกค้าทีน่ าไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2553
ปี 2554*
ปี 2555
มูล ค่ า
ร้ อยละ มูล ค่ า
ร้ อยละ
มูล ค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
192.63 100.00
949.64
192.63 100.00
949.64 100.00

หมายเหตุ : * บริษัทได้ซอื้ SOGEL (ชือ่ เดิม Chevron Ocean Gas and Energy Co., Ltd.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งจะเริม่ ดาเนินธุรกิจได้
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

4. การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
5. สินทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่า
เสื่ อมราคาสะสมเท่ากับ 12,860.75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ลักษณะ
มูลค่ า
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
ที่ดิน
เจ้าของ
2,384.39
อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่วน
เจ้าของ
3,407.67
ปรับปรุ งที่ดิน
คลัง สถานีบรรจุและบริ การก๊าซ และ
เจ้าของ
965.63
อุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG
เรื อบรรทุกก๊าซ
เจ้าของ
1,905.73 เรื อบางลาเป็ นหลักประกัน
ในการกูย้ มื เงิน
ถังก๊าซ LPG
เจ้าของ
1,158.08
เครื่ องจักรและเครื่ องมือในโรงงาน
เจ้าของ
1,595.50
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
เจ้าของ
237.69
ยานพาหนะ
เจ้าของ
477.74
งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของ
728.32
รวม
12,860.75
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ทีด่ นิ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(บาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

วัตถุประสงค์

ภาระผูกพัน

การถือครอง

ที่ดิน SGP

1,969,060,478.00

เป็ นเจ้าของ

คลังก๊าซ 5 แห่ง
โรงบรรจุก๊าซ 26 แห่ง
สถานีบริ การก๊าซ 10 แห่ง
และท่าเทียบเรื อ 2 แห่ง
คลังก๊าซ 2 แห่ง
โรงบรรจุก๊าซ 8 แห่ง
และท่าเทียบเรื อ 1 แห่ง

-

ที่ดิน UGP

244,832,000.00

เป็ นเจ้าของ

ที่ดิน SQS

99,500,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงงานผลิตถังแก๊สและ
ภาชนะบรรจุของเหลว

-

ที่ดิน SEEC

71,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

โรงงานผลิตเอทานอล

-

อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อาคารและสิ่ งปลูกสร้างและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน SGP

138,555,095.69

เป็ นเจ้าของ
(ที่ดินเช่า 1 แห่ง)

วัตถุประสงค์
การถือครอง
คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/
สถานีบริ การก๊าซ

อาคารและสิ่ งปลูกสร้างและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน UGP

98,294,262.32

เป็ นเจ้าของ
(ที่ดินเช่า 6 แห่ง)

คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/
สถานีบริ การก๊าซ

-

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง SQS

29,695,461.74 เป็ นเจ้าของอาคาร

โรงงานผลิตถังแก๊สและ
ภาชนะบรรจุของเหลว

-

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน และระบบ
สาธารณูปโภค SEEC
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน และระบบ
สาธารณูปโภค SOGEL
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
SUPERGAS

154,458,930.35 เป็ นเจ้าของอาคาร

โรงงานผลิตเอทานอล

-

1,059,611,664.09 เป็ นเจ้าของอาคาร

คลังก๊าซ/ท่าเทียบเรื อ/
รถบรรทุกก๊าซ/โรง
บรรจุก๊าซ
คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ

-

รวม

-

2,384,392,478.00

24,621,748.81 เป็ นเจ้าของอาคาร
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-

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
SINGGAS
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
SINOSIAM

ลักษณะกรรมสิทธิ์

70,493,878.12 เป็ นเจ้าของอาคาร
1,831,942,309.60 เป็ นเจ้าของอาคาร

รวม

วัตถุประสงค์
การถือครอง
คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ

ภาระผูกพัน

ถ้ าเก็บก๊าซ /ท่าเทียบเรื อ
/ อาคารควบคุม ซ่อม
บารุ ง จ่ายก๊าซ /อาคาร
สานักงาน

-

วัตถุประสงค์

ภาระผูกพัน

-

3,407,673,350.72

เรือบรรทุกก๊ าซ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(บาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

การถือครอง

เรื อบรรทุก – SLM

1,882,730,885.46

เป็ นเจ้าของ

เรื อบรรทุก – UGP

23,000,441.71
1,905,731,327.17

เป็ นเจ้าของ

รวม

บรรทุกก๊าซ LPG 16 ลา จานองบางลา
และบรรทุกแอมโมเนีย
5 ลา
บรรทุกก๊าซ LPG 1 ลา

ถังบรรจุก๊าซ
ถังบรรจุก๊าซ SGP
ถังบรรจุก๊าซ UGP
ถังบรรจุก๊าซ SUPERGAS
ถังบรรจุก๊าซ SINGGAS
ถังบรรจุก๊าซ SINOSIAM

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
367,744,848.17
628,406,402.92
89,742,716.83
52,000,795.04
20,188,177.97
รวมถังบรรจุก๊าซ
1,158,082,940.93

กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

เครื่องจักรและเครื่องมือในโรงงาน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
เครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการผลิตถัง
แก๊สและภาชนะบรรจุของเหลว

ลักษณะกรรมสิทธิ์

31,994,187.20 เป็ นเจ้าของ
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ภาระผูกพัน
-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
เครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการผลิตเอทา
นอล
เครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการขนส่ง
และขนถ่ายสิ นค้า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ควบคุมที่
เกี่ยวกับการรับจ่ายก๊าซ
รวมเครื่องจักร

193,681,496.77 เป็ นเจ้าของ

-

26,452,674.64 เป็ นเจ้าของ

-

1,343,372,638.92 เป็ นเจ้าของ

-

1,595,500,997.53

ยานพาหนะ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ลักษณะกรรมสิทธิ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

82,360,639.94

เป็ นเจ้าของ

กลุ่มขนส่ง(LCR, SLM)

395,100,022.07

เป็ นเจ้าของ

280,051.13

เป็ นเจ้าของ

อื่นๆ (SQS, SEEC)
รวมยานพาหนะ

477,740,713.14
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วัตถุประสงค์ การถือครอง
เป็ นรถยนต์เพื่อใช้ปฏิบตั ิงาน
สาหรับพนักงานสานักงานและ
รถบรรทุกเล็กสาหรับขนส่งถังก๊าซ
เป็ นหัวเทรลเลอร์ รถ 10 ล้อ รถ 6
ล้อ หางลากเบาว์ ใช้ขนส่งก๊าซ LPG
แอมโมเนีย และน้ ามัน และรถยนต์
เพื่อใช้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นรถยนต์เพื่อใช้ปฏิบตั ิงาน
สาหรับพนักงานสานักงาน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

5.2 สัญญาเช่ าทรัพย์ สินต่ างๆ
นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้มีการเช่าทรัพย์สินหลักอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีสรุ ปรายละเอียดของสัญญาดังนี้
สัญญาเช่ าทรัพย์ สินหลักทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
สัญญาเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่ของอาคารศูนย์การค้า “โบ๊เบ๊ทาวเวอร์” ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ 498/997-999 ถนนดารงรักษ์ ตาบลคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร จากบริ ษทั พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด และ อาคาร เดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร จากบริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อใช้เป็ น
สานักงานโดยมีรายละเอียดการเช่าดังนี้

ลาดับ
1.

ผู้เช่ า

ที่ต้งั

ผู้ให้ เช่ า

บมจ. สยามแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมี
คัลส์ (สัญญาเช่า
พื้นที่)

ชั้น 8 – 9 อาคารศูนย์การค้า โบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ 498/997 – 999 ถนนดารง
รักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อม
ปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

บมจ. สยามแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมี
คัลส์ (สัญญาเช่า
พื้นที่)

ชั้น 29-32 , 36-37 อาคารเดอะพาลา บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย
เดียม 553 ถ.ราชปรารภ แขวง
แลนด์)
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ

201.00

ค่ าเช่ าต่ อ
ตารางเมตร
(บาท)
350.00

ค่ าเช่ าต่ อ
เดือน
(บาท)
70,350.00

2,824.80

269.38

760,946.86

พืน้ ที่
(ตารางเมตร)
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ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสั ญญาเช่ า

จานวนปี ที่
วันสิ้นสุ ดสั ญญา
เช่ า
(ปี )
เช่ า
รายเดือน 1 ม.ค – 31 ม.ค 55 31 ม.ค 2555
(หลังจากสิ้ นสุ ด
ตามสัญญา จะ
ดาเนินการจ่ายค่า
เดือนต่อเดือน)
3 ปี
1 ก.ย. 55
31 ส.ค. 58

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

2.

บมจ. ยูนิคแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมี
คัลส์

ชั้น 29,32,34-35,38 อาคารเดอะ
พาลาเดียม 553 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ
ห้องเก็บสิ นค้าชั้น6 A และชั้นที่ 9

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทย
แลนด์) จากัด

บมจ. ยูนิคแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมี
คัลส์

ห้องเก็บเอกสารชั้น 7

บจ. ลัคกี้แคริ เออร์

ชั้น 7 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เลขที่
488 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหา
นาค เขตป้ อมปราบศรัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ
ชั้น 29-31,33 อาคารเดอะพาลาเดียม
เลขที่ 553 ถ. ราชปรารภ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ

บมจ. ยูนิคแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมี
คัลส์

3.

บจ. ลัคกี้แคริ เออร์

2,623.72

269.38

706,779.76

3 ปี

1 กันยายน 2555

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

135

350.00

47,250.00

รายเดือน

1 ม.ค – 31 ม.ค 55

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

435.43

229.66

100,000.00

รายเดือน

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

53

350.00

18,550.00

3 ปี

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์) จากัด

884.84

269.38

238,358.90

3 ปี
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31 สิ งหาคม
2558

31 ม.ค 2555
(หลังจากสิ้ นสุ ด
ตามสัญญา จะ
ดาเนินการจ่ายค่า
เดือนต่อเดือน)
1 ธ.ค – 31 ธ.ค 54 31 ธนวาคม 2554
(หลังจากสิ้ นสุ ด
ตามสัญญา จะ
ดาเนินการจ่ายค่า
เช่าเดือนต่อเดือน
1 มีนาคม 2553 28 กุมภาพันธ์
2556

1 กันยายน 2555

31 สิ งหาคม 2558

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

4.

บจ.สยามลัคกี้มารี น

ชั้น 29-31,33 อาคารเดอะพาลาเดียม
เลขที่ 553 ถ. ราชปรารภ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์) จากัด

884.84

269.38

238,358.90

3 ปี

บจ.สยามลัคกี้มารี น

ชั้น 10 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เลขที่
488 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหา
นาค เขตป้ อมปราบศรัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

53

350.00

18,550.00

รายเดือน

1 กันยายน 2555

31 สิ งหาคม 2558

1 ม.ค – 31 ม.ค 55 31 ม.ค 55
(หลังจากสิ้ นสุ ด
ตามสัญญา จะ
ดาเนินการจ่ายค่า
เดือนต่อเดือน)

หมายเหตุ สาหรับสัญญาเช่าที่สิ้นสุดลงในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ (“ผูเ้ ช่า”) ได้ดาเนิ นการต่อสัญญาเช่ากับ บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”) เป็ นรายเดือน โดยจานวนพื้นที่และอัตราค่าเช่าต่อเดื อนไม่เปลี่ยนแปลง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
บริ ษทั มีการเช่าทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่า จานวน 27 แห่ง จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรื อสถานีบริ การก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาเช่ า
พืน้ ที่
ค่ าเช่ าต่ อเดือน
ผู้เช่ า
ที่ต้งั
ดาเนินธุรกิจ
(ไร่ )
(บาท)
จานวนปี ที่เช่ า (ปี ) วันเริ่มสั ญญาเช่ า
SGP
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ
สถานีบริ การก๊าซ
2-0-0
50,000.00
3 ปี
1 พ.ย. 54
SGP
กรุ งเกษม เขตสาเพ็ง กรุ งเทพฯ
สถานีบริ การก๊าซ
0-2-16
80,000.00
3 ปี
1 ก.ค 53
SGP
บางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
สถานีบริ การก๊าซ
0-0-167
40,000.00
3 ปี
12 มิ.ย 54
SGP
บางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
สถานีบริ การก๊าซ
150 ตร.ม.
116,666.67
1 ปี
28 ก.พ. 54
SGP
บางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
บ้านพักพนักงาน
4,000.00
1 ปี
1 ม.ค. 55
SGP
บางน้ าจืด จ.สุ มทรสาคร
โรงบรรจุก๊าซ
4-1-65
40,000.00
3 ปี
1 ก.ย 54
SGP
รามคาแหง เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
สถานีบริ การก๊าซ
1-0-32
120,000.00 (1/8/53-31/7/55)
3 ปี
1 ส.ค 53
140,000.00 (1/8/55-31/7/56)
SGP
ดารงรักษ์ เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ
สถานีบริ การก๊าซ
1-0-69
100,000.00
5 ปี
1 เม.ย 52
120,000.00
31 มี.ค 55
SGP
ต. บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี
คลังก๊าซ
2-3-37
6,000.00 (1/3/51-2/3/54)
13 ปี
3 มี.ค 51
6,500.00 (3/3/54-2/3/59)
7,000.00 (3/3/59-3/3/64)
SGP
แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุ งเทพฯ
ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง
9-3-17
416,666.67
3 ปี
1 ม.ค 54
บรรจุก๊าซ
SGP
ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
สถานีบริ การก๊าซ
2-0-0
30,000.00
3 ปี
1 ม.ค 55
SGP
ต. ห้วยกระปิ อ.เมือง จ. ชลบุรี
สถานีบริ การก๊าซ
2-2-24
30,000.00 (31/10/51-30/10/54) 7 ปี 8 เดือน 26 วัน
31 ต.ค 51
35,000.00 (1/11/54-27/7/59)
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วันสิ้นสุ ดสั ญญาเช่ า
31 ต.ค 56
30 มิ.ย 56
12 ก.ค 57
29 ก.พ. 55
31 ธ.ค. 56
31 ส.ค. 57
31 ก.ค 56
31 มี.ค 55
31 มี.ค 57
3 มี.ค 64

31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค 56
27 ก.ค.59

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ผู้เช่ า
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP

ที่ต้งั
ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ต.หัวทะเล อ.นครราชสี มา จ.นครราชสี มา
ต.หัวเรื อ อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ. สระบุรี
ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุ งเทพฯ

ดาเนินธุรกิจ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ

พืน้ ที่
(ไร่ )
0-0-666.27
0-0-478.73
0-0-666.27
0-0-822.60
4-1-59
1-2-83

19.
20.
21.

SGP
SGP
SGP

หลักสอง เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ
ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
บางแค เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ

สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ

1-3-40
1-0-2
1-2-25

22.
23.

SGP
SGP

บางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
รามอินทรา

สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ

0-3-83

24.

SGP

ต.คลองกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โรงบรรจุก๊าซ

3

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
60,000.00
125,000.00
137,500.00
137,500.00
45,000.00
20,000.00
39,675.00 (22/12/53-13/11/54)
45,626.00 (14/11/54-13/11/59)
30,000.00
130,000.00
143,000.00
30,000.00
33,000.00
36,300.00
39,930.00
45,919.50
52,807.42
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3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
7 ปี 1 เดือน 6 วัน

5 ปี
3 ปี
5 ปี 11 เดือน
4 ปี 8 เดือน 17 วัน
10 ปี 5 เดือน
25 ปี

ระยะเวลาเช่ า
1 ก.ย 54
1 ก.ย 54
1 ก.ย 54
1 ก.ย 54
1 ส.ค 52
9 ต.ค 52
1 ต.ค 55
1 ต.ค 58
26 เม.ย 53
14 พ.ค. 53
22 ธ.ค. 53

1 ก.ย 57
1 ก.ย 57
1 ก.ย 57
1 ก.ย 57
31 ก.ค 55
30 ต.ค 55
30 ต.ค 58
14 พ.ย 59
30 พ.ค 58
13 พ.ค. 56
13 พ.ย. 59

29 พ.ย. 53
27 ม.ค.54
27 ม.ค 59
1 เม.ย 54
1 เม.ย 57
1 เม.ย 60
1 เม.ย 63
1 เม.ย 66
1 เม.ย 69

16 ส.ค. 58
27 ม.ค 59
26 พ.ค 64
1 เม.ย 57
1 เม.ย 60
1 เม.ย 63
1 เม.ย 66
1 เม.ย 69
1 เม.ย 72

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

25.
26.
27.

ผู้เช่ า

SGP
SGP
SGP

ที่ต้งั

ต.สายไหม อ.บางเขน กรุ งเทพฯ
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน พระนครศรี อยุธยา
สานักงานอัยการสูงสุ ด อาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ

ดาเนินธุรกิจ

สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ

พืน้ ที่
(ไร่ )

2-1-65
3-2-77
1-0-68

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
60,728.53
69,837.80
83,805.36
60,000.00
12,000.00
200,000.00
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3 ปี 7 เดือน
14 ปี
19 ปี

ระยะเวลาเช่ า
1 เม.ย 72
1 เม.ย 75
1 เม.ย 78
14 ธ.ค 54
18 ม.ค 55
1 ต.ค 53

1 เม.ย 75
1 เม.ย 78
1 เม.ย 79
14 ก.ค 58
18 ม.ค 69
30 ก.ย 72

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

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

สัญญาเช่ าทรัพย์ สินหลักทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานของบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าที่ดิน
UGP มีการเช่าทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่า จานวน 15 แห่ง จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรื อสถานีบริ การก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดังนี้
พืน้ ที่
ระยะเวลาเช่ า
ค่ าเช่ าต่ อเดือน
ผู้เช่ า
ที่ต้งั
ดาเนินธุรกิจ
(ไร่ -งานจานวนปี ที่เช่ า
วันเริ่มสั ญญาเช่ า
(บาท)
ตรว.)
UGP
จ. ฉะเชิงเทรา
ลานจอดรถบรรทุกก๊าซ/โรงซ่อม
8-1-55
250,000.00
3 ปี
1 ก.พ. 54
บารุ ง/ลานเติมแก๊ส
UGP
จ. ฉะเชิงเทรา
ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ
10-2-07
14,514.17
3 ปี
1 ม.ค. 55
UGP
จ. ฉะเชิงเทรา
โรงบรรจุก๊าซ
20-1-15
316,000.00
3 ปี
15 มิ.ย.54
UGP
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
โรงบรรจุก๊าซ
1-0-42
22,041.00
15 ปี
1 ม.ค. 50
UGP
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
โรงบรรจุก๊าซ
2-0-75
36,736.00
15 ปี
1 ม.ค. 50
UGP
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
โรงบรรจุก๊าซ
0-1-72
7,347.00
15 ปี
1 ม.ค. 50
UGP
จ.เพชรบุรี
โรงบรรจุก๊าซ
3-3-87
8,333.00
20 ปี
18 เม.ย. 40
UGP
จ.นนทบุรี
โรงบรรจุก๊าซ
4-3-80
10,526.32
20 ปี
1 ม.ค. 37
UGP
หาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงบรรจุก๊าซ
5-0-87
50,400.00
10 ปี
1 ธ.ค. 52
UGP
จ.สระบุรี
โรงบรรจุก๊าซ
4-3-14
37,291.67
20 ปี
1 เม.ย. 39
UGP
จ.นครสวรรค์
โรงบรรจุก๊าซ
0-2-31
5,000.00
10 ปี
9 ธ.ค. 53
UGP
จ.นครสวรรค์
โรงบรรจุก๊าซ
4-0-0
30,000.00
10 ปี
9 ธ.ค. 53
UGP
อ.ยานนาวา
ให้เช่า
5-0-62
26,682.23
3 ปี
1 ม.ค. 54
UGP
อ.ยานนาวา
ให้เช่า
1400 ตรม.
56,976.50
1 ปี
1 ม.ค. 56
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วันสิ้นสุ ดสั ญญาเช่ า
31 ม.ค. 57
31 ธ.ค. 57
15 มิ.ย.57
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
17 เม.ย. 60
31 ธ.ค. 56
30 พ.ย.62
31 ม.ค 59
8 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 56(อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการต่อสัญญา)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ
15

ผู้เช่ า
UGP

ที่ต้งั
จ.นครปฐม

ดาเนินธุรกิจ
ให้เช่า

พืน้ ที่
(ไร่ -งานตรว.)
2322 ตรม.

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)

จานวนปี ที่เช่ า

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสั ญญาเช่ า

50,000.00

3 ปี

15 ก.พ.53

วันสิ้นสุ ดสั ญญาเช่ า
14 ก.พ.56

5.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่ อย
บริ ษทั ได้จดั ส่งตัวแทนของบริ ษทั เพื่อเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้องกับแผนการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั และเนื่องจากบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ UGP ในสัดส่ วนร้อยละ 99.59 และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ LCR ในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 จึงทาให้บริ ษทั สามารถกาหนดกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยทั้งสองได้ท้ งั คณะ โดยปั จจุบนั กรรมการอิสระของบริ ษทั จานวน 3 ท่าน ได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระใน UGP เช่นเดียวกัน
5.4 นโยบายการลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเสริ มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจและการแข่งขัน โดยการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมหรื อกาหนดนโยบายการบริ หาร ตลอดจนการส่ งตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูถ้ ือหุ ้น โดยผูแ้ ทนของ
บริ ษทั มีหน้าที่ออกเสี ยงในที่ประชุมตามแนวทางหรื อทิศทางที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาไว้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
6. โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั สูงกว่าร้อย
ละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอื่นใดที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างเงินทุน
1. หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วเท่ากับ 950,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 950,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2. ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2555 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั มีดงั นี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายวรวิทย์
วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย
วีรบวรพงศ์
นางพัชรา
วีรบวรพงศ์
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
รวมจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยกลุ่มตระกูลวีรบวรพงศ์
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
นายโกมล
จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายปราโมทย์
พสวงศ์
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสมศักดิ์
ตรงวงศา
นายเกียรติ
ศรี จอมขวัญ
นางจรู ญลักษณ์
กมลวิศิษฎ์
นายนุรักษ์
มหัทธนะอานนท์
นายวิทยา
นราธัศจรรย์

จานวนหุ้น
531,680,599
50,871,000
50,000,000
20,000,000
652,511,599
31,068,500
25,000,000
11,024,500
10,311,600
9,606,400
7,278,600
6,700,000
6,592,100
5,500,000

ร้ อยละ
55.97
5.35
5.26
2.11
68.69
3.27
2.63
1.16
1.09
1.01
0.77
0.71
0.69
0.58

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้เงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้องในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้
รายละเอียดของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการอื่นๆ ของบริ ษทั เป็ นดังต่อไปนี้
9.2 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไปด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้
1 พล.อ.ชัยสิ ทธิ์ 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 เชี่ยวชาญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8 นางสุดจิต ทิวารี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางจินตณา กิ่งแก้ว เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ นางพัชรา วีรบวรพงศ์ นายศุภชัย วีร
บวรพงศ์ นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์ สองในสี่ ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมี อานาจหน้าที่ กากับดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี้
1) จัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญ ประจาปี ภายใน 4 เดื อ น นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
2) จัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
3) จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งผูต้ รวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4) พิจารณาและอนุ มตั ิกิจการอื่น ๆ ที่สาคัญเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อที่เห็นสมควรจะดาเนิ นกิจการนั้น ๆ เพื่อ
เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั
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5) มีอานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริ หารขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่าง
แทนคณะกรรมการ โดยอยู่ภายใต้การควบคุ มของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอนเปลี่ ยนแปลงหรื อ แก้ไ ขบุ ค คลที่ ได้รั บมอบอ านาจนั้น ๆ ได้เ มื่ อ
เห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ ในการปฏิ บตั ิงาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งการมอบอานาจ
นั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริ หาร สามารถพิจารณาอนุมตั ิรายการที่
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
6) กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงาน การบริ หารเงิน การบริ หารความเสี่ ยงของกิจการ และจัดให้
บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มดู แลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เว้นแต่อานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนินการ อันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น การเพิ่ม ทุ นหรื อ ลดทุ น ของบริ ษทั การควบหรื อเลิ กบริ ษทั การขายหรื อโอนกิ จการของบริ ษ ัท
ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชน
มาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ในการกากับดู แลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ เช่น การทารายการเกี่ ยวโยงกัน
และการซื้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ ษทั
7) พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
8) ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
9) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าไปเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด
หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การ แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่ จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
10) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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9.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบไปด้วยกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1) มีอานาจในการจัดการและบริ หารกิ จการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกประการ
2) กาหนดโครงสร้างองค์กร การบริ หาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
ว่าจ้าง และการเลิ กจ้างของพนักงานของบริ ษทั รวมทั้งกาหนดสวัสดิ การพนักงาน ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
3) มีอานาจจัดทาเสนอแนะและกาหนดเป้ าหมาย นโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั
รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจและหน้าที่ ของกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบ
4) กาหนดแผนธุ ร กิ จ อ านาจการบริ ห ารงาน อนุ มตั ิ ง บประมาณส าหรั บ ประกอบธุ ร กิ จ ประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนิ นการตามแผนทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ โดยการดาเนิ นการทั้งหมดของคณะกรรมการบริ หารจะสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
5) มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิ การดาเนิ นงานเพื่อธุ รกรรมตามปกติ ธุรกิ จของบริ ษทั เช่ น การจัดซื้ อสิ นค้า
ยานพาหนะ วัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ เครื่ องใช้ การอนุมตั ิค่าใช้จ่าย เป็ นต้น ภายในวงเงิ นสาหรับแต่ละ
รายการไม่เกิน 100 ล้านบาท
6) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ในวงเงิ น 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิ น 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที่เกิ นวงเงิ นที่
กาหนดไว้ให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการขอกูย้ ืมหรื อการขอสิ นเชื่อใด ๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงเป็ นผูค้ ้ า
ประกันให้แก่บริ ษทั ย่อย ในวงเงิ น 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที่ขอ
กูย้ ืม หรื อเป็ นผูค้ ้ าประกันเกิ นกว่าวงเงิ นที่ กาหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
8) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย โดยวงเงินการกูย้ มื สะสมทั้งหมดไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
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9) มีอานาจในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นกับสถาบันการเงิ นในเรื่ องการเปิ ดบัญชี กบั ธนาคาร สถาบันการเงิ น
และการขอหนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร สถาบันการเงิน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในวงเงิน 500 ล้าน
บาทและสะสมไม่เกิน 1,500 ล้านบาทต่อปี
10) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การอนุ มตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ ทาให้
คณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ตน
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กาหนด) กับบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบกรรมการจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายหาญ เชี่ยวชาญ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุดจิต ทิวารี *
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางจันทิรา ศรี ม่วงพันธ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
*/ รายชื่อกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงินได้

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การดาเนิ นงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยมีขอบเขตการดูแล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สานักงาน ก.ล.ต.)และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การดาเนิ นงานมีมาตรฐานที่ จะก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยมีขอบเขตการกากับดูแล ดังนี้
1.
2.

สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 2 - ข้อ 9 การจัดการ - หน้า 94

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
4. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.5 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีท้ งั สิ้น 5 ท่าน ดังนี้
1. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ
3. นายอนุวฒั น์ ภู่สนั ติพงษ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย-การตลาด
4. นางจินตณา กิ่งแก้ว
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี/การเงิน/จัดหา/บุคคล
5. นายสมชาย กอประสพสุข
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า-โรงบรรจุก๊าซและจัดส่ง
อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร ได้มอบหมาย ซึ่ ง
อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
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ที่ ทาให้สามารถอนุ มตั ิ รายการที่ ตนหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมการผูจ้ ดั การมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) ดาเนิ นการและบริ หารจัดการ การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิ จ และกล
ยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
2) มอบอานาจหรื อมอบหมายให้บุคคลอื่ นใดที่ กรรมการผูจ้ ัดการเห็ นสมควรทาหน้าที่ แทนกรรมการ
ผูจ้ ัด การในเรื่ อ งที่ จ าเป็ นและสมควร โดยให้อ ยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของกรรมการผู ้จัด การซึ่ งอยู่ภ ายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
3) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารใน
แต่ละคราว
4) ดาเนินการและบริ หารจัดการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั และสามารถอนุมตั ิรายการที่เป็ นธุรกรรม
ตามปกติ ของบริ ษทั เช่น การจัดซื้ อสิ นค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครื่ องมื ออุปกรณ์ เครื่ องใช้ การอนุ มตั ิ
ค่าใช้จ่าย การอนุมตั ิการขายเช่าซื้ อ การอนุมตั ิการตัดหนี้ สูญ (โดยให้เป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอน
ของบริ ษทั ) และการว่าจ้างที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ เป็ นต้น ที่มีมูลค่าสาหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 50 ล้าน
บาทได้
5) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยในวงเงิ น 100 ล้านบาท และสะสมไม่เกิ น 500 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที่เกิ นวงเงิ นที่
กาหนดไว้ให้นาเสนอคณะกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยแต่ละครั้งไม่เกิน 50 ล้านบาท หรื อจานวนเทียบเท่า
โดยทั้งนี้ วงเงินการกูย้ มื สะสมทั้งหมดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อปี หรื อจานวนเทียบเท่า
9.6 การสรรหากรรมการบริษัท
บริ ษทั ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยให้ผูห้ ุ ้นรายใหญ่ และ/หรื อ
ตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระ พร้อมทั้ง
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมกันเสนอรายชื่ อบุ คคลที่ มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพในการ
สนับสนุนงานของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 เพื่อร่ วมกันกลัน่ กรองรายชื่ อเบื้ องต้นและนาเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา แล้วทาการคัดเลือกตาม
ข้อบังคับบริ ษทั ดังนี้
-

คณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ น
ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่ ว นปี หลังๆต่อ ไปให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ ง นานที่ สุด นั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั
5) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
-

คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษัท มี น โยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ ให้ สอดคล้อ งตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) และก าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทั้งนี้ ให้นบั รวมการ
ถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับ
เดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษา ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่ เป็ นบิ ดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่ มี ห รื อเคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ผู ้ ข ออนุ ญาต บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูข้ ออนุ ญาต ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของผูท้ ี่ มี ความสัม พัน ธ์ทางธุ ร กิ จกับผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้
หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระ
ต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่ เป็ นห รื อเ คย เ ป็ น ผู ้ ส อ บบั ญ ชี ข อง ผู ้ ข อ อนุ ญาต บ ริ ษั ท ให ญ่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษ ัท ร่ ว ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ของผูข้ ออนุ ญ าต และไม่ เ ป็ นผู ้ถื อ หุ ้น ที่ มี นัย
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่
บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม ผู ้ถื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ของผู ้ข ออนุ ญ าตสั ง กัด อยู่ เว้น แต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุญาต บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูข้ ออนุญาต ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ ง ขัน ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การ
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วน
ร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจานวน
หุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการข่งขัน
ที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
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9. ไม่ มี ล ั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ยวกั บ
การดาเนินงานของผูข้ ออนุญาต
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูข้ ออนุญาตให้เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่เป็ นไปตามคุณสมบัติขา้ งต้นของกรรมการอิสระ และต้อง
2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ น
กิ จ การของผูข้ ออนุ ญ าต บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ย่อ ยล าดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และ
2.2 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ งคนที่ มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
9.7 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) กรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลเอกชัยสิ ทธิ์ ชินวัตร1/
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง2/
นายหาญ เชี่ยวชาญ2/
นางสุดจิต ทิวารี 2/
รวม

ปี 2554
(ม.ค. – ธ.ค.)
40,000
60,000
60,000
60,000
50,000
170,000
200,000
200,000
840,000

ปี 2555
(ม.ค. – ธ.ค.)
40,000
60,000
70,000
60,000
70,000
210,000
220,000
210,000
940,000

หมายเหตุ : 1/บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนื อจากเบี้ยประชุม ให้แก่ พลเอกชัยสิ ทธิ ชิ นวัตร จานวน
3,063,076 บาท ในปี 2555
3/
บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนื อจากเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ
765,769 บาท ในปี 2555
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(ข) ผูบ้ ริ หาร
ค่ าตอบแทน(บาท)
จานวน (คน)
- เงินเดือน
- โบนัส
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ
รวม

ปี 2554
(ม.ค. – ธ.ค.)
7
31,332,816.00
5,083,178.00
993,039.60
117,000.00
37,526,033.60

ปี 2555
(ม.ค. – ธ.ค.)
7
37,034,958
6,021,786
1,017,576
121,558
44,195,878

(2) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
ไม่มี
9.8 การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ ต ระหนักถึ ง บทบาท หน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้ทาหน้าที่กากับดูแลบริ ษทั ให้มีการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
โปร่ งใส เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย บริ ษทั ได้ดาเนิ นธุ รกิ จโดยยึดถือปฏิ บตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิพ้นื ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริ ษทั เช่น สิ ทธิในการซื้ อ ขายหรื อ โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิ ในการที่จะได้รับส่ วน
แบ่งผลกาไรจากบริ ษทั สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ สิ ทธิ ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ
ในการแสดงความคิดเห็ น สิ ทธิ ในการร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่ น การจัดสรรเงิ นปั นผล การ
แต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ิ ธุรกรรมที่ สาคัญและมี ผลต่อทิ ศทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้ดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่ งเสริ ม และ
อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดื อนนับจากวันสิ้ นสุ ดรอบ
บัญชีในแต่ละปี ในการจัดประชุมดังกล่าวบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่กาหนดระเบียบวาระการ
ประชุมและมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระอย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่
ละวาระการประชุมพร้อมนาส่ งเอกสารข้อมูลสาคัญที่ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจไปพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุม โดยจัดส่ งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม และลงประกาศหนังสื อพิมพ์แจ้งวันนัด
ประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
2. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบ
ใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมบริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
4. ในการประชุ ม บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถซักถามหรื อแสดงความเห็ น ต่อที่ ประชุ มใน
ประเด็นต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ เกี่ยวข้องเข้า
ร่ วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้
ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลัง การประชุ ม แล้ว เสร็ จ บริ ษ ัทจะจัดท ารายงานการประชุ ม โดยให้แ สดงข้อมู ล อย่า งถูก ต้อ ง
ครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั มีนโยบายที่ จะการสร้างความเท่าเที ยมกันให้เกิ ดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยในการดาเนิ นการ
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น แต่ ละครั้ ง บริ ษทั จะให้โอกาสแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น อย่า งเท่ า เที ย มกันทุ กราย โดยก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม
ประธานจะแจ้ง ข้อมู ล สาคัญ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้นทราบ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ด าเนิ นการประชุ ม ได้แ ก่ การแนะน ากรรมการ
ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องที่เข้าร่ วมประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมโดยแจ้งจานวน / สัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะที่ เข้าร่ วมประชุม ประธานที่ ประชุมจะแจ้งวิธีปฏิ บตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนน
เสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบก่อนลงคะแนนผูถ้ ือหุน้ ทุกรายสามารถลงคะแนนได้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
การดาเนิ นการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ตามลาดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่
ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่ผถู ้ ือหุ ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ
หนึ่งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
บริ ษทั ได้มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในโดยจัดทาบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริ ษทั สาหรับ
พนักงาน ผูร้ ับจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า ผูใ้ ห้บริ การ รวมทั้งผูท้ ี่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูล
หรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และมีบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรื อใช้ในทางที่ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสื่ อมเสี ยหรื อเสี ยหาย รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้ อขาย
โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน และ/หรื อเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดย
ใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่ เกี่ ยวข้องทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1
เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับหน้าที่ ที่ผูบ้ ริ หารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษทั และบทกาหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงาน
การถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ .ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
หรื อน าไปเปิ ดเผยจนอาจท าให้บริ ษ ัทได้รั บความเสี ยหาย โดยพิจ ารณาลงโทษตามควรแก่ กรณี ได้แก่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษ ัท ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ต่ อ สิ ทธิ ข องผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ยภายใน ได้แ ก่
พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริ ษทั ตระหนักดีวา่
การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นงานและการพัฒนาธุรกิ จ
ของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าว
ได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริ ษทั ยังส่งเสริ มให้มีความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่
ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมัน่ คงให้แก่บริ ษทั ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้

: บริ ษท
ั มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ ดีของผูถ้ ื อหุ ้นในการดาเนิ นธุ รกิ จ เพื่อสร้ างความพึง

พอใจสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยคานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษทั ในระยะยาว
รวมทั้งการดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน

: บริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของพนักงานบริ ษทั ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่ มีค่ายิ่งของ

บริ ษทั บริ ษทั จึ งมุ่งให้การสนับสนุ นในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ดี มีการทางานเป็ นที ม และเสริ มสร้างบรรยากาศ
และความรู ้ สึ กปลอดภัย ในการท างาน รวมทั้ง ให้ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมแก่
พนักงาน ทาการแต่งตั้งโยกย้ายให้รางวัลหรื อลงโทษพนักงานด้วยความสุ จริ ตใจ
และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
คู่แข่ง

บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมโดยรักษาบรรทัด
ฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน

ลูกค้า

: บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองและให้บริ การที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและ

ความเชื่ อมั่นให้กับลู กค้า โดยการส่ ง มอบสิ น ค้า และให้บ ริ ก ารที่ มี คุณ ภาพ ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าและไม่
นาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
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ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผู ้
ลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของ
บริ ษทั คือ www.siamgas.com
ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุ นสัมพันธ์น้ ัน บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลบริ ษทั ได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในงบการเงิน ซึ่ งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิ นและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ้ความสามารถ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดู แล ตรวจสอบ และประเมิ นผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 4 ท่านและมีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่ งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้าที่สอบทานการบริ หารงานบริ ษทั ด้วย
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่านและมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และกรรมการบริ ษทั ที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 4 ท่าน
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่ งใน
สาม ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งใน
สาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็
ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อ
รับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด
บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับผูบ้ ริ หาร อย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผูบ้ ริ หารทาหน้าที่ บริ หารงานของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนด ดังนั้น
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ัดการจึ งเป็ นบุ คคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตาแหน่ งต้องผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ บริ ษทั มีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ
2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผูน้ า
ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมี ส่วนร่ วมในการก าหนดวิสัยทัศ น์ ภารกิ จ กลยุท ธ์ นโยบาย
แนวทางในการประกอบธุ รกิ จ และกากับดูแลการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่าง
ใกล้ชิด คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษ ทั ได้กาหนดหลักปฏิ บัติเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้
ผูเ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้มี
การปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์บนหลักการที่ ว่า การ
ตัดสิ นใจใดๆ ในการดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น และควร
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับ
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รายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้อง
ไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ น รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และรายการที่ มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญต่อการที่บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพราะเชื่อว่าการมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ ยงและป้ องกันความเสี ยหายจากการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และทาให้
บริ ษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ พร้อมมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
การสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล
การบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
จึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในขึ้นเพื่อให้บริ ษทั ได้มีการบริ หารความ
เสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิผล
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีการประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ฝ่ ายบัญชีและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ
3.

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน นาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึ กษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน และมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ อง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ มจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของ
เสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุมและ /
หรื อไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในปี 2554 บริ ษทั ได้จดั ประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้ น 6 ครั้ง และในปี 2555 บริ ษทั ได้มีการจัดประชุ ม
คณะกรรมการจานวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. พลเอกชัยสิ ทธิ์ ชินวัตร
2. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
3. นางพัชรา วีรบวรพงศ์
4. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
5. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
7. นายหาญ เชี่ยวชาญ
8. นางสุดจิต ทิวารี

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

การเข้ าร่ วมประชุม
ปี 2554
4/6
6/6
6/6
6/6
5/6
4/6
6/6
6/6

การเข้ าร่ วมประชุม
ปี 2555
4/7
6/7
7/7
6/7
7/7
6/7
7/7
6/7

ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ
บริ ษทั มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่ วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผู ้
บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่ งให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดย
เสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับ
การประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
4.

ค่ าตอบแทน

บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่จูงใจในระดับที่ เหมาะสม โดยคานึ งถึงผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และ/
หรื อ เงินเดือน และ โบนัส
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)
1.
2.

พลเอกชัยสิ ทธิ์ ชินวัตร1/
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์

ปี 2554
(ม.ค. – ธ.ค.)
40,000
60,000
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ปี 2555
(ม.ค. – ธ.ค.)
40,000
60,000

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง2/
นายหาญ เชี่ยวชาญ2/
นางสุดจิต ทิวารี 2/
รวม

ปี 2554
(ม.ค. – ธ.ค.)
60,000
60,000
50,000
170,000
200,000
200,000
840,000

ปี 2555
(ม.ค. – ธ.ค.)
70,000
60,000
70,000
210,000
220,000
210,000
940,000

หมายเหตุ : 1/บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนือจากเบี้ยประชุม ให้แก่ พลเอกชัยสิ ทธิ ชิ นวัตร จานวน
3,063,076 บาท ในปี 2555
3/
บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนื อจากเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ
765,769 บาท ในปี 2555

ค่ าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หาร
บริ ษทั ใช้ค วามระมัดระวัง ในการจ่ ายค่า ตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อ ยให้อ ยู่ในระดับ ที่
เหมาะสม โดยเป็ นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบ้ ริ หารที่มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริ หาร
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่ เหมาะสมกับหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิม่ มากขึ้น
5.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่กรรมการ
ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มี
การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการ
จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
9.9 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีระเบี ยบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรื อ
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่นาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็
ตาม รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน
และ/หรื อเข้าทานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อัน ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บริ ษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างซึ่ งอยูใ่ นหน่ วยงานที่
ได้รับข้อมูลภายในของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน และห้ามบุคคลที่
เกี่ ยวข้องทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
การเงินประจาปี ทั้งนี้ขอ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้แ จ้ง ให้ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารเข้า ใจในภาระหน้า ที่ ใ นการรายงานการถื อ ครอง
หลักทรั พย์ของตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะในบริ ษทั ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรั พย์ดัง กล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษ ัทได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่ กรณี ได้แก่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
9.10 บุคลากร
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 SGP UGP และบริ ษทั ในกลุ่มมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) จานวนทั้งสิ้ น 2,409
คน แบ่งเป็ นพนักงานฝ่ ายต่างๆ ของ SGP UGP และบริ ษทั ในเครื อ ดังนี้
จานวนพนักงานของ SGP แบ่ งตามฝ่ ายต่ างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ฝ่ าย
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย LPG
ฝ่ ายขายถ่านหิ น
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

จานวน (คน)
23
7
4
494
20
1
1
21
6
3
37
8
6
1
632
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
พนักงานของ UGP แบ่ งตามฝ่ ายต่ างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ฝ่ าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ฝ่ ายคลังสิ นค้า
ฝ่ ายขาย LPG
ฝ่ ายขาย NH3
ฝ่ ายขายอุตสาหกรรม
ฝ่ ายบริ หารงานขนส่ง
ฝ่ ายบริ หารงานส่วนกลาง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ฝ่ ายจัดหา
ฝ่ ายจัดซื้อ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน / สต็อกถัง
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายกฎหมายและนิติกรรม
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ ายขนส่งทางเรื อ
รวม

จานวน (คน)
476
10
6
4
3
12
1
4
7
33
7
12
3
5
5
1
17
606

พนักงานของกลุ่มบริษัทย่ อยอืน่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ย่อยรวมกันทั้งสิ้น 1,171 คน
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ไม่ นับรวมผู้บริหาร)
ในปี 2555 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทั้งกลุ่มบริ ษทั 2,409 คน รวมเป็ นเงิน 597.33 ล้านบาท โดย
เป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ภายใต้การจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนทิสโก้ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้
พนักงานทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว ทั้งนี้บริ ษทั ได้เริ่ มสมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานเนื่องจากพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง
งานเป็ นกลไกสาคัญในการนาความสาเร็ จมาสู่ องค์กรโดยรวม ดังนั้นบริ ษทั จึงมีการดาเนิ นการที่จะส่ งเสริ ม
ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ ความสามารถ ทัก ษะและประสบการณ์ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ง านได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยบริ ษทั มีการฝึ กอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นตามโครงการการฝึ กอบรมประจาปี หลายๆ
โครงการ ซึ่งจัดอย่างเป็ นระบบตามระเบียบปฏิบตั ิการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

10. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ต่ อ การที่ บ ริ ษ ัท จัด ให้มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี แ ละมี
ประสิ ทธิ ผลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานให้
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และเพียงพอ โดยมี ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ งมีหน้าที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณา คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี รวมทั้งพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกัน 15 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วม
ประชุมทุกครั้งร่ วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายจัดการ และฝ่ ายต่างๆ ตามวาระที่ เกี่ ยวข้อง และมีการประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยจานวน 1 ครั้ง เพื่อหารื อและรับทราบความเห็นที่เป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ
คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติ ดตาม โดยมี ความเห็ นว่า บริ ษทั มีมาตรการอย่างรั ดกุมในเรื่ องการทา
ธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้ว
สาหรับการควบคุมภายในด้านอื่นๆนั้น คณะกรรมการเห็นว่าปั จจุบนั บริ ษทั มีความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ร่ วมว่าสามารถป้ องกันทรัพย์สิน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมจากการที่ผบู ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจได้
รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั จัดทาขึ้ นตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป การเปิ ดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษทั และบริษัทย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสาหรับปี 2555 และ 2554
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นธรรม ดังนี้
บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง
1.บริ ษทั เกรท ไช
น่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์) จากัด
(“เกรทไชน่า”)
ประกอบธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
และธุรกิจโรงแรม

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน
 บริ ษทั และบริ ษทั
เกรท ไชน่า
มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์)
จากัด เป็ นกิจการ
ที่มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่
ร่ วมกันคือ
ครอบครัววีรบวร
พงศ์ ถือหุน้ ใน
บริ ษทั รวมกัน
652.55 ล้านหุน้
หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 68.69 ของทุน
จดทะเบียนและ
เรี ยกชาระแล้ว
และถือหุน้ ใน
บริ ษทั เกรทไชน่า
มิลเลนเนียม (ไทย

รายได้ ขายก๊ าซ LPG และยอดลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั เกรท ไชน่ า มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์)
จากัด ได้ซ้ือก๊าซ LPG จากบริ ษทั เพือ่ ใช้ในส่ วน
ของศู น ย์อ าหารของอาคารศู น ย์ก ารค้า โดย
บริ ษทั กาหนดราคาค่าก๊าซ LPG ที่ขายให้แก่เก
รทไชน่ าในราคาเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้า
ทัว่ ไป

เงินประกันเพื่อเช่ าอาคารสานักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ UGP ,LCR
และ SLM ได้เช่ า พื้น ที่ อาคารส านักงานของ
โครงการเดอะพาลาเดียม เวิลด์ กับบริ ษทั เกรท
ไชน่ า มิลเลนเนี ยม (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อใช้
เป็ นสานักงานในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยสัญญา
เช่า เริ่ ม 1 กัน ยายน 2555 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม
2558 บริ ษ ัท และบริ ษัท ย่ อ ยจึ ง ต้อ งช าระเงิ น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554
91

-

-

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555
16

2554
-

6,935

-
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ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้า
ทางการเงิน ข้ อ 33 (ก) และ
ปกติของบริ ษทั และมีการกาหนด ข้ อ 33 (ค)
ราคาเช่นเดียวกับที่บริ ษทั ขาย
ให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไป
จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
การวางเงินประกันอาคารของ
ทางการเงิน ข้ อ 33 (ก)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการเช่า
พื้นที่สานักงานเพือ่ ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย เป็ นเรื่ องปกติในการทา
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การพื้นที่
อาคารสานักงานโดยทัว่ ไป จึง

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554

ลักษณะรายการระหว่างกัน
แลนด์) จากัด
รวมกัน 1.38 ล้าน
หุน้ หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 15.33 ของ
ทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชาระ
แล้ว

ประกันการเช่า และการบริ การ ไว้เป็ นประกัน
ในการเช่ า พื้ น ที่ ส านัก งานดัง กล่ า ว ทั้ง นี้ เงิ น
ประกันการเช่าและการบริ การที่ เกรทไชน่า คิด
เป็ นการคิด ตามปกติ ใ นการท าสัญ ญาเช่ า และ
สัญญาบริ การเช่นเดียวกับอาคารทัว่ ไป

 บริ ษทั และบริ ษทั
เกรทไชน่า มิ
ลเลนเนียม (ไทย
แลนด์) จากัดมี
กรรมการร่ วมกัน
จานวน 2 ท่าน คือ
คุณวรวิทย์ วีรบวร
พงศ์ และ คุณพัช
รา วีรบวรพงศ์

จ่ ายค่ าเช่ า ค่ าบริ การส่ วนกลาง และยอดเจ้ าหนี ้
อื่น
เป็ นค่าเช่า ค่าบริ การส่ วนกลาง และยอดเจ้าหนี้
คงค้างที่เกิดจากการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั คือ UGP, LCR และ SLM ได้เช่าพื้นที่
อาคารสานักงานของบริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด์) จากัด รวมพื้นที่ 7,218.20
ตารางเมตร ค่ า เช่ า และค่ า บริ การส่ ว นกลาง
ตารางเมตรละ 461.79 บาท ซึ่ งสัญญาเช่าเริ่ ม 1
กันยายน 2555 และสิ้ นสุ ด 31 สิ งหาคม 2558
(ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ) เพื่อใช้เป็ นสานักงาน
ในการดาเนินธุ รกิจ โดยอัตราค่าเช่าอาคารและ
ค่ า บริ การเป็ นอั ต ราที่ ต่ ากว่ า อั ต ราค่ า เช่ า
สานักงานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555

2554

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

13,381

-

-
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
การเช่า พื้น ที่ส านักงานเพื่อใช้ใ น ทางการเงิน ข้ อ 33 (ก) และ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และ ข้ อ 33 (ง)
บริ ษ ทั ย่อย เป็ นการเช่ า พื้น ที่ เพื่อ
ใช้ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษัท
และบริ ษ ทั ย่อย อัตราค่า เช่ า และ
ค่าบริ การ ที่บริ ษทั เกรทไชน่า
มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์) จากัด
คิดกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยก็เป็ น
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า ที่ ต่ า ก ว่ า อ า ค า ร
สานักงานที่อยู่ในบริ เวณใกล้เคียง
กัน อีกทั้งอาคารสานักงานเดิมที่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่จาก
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555

2554

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

จากัด ซึ่งสิ้นสุ ดการเช่าในวันที่ 31
สิ ง หาคม 2555 ไม่ ส ามารถขยาย
พื้ น ที่ ไ ด้ จ ากการขยายตั ว ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในเรื่ องของ
บุ ค คลากรและพื้น ที่ ใ ช้ส อยและ
การเดิ น ทางไม่ ส ะดวก โดยที่
อาคารส านัก งานโครงการเดอะ
พาลาเดียม เวิลด์ สามารถรองรั บ
พื้นที่ใช้สอยของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในระยะยาวได้ คณะกรรม
การตรวจสอบจึ ง เห็ น ว่า รายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล
ค่ าใช้ จ่ายอื่นและยอดเจ้ าหนีอ้ ื่น
เป็ นค่า ใช้จ่า ยอื่น และยอดเจ้าหนี้ อื่น ที่ เกิ ด จาก
การที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การบริ ษทั
เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จากัด ใน
หลายบริ การ ทั้งนี้ค่าบริ การที่ เกรทไชน่า คิดแก่
บริ ษั ท และบริ ษัท ย่ อ ย เป็ นค่ า บริ การที่ คิ ด
เช่นเดียวกันกับที่ เกรทไชน่า คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

76

-

15
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
การที่ บ ริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยใช้ ทางการเงิน ข้ อ 33 (ก) และ
บริ การของบริ ษทั เกรทไชน่า
ข้ อ 33 (ง)
มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์) จากัด
เป็ นการใช้บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ ปกติ
ของบริ ษัท เกรทไชน่ า มิ ล เลน
เนี ย ม (ไทยแลนด์ ) จ ากัด และ
ค่าบริ การที่บริ ษทั เกรทไชน่า

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555

2554

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์) จากัด
คิ ด แก่ บ ริ ษัท ก็ เ ป็ นค่ า บริ การที่
บริ ษ ัท เกรทไชน่ า มิ ล เลนเนี ย ม
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด คิ ด กับ ลู ก ค้า
ทั่ว ไปจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
มีความเหมาะสม
จ่ ายค่ าไฟฟ้ าและค่ านา้ และเจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยชาระค่า ไฟฟ้ าและค่าน้ า
ซึ่งเกิดจากการใช้ไฟฟ้ าและน้ าในสานักงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ค่าไฟฟ้ าและค่าน้ าที่
บริ ษ ทั เกรทไชน่ า มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์ )
จากัด คิด กับ บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยเป็ นการคิด
ตามที่ บ ริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยใช้จ ริ ง และเป็ น
อัตราเดียวกับที่บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด คิ ด กับ ผูเ้ ช่ า พื้น ที่ ร ายอื่ น ๆ
ภายในอาคาร

621

-

480
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายชาระค่า ทางการเงิน ข้ อ 33 (ก) และ
ไฟฟ้ าและค่าน้ าให้แก่บริ ษทั เกรท ข้ อ 33 (ง)
ไชน่ า มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์)
จากัดตามที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ใช้จริ ง และอัต ราค่า ไฟฟ้ าและค่า
น้ า ที่ บ ริ ษ ัท เกรทไชน่ า มิ ล เลน
เนี ย ม (ไทยแลนด์ ) จ ากัด คิ ด กับ
บริ ษัท ก็ เ ป็ นอัต ราเดี ย วกัน กับ ที่
บริ ษ ัท เกรทไชน่ า มิ ล เลนเนี ย ม
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด คิ ด กับ ผู้เ ช่ า
พื้นที่รายอื่นๆภายในอาคารจึงเห็น
ว่ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ค่ าเช่ าและค่ าบริ การอาคารส านั ก งานจ่ าย
ล่ วงหน้ า
บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยจะต้องชาระค่า เช่ า และ
ค่าบริ การส่ วนกลางล่วงหน้าให้แก่บริ ษทั เกรท
ไชน่ า มิ ล เลนเนี ย ม (ไทยแลนด์ ) จ ากัด ซึ่ ง
เป็ นไปตามสัญญาเช่ า และสัญญาบริ การพื้น ที่
อาคารสานักงาน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554
-

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555
107,303
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2554
-

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า หมายเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายชาระค่า ทางการเงิน ข้ อ 33 (ก)
เช่าและค่าบริ การส่ วนกลางอาคาร
สานักงานล่ว งหน้า ให้แก่ บริ ษ ทั
เกรทไชน่ า มิ ล เลนเนี ย ม (ไทย
แลนด์ ) จ ากั ด ซึ่ งเป็ นไปตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การพื้นที่
อาคารสานักงาน รายการดังกล่าว
จึ ง มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

รายการระหว่ างกัน (ต่ อ)
สรุปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษทั และบริษัทย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสาหรับปี 2555 และ 2554
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นธรรม ดังนี้
บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

2.บริ ษทั พรหม
 บริ ษทั และบริ ษทั
มหาราชพัฒนาที่ดิน
พรหมมหาราช
จากัด (“พรหม”)
พัฒนาที่ดิน เป็ น
กิจการที่มีผถู้ ือหุน้
ประกอบธุรกิจ
ใหญ่ ร่ วมกันคือ
พัฒนา
ครอบครัววีรบวร
อสังหาริ มทรัพย์
พงศ์ ถือหุน้ ใน
และธุรกิจโรงแรม
บริ ษทั รวมกัน
652.55 ล้านหุน้
หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 68.69 ของทุน
จดทะเบียนและ
เรี ยกชาระแล้ว
และถือหุน้ ใน
พรหม รวมกัน
798,000 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 99.75
ของทุนจด

ลักษณะรายการระหว่างกัน
รายได้ ขายก๊ าซ LPG และยอดลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษั ท พรหมมหาราชพัฒ นาที่ ดิ น จ ากั ด
(“พรหม”) ได้ซ้ือก๊าซ LPG จากบริ ษทั เพือ่ ใช้ใน
ส่ วนของศูนย์อาหารของอาคารศูนย์การค้าและ
ครัวของโรงแรมซึ่งพรหมดาเนินกิจการอยู่ โดย
บริ ษ ทั กาหนดราคาค่า ก๊าซ LPG ที่ขายให้แก่
พรหมในราคาเดี ย วกัน กับ ที่ ข ายให้แ ก่ ลูก ค้า
ทัว่ ไป
เงินประกันเพื่อเช่ าอาคารสานักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ UGP ,LCR
และ SLM ได้เช่ า พื้น ที่ อาคารส านักงานของ
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด เพื่อใช้
เป็ นสานักงานในการด าเนิ น ธุ รกิ จ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจึงต้องชาระเงินประกันเพือ่ เช่าอาคาร
ส านั ก งานไว้เ ป็ นประกั น ในการเช่ า พื้ น ที่
สานักงานดังกล่าว โดยบริ ษทั พรหมมหาราช
พัฒ นาที่ ดิ น จ ากัด ก าหนดอัต ราการวางเงิ น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554
6,874
6,712

-

-

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555
1,312

2554
1,269

3,608

3,608
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ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบข้ อมูล
ทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้าปกติ
ของบริ ษทั และมีการกาหนดราคา
เช่นเดียวกับที่บริ ษทั ขายให้แก่
ลูกค้าทัว่ ไป จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
การเงินข้ อ 33 (ก) และ ข้ อ 33 (ค)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การวางเงินประกันเพือ่ เช่าอาคาร
สานักงานของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในการเช่าพื้นที่สานักงานเพือ่
ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย เป็ นเรื่ องปกติใน
การทาสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สานักงานโดยทัว่ ไป อีกทั้งอัตรา
เงินประกันที่บริ ษทั พรหมมหาราช

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
การเงินข้ อ 33 (ก)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554

ลักษณะรายการระหว่างกัน
ทะเบียนและเรี ยก
ชาระแล้ว
 บริ ษทั และพรหม
มีกรรมการ
ร่ วมกันจานวน 4
ท่าน โดย มี
กรรมการของ
พรหม 2 ท่านคือ
คุณวรวิทย์ วีรบวร
พงศ์ และ คุณพัช
รา วีรบวรพงศ์
ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของ
บริ ษทั
และกรรมการของ
พรหมอีก 2 ท่าน
คือ คุณศุภชัย วีร
บวรพงศ์ และ
คุณสุ ทธิพงศ์ วสุ
วณิ ชพันธ์ ดารง
ตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริ หาร

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555

ประกันอาคารที่บริ ษทั UGP, LCR และ SLM
จะจ่ายชาระเท่ากับ 1 เดือน ซึ่ งตามปกติบริ ษทั
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด กาหนดอัตรา
เงินประกันอาคารเท่ากับค่าเช่า 2 เดือน ทั้งนี้เงิน
ประกัน การเช่าที่บ ริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิ น จากัด คิดเป็ นการคิด ตามปกติใ นการท า
สัญญาเช่าเช่นเดี ยวกับอาคารทัว่ ไป นอกจากนี้
อัตราการวางเงินประกันการเช่าก็เป็ นอัตราต่ า
กว่าที่บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด
คิ ด กั บ ผู้เ ช่ า รายอื่ น ภายในอาคารเดี ย วกั น
อย่างไรก็ดี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้สิ้นสุ ดการ
เช่ า พื้ น ที่ อ าคารส านั ก งานกับ บริ ษัท พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ในวันที่ 31 สิ งหาคม
2555 โดยยัง คงการเช่ า พื้น ที่ ห้องเก็บ เอกสาร
บางส่ วนและบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกาลังอยู่ใน
ระหว่า งการเคลียร์ เงินประกันการเช่าดังกล่า ว
กับบริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด
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2554

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน
พัฒนาที่ดิน จากัด คิดกับบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยก็เป็ นอัตราต่ากว่าที่
พรหมคิดกับผูเ้ ช่ารายอื่นภายใน
อาคารเดียวกัน จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

อ้างอิงหมายเหตุประกอบข้ อมูล
ทางการเงิน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน
และ ผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั

จ่ ายค่ าเช่ า ค่ าบริ การส่ วนกลาง และยอดเจ้ าหนี ้
อื่น
เป็ นค่ า เช่ า และค่ า บริ การส่ ว นกลางและยอด
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั คือ UGP, LCR และ SLM ได้เช่า
พื้นที่อาคารสานักงานและห้องเก็บเอกสารของ
บริ ษ ัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิ น รวมพื้น ที่
4,260.12 ตารางเมตร ค่า เช่ า อยู่ใ นช่ ว งตาราง
เ ม ต ร ล ะ 229.66 - 472.50 แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
ส่ วนกลาง ตารางเมตรละ 100 บาท เพื่อใช้เป็ น
สานักงานในการด าเนิ นธุ รกิ จ และจัดเก็บ
เอกสารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยอัตราค่า
เช่ า อาคารเป็ นอัต ราที่ สู ง กว่ า อาคารที่ อ ยู่ใ น
บริ เวณใกล้เ คี ย งกัน อย่ า งไรก็ ต ามอาคาร
ใกล้เ คี ย งดัง กล่ า วไม่ ส ามารถจัด หาพื้น ที่ ที่ มี
ขนาดเพี ย งพอกั บ ที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ต้องการใช้พ้นื ที่ได้ อีกทั้งบริ ษทั พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จากัด ได้ให้ขอ้ เสนอที่ดีกว่าอาคาร
อื่นๆด้านให้บริ การส่ วนกลาง เช่น ให้สิทธิ การ
จอดรถในจานวนที่ ม ากกว่า และหากบริ ษ ทั มี
ความต้อ งการที่ จ อดรถเกิ น สิ ท ธิ ที่ ไ ด้บ ริ ษัท
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ก็คิดค่าจอดรถ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554
16,273
22,987

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555
236
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2554
1,559

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบข้ อมูล
ทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
การเช่ า พื้น ที่ ส านัก งานเพื่อ ใช้ใ น การเงินข้ อ 33 (ก) และ ข้ อ 33 (ง)
การดาเนินธุรกิจและเพือ่ การจัดเก็บ
เอกสารของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย
เป็ นการเช่ า พื้ น ที่ เ พื่ อ ใช้ ด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษัท และบริ ษัท
ย่ อ ย แม้ว่ า อัต ราค่ า เช่ า ที่ บ ริ ษัท
พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิ น จากัด
คิด กับ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยก็เป็ น
อัตราค่าเช่าที่สูงกว่าอาคารที่อยู่ใน
บริ เวณใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณา
ถึงขนาดพื้นที่ที่มีขนาดเพียงพอกับ
พื้ น ที่ ที่ บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ต้องการใช้แล้ว ขนาดพื้น ที่อาคาร
อื่นๆบริ เวณใกล้เคียงกันนั้นมีขนาด
เล็ก กว่ า ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะใช้เ ป็ น
พื้นที่ สาหรั บส านักงานของบริ ษ ทั
และบริ ษทั ย่อยประกอบกับ บริ ษทั
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัดได้
เสนอที่ดีกว่าอาคารอื่นๆในบริ เวณ
ใกล้เ คี ย ง ด้า นบริ การส่ ว นกลาง
เช่น ให้สิทธิการจอดรถในจานวนที่

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555

2554

ในอัตราที่ถกู ว่าอาคารอื่นมาก และคิดค่าบริ การ
ระบบปรั บ อากาศนอกเวลาท าการในอัต รา
เดียวกับในเวลาทาการ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาเสนอ
ราคาค่ า เช่ า ส านั ก งานในพื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งกั บ
อาคารส านัก งานของบริ ษัท พรหมมหาราช
พัฒ นาที่ ดิ น จ ากั ด เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว อย่างไรก็ดี บริ ษทั
และบริ ษ ัท ย่อ ยได้สิ้ น สุ ด การเช่ า พื้น ที่ อ าคาร
สานักงานกับบริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2555 โดยยังคงการ
เช่ า พื้น ที่ ห้องเก็บ เอกสารบางส่ ว นและบริ ษ ัท
และบริ ษ ทั ย่อยกาลัง อยู่ใ นระหว่า งการเคลีย ร์
เงิ น ประกัน การเช่ า ดัง กล่ า วกับ บริ ษ ทั พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด
ค่ าใช้ จ่ายอื่นและยอดเจ้ าหนีอ้ ื่น
เป็ นค่า ใช้จ่า ยอื่น และยอดเจ้าหนี้ อื่น ที่ เกิ ด จาก
การที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การโรงแรม
ของบริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ใน
หลายบริ การ เช่ น บริ ษัท ให้ บ ริ ษัท พรหม
มหาราชพัฒ นาที่ ดิ น จ ากัด จัด เตรี ยมอาหาร
กลางวันให้แก่ พนักงานของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบข้ อมูล
ทางการเงิน

มากกว่ า และหากบริ ษัท มี ค วาม
ต้อ งการที่ จ อดรถเกิ น สิ ท ธิ ที่ ไ ด้
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิ น
จากัดก็คิดในอัตราที่ถกู ว่าอาคารอื่น
มาก และคิ ด ค่ า บริ ก ารระบบปรั บ
อากาศนอกเวลาท าการในอัต รา
เดี ย วกับ ในเวลาท าการ เป็ นต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า
รายการดัง กล่า วมี ความเหมาะสม
และสมเหตุ ส มผล และมี ร าคาที่
เหมาะสม

11,161

13,687

1,061
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3,511

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
การที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยใช้ การเงินข้ อ 33 (ก) และ ข้ อ 33 (ง)
บริ การโรงแรมของบริ ษทั พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ในเรื่ อง
การจัดเตรี ยมอาหารให้แก่พนักงาน
ก า ร เ ลี้ ย ง รั บ ร อ ง ลู ก ค้ า ก า ร
ให้บริ การห้องพักให้แก่ลูกค้า และ

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555

2554

ย่อยในวัน ท างาน การเลี้ย งรั บ รองลูกค้า ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ห้องอาหารโรงแรมของ
พรหม การจองห้ อ งพัก โรงแรมของบริ ษัท
พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิ น จากัด ให้กับ ลูกค้า
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ นต้ น ทั้ งนี้
ค่า บริ การที่ บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิ น
จากัดคิดกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นค่าบริ การ
ที่ คิ ด เช่ น เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษทั พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จากัด คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

จ่ ายค่ าไฟฟ้ าและค่ านา้ และยอดเจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยชาระค่า ไฟฟ้ าและค่าน้ า
ซึ่งเกิดจากการใช้ไฟฟ้ าและน้ าในสานักงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ค่าไฟฟ้ าและค่าน้ าที่
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัดคิดกับ
บริ ษัท เป็ นค่ า ไฟฟ้ า ค่ า น้ า ที่ บ ริ ษัท พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด คิดตามที่บริ ษทั และ
บริ ษัท ย่ อ ยใช้จ ริ ง และเป็ นอัต ราเดี ย วกับ ที่
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด คิดกับ

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบข้ อมูล
ทางการเงิน

บริ การอื่นๆนั้น เป็ นการใช้บริ การ
ในธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษัท พรหม
มหาราชพัฒ นาที่ ดิ น จ ากั ด ซึ่ ง
ประกอบธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ารค้า และ
โรงแรม และค่ า บริ การที่ บ ริ ษัท
พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิ น จากัด
คิ ด แก่ บ ริ ษั ท ก็ เ ป็ นค่ า บริ การที่
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิ น
จ ากั ด คิ ด กั บ ลู ก ค้ า ทั่ ว ไ ปจึ ง มี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุ ส มผลและราคามี ค วาม
เหมาะสม
1,146

1,612

-
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218

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจ่ า ยชาระค่า การเงินข้ อ 33 (ก) และ ข้ อ 33 (ง)
ไฟฟ้ าให้แก่บริ ษทั พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จากัด ตามที่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยใช้จริ งและอัตราค่าไฟฟ้ า
ค่ า น้ า ที่ บ ริ ษัท พรหมมหาราช
พัฒ นาที่ ดิ น จ ากัด คิ ด กับ บริ ษ ัท ก็
เป็ นอั ต ราเดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท
พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิ น จากัด

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2555
2554

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2555

ผูเ้ ช่าพื้นที่รายอื่นๆภายในอาคาร

2554

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน
คิ ด กับ ผู้เ ช่ า พื้ น ที่ ร ายอื่ น ๆภายใน
อาคารจึ งเห็น ว่า รายการดังกล่า วมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
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อ้างอิงหมายเหตุประกอบข้ อมูล
ทางการเงิน

บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 ผูส้ อบบัญชี
ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

2553
2554
2555

นายวิเชียร กิ่งมนตรี
นายวิเชียร กิ่งมนตรี
นายชัยศิริ เรื องฤทธิ์ชยั

ผู้สอบบัญชี
บริษัทผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่
3977
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
3977
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
4526
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีปี 2553 ถึงปี 2555
ปี 2553 ชุดเดิม ตามรายงาน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ความเห็นว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะ
บริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ปี 2553 ชุดออกใหม่ ตามรายงาน ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ความเห็นว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะ
บริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป และมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นของผูส้ อบบัญชี ในวรรคที่ 5 ของ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ดังนี้
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.1 ซึ่ ง
ระบุวา่ งบการเงินรวม สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ขา้ พเจ้าได้เคยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้มีการแก้ไขและออกใหม่ การแก้ไขดังกล่าวเป็ นการรับรู ้ส่วนเกินของ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่มากกว่าสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่ใช้ในการซื้ อธุรกิ จจานวน 469 ล้าน
บาท ในงบกาไรขาดทุนรวม ดังนั้นรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตฉบับนี้ได้ออกแทนรายงานฉบับเดิม
ปี 2554
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ความเห็นว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัทส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ย วกันของแต่ ละปี ของบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี ค ัลส์ จ ากัด
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ปี 2555
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ความเห็นว่างบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั สยามแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแส
เงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
12.1.2

การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2553
- ไม่มี –
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2554
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นใหม่การตี ความมาตรฐานการายงานทางการเงิ นใหม่ และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ ง (รวมเรี ยก
“มาตรฐานการบัญชี ”) ที่ มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
โดยการปฏิ บัติตามมาตรฐานการบัญชี ดังกล่ าวเหล่านั้น จะไม่ มีผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ น ที่
นาเสนอ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั จะกล่าวต่อไปนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และต้องแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่ได้เกิดจากรายการกับผู ้
ถือหุ ้นแยกต่างหากจากรายการกับผูถ้ ือหุ ้น กิจการสามารถเลือกแสดงงบเดี่ยว (งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) หรื อ
สองงบ (งบกาไรขาดทุน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ในกรณี ที่กิจการมีการปรับปรุ งย้อนหลัง หรื อจัดประเภท
รายการใหม่ กิ จการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดของงวดที่นามาเปรี ยบเที ยบล่าสุ ด นอกเหนื อจาก
การแสดงงบ ณ วันสิ้นงวดปั จจุบนั และ ณ วันสิ้นงวดก่อน อย่างไรก็ดีสาหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ กิจการนามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) มาใช้แต่กิจการสามารถเลือกที่ จะแสดงงบแสดงฐานะการเงิ นเพียงสองงบโดยไม่
แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่ นามาเปรี ยบเที ยบ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะแสดงสองงบ (งบกาไรขาดทุน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ)
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที1่ 6 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการ
รื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุน
ของสิ นทรัพย์ กิ จการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนประกอบของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยก
ต่างหากจากกันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์
นั้น มาตรฐานที่มีการปรับปรุ งใหม่กาหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการ
คิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบตั ิ
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้วิ ธี ป รั บ ไปข้า งหน้า ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง การบัญ ชี
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ ส่ วนจานวนของการบัญชีภาระผูกพันที่เกิ ดจากการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ไม่มีสาระสาคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 เกี่ยวข้องกับการบัญชีสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่ งสามารถจัดประเภทได้ 4
ประเภท ได้แก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงิ น และ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และ ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ กาหนดให้วดั มูลค่าโครงการผลประโยชน์พนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กิจการสามารถรับรู ้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ในกาไรขาดทุน ส่วนผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรั บผลประโยชน์ร ะยะยาวอื่ นให้รั บรู ้ ในกาไรขาดทุ น กลุ่มบริ ษทั ได้ป ฏิ บัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งแรกโดยรับรู ้หนี้สินที่เกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์
พนักงานที่เพิ่มขึ้น โดยปรับกับกาไรสะสมต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่ อนไขเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั และ
ยกเลิกวิธีทางเลือกในการรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2554 และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจาก
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขอยูแ่ ล้ว
มาตรฐานการบัญชีฉบับที2่ 4 (ปรับปรุง 2552) คานิยามของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้รวมการอยูภ่ ายใต้
การควบคุมเดียวกันของกิจการ การร่ วมค้าที่กิจการเป็ นผูร้ ่ วมค้า และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออก
จากงานสาหรับผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้ งั แต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเปิ ดเผยข้อมูลของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินในงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที2่ 7 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดให้รายการทุกรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
จะต้องรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากรายการนั้นไม่เป็ นการสูญเสี ยอานาจการควบคุม และรายการเหล่านั้นจะไม่
มีผลกระทบต่อค่าความนิ ยม หรื อกาไรหรื อขาดทุน มาตรฐานการบัญชีได้กาหนดวิธีการบัญชีในกรณี ที่สูญเสี ย
การควบคุม ส่ วนได้เสี ยคงเหลือที่กิจการถืออยูต่ อ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนในงบ
กาไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยจะใช้
วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสาหรับรายการกับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรั บปรุ ง 2552) กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยอิ ทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญในบริ ษทั ร่ วม
กิจการต้องวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่38 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานฉบับนี้ ได้ให้แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ได้มาจากการรวมกิจการและอนุญาตให้รวมกลุ่มของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นสิ นทรัพย์
รายการเดี ยวได้ หากสิ นทรัพย์แต่ละรายการมี อายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จใกล้เคี ยงกัน กลุ่มบริ ษทั ได้
ปฏิ บัติต ามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ นี้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ นี้ ไม่ ไ ด้มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
-

-

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) ให้ขอ้ กาหนดสาหรับการแสดงรายการและการวัดมูลค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้องแสดงรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวัดมูลค่าได้สองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรม สาหรับวิธี
มูลค่ายุติธรรมกิจการต้องรับรู ้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรื อขาดทุน กลุ่มบริ ษทั ได้
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริ ษทั จะใช้วธิ ีราคาทุนในการวัด
มูลค่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ยงั คง
กาหนดให้บนั ทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญบางประการ
เช่ น รายการจ่ายเพื่อซื้ อธุ รกิ จต้องบันทึ กด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิ จ ซึ่ งรวมถึงสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่า
จะต้องจ่ายที่จดั ประเภทเป็ นหนี้สินซึ่งต้องวัดมูลค่าภายหลังการรวมธุรกิจโดยผลต่างจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้งกิจการสามารถเลือกวิธีในการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกลงทุน
ได้โดยวัดตามมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่
ไม่มีอานาจควบคุม ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้สาหรับการรวมธุรกิจตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2555
ไม่มี-
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
12.1.3 ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 55

ณ 31 ธ.ค. 53
(จัดประเภทใหม่)
จานวน
%

ณ 31 ธ.ค. 54
(จัดประเภทใหม่)
จานวน
%

จานวน

%

938,780
1,274,777
1,909,951

5.91
8.03
12.03

1,529,606
2,177,767
4,839,566

6.56
9.35
20.76

1,461,276
2,876,347
8,143,195

5.26
10.36
29.34

34,559
25,613
22,823
60,839

3,172
87,251
22,823
161,381
18,034
8,839,600

0.01
0.37
0.10
0.69
0.08
37.92

56,135
22,637
53,514

4,267,342

0.22
0.16
0.14
0.00
0.38
26.87

0.20
0.00
0.00
0.08
0.19
45.44

200
500

0.00
0.00

200
500

0.00
0.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม
ค่าสิ ทธิการเช่า-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

30,858
9,483,797
1,349,549
403,521
8,430
150,757
187,779

28,300
12,255,347
1,349,549
631,745
20,594
186,518

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

11,615,391
15,882,733

0.19
59.71
8.50
2.54
0.05
0.95
1.18
73.13
100.00

0.12
52.57
5.79
2.71
0.09
0.00
0.80
62.08
100.00

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
สิ นค้าคงเหลือสุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับคืน
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรี ยกคืน
- ลูกหนี้ค่าสิ นไหมทดแทนประกันภัย
- เงินมัดจา
- อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

14,472,753
23,312,353
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12,613,104
200
805
25,742
12,860,754
1,349,549
584,503
19,524
302,633
15,143,710
27,756,814

0.00
0.00
0.09
46.33
4.86
2.11
0.07
0.00
1.09
54.56
100.00

บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555
หน่วย : พันบาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดใน1ปี
ส่วนของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาการเงินที่ถึง
กาหนดภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หุน้ กู้
เจ้าหนี้เงินมัดจาค่าถังแก๊ส
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

ณ 31 ธ.ค. 53
(จัดประเภทใหม่)
จานวน
%

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 54
(จัดประเภทใหม่)
จานวน
%

จานวน

%

2,171,598

13.67

5,891,563

25.27

7,585,073

27.33

1,933,302
688,747
-

12.17
4.34
0.00

2,545,908
1,490,769
16,673

10.92
6.39
0.07

4,181,482
202,783
50,557

15.06
0.73
0.18

265,153
64,731

1.67
0.41

152,035
78,218

0.65
0.34

173,274
95,229

0.62
0.34

5,123,531

32.26

10,175,166

43.65

12,288,398

44.27

2,200,806
2,433,207
23,654

13.86
0.00
0.00
0.00
15.32
0.00
0.15

3,497,640
18,264
2,698,748
79,078
21,296

15.00
0.00
0.08
0.00
11.58
0.34
0.09

740,075
3,000
34,459
4,487,918
3,021,470
85,227
15,149

2.67
0.01
0.12
16.17
10.89
0.31
0.05

4,657,667
9,781,198

29.33
61.58

6,315,026
16,490,192

27.09
70.74

8,387,298
20,675,696

30.22
74.49
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ณ 31 ธ.ค. 55

บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 53
(จัดประเภทใหม่)
จานวน
%
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน-หุน้ สามัญ950 ล้านหุน้ @ 1
บาท
ทุนชาระแล้ว-หุน้ สามัญ 950 ล้านหุน้ @ 1
บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลต่างจากการซื้อสิ นทรัพย์จากการรวม
กิจการภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างจากการรวมส่วนได้เสี ยจากการรวม
กิจการภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไรสะสม - จัดสรรสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม - จัดสรรสารองหุน้ ทุนซื้อคืน
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
หุน้ ทุนซื้อคืน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -สุ ทธิ
รวมส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 54
(จัดประเภทใหม่)
จานวน
%

ณ 31 ธ.ค. 55
จานวน

%

950,000

5.98

950,000

4.08

950,000

3.42

950,000

5.98

950,000

4.08

950,000

3.42

1,874,482
310,444
(660,734)

11.80
1.95
(4.16)

1,874,482
310,444
(660,734)

8.04
1.33
(2.83)

1,874,482
310,444
(660,734)

6.75
1.12
(2.38)

22,583

0.14

22,583

0.10

22,583

0.08

(32,001)
162,089
272,143
3,407,335

(0.20)
1.02
1.71
21.45

202,618
162,089
272,143
3,912,845

0.87
0.70
1.17
16.78

77,556
162,089
272,143
4,312,480

0.28
0.58
0.98
15.54

6,306,341
(272,143)

39.71
(1.71)

7,046,470
(272,143)

30.23
(1.17)

7,321,043
(272,143)

26.38
(0.98)

6,034,198
67,337

37.99
0.42

6,774,327
47,834

29.06
0.20

7,048,900
32,218

25.40
0.11

6,101,535
15,882,733

38.42
100.00

6,822,161
23,312,353

29.26
100.00

7,081,118
27,756,814

25.51
100.00
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บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555
หน่วย : พันบาท

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าบริ การ
กาไรจากการซื้อธุรกิจ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรสุ ทธิ
การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

ปี 2553
(จัดประเภทใหม่)
จานวน
%

งบการเงินรวม
ปี 2554
(จัดประเภทใหม่)
จานวน
%

จานวน

%

21,388,669
460,140
11,701
653,272
139,078
22,652,860

37,067,536
743,618
95,504
498,168
189,085
38,593,911

46,628,220
616,159
93,089
414,408
47,751,876

97.6
1.3
0.2
0.9
100.0

(91.8) (44,815,304)
(1.4)
(448,371)
(2.3)
(926,467)
(95.5) (46,190,142)
4.5
1,561,734

(93.9)
(0.9)
(1.9)
(96.7)
3.3

(19,295,616)
(325,745)
(601,558)
(20,222,919)
2,429,941

94.4
2.0
0.1
2.9
0.6
100.0

(85.2) (35,411,959)
(1.4)
(544,911)
(2.7)
(900,998)
(89.3) (36,857,868)
10.7
1,736,043

ปี 2555

96.0
1.9
0.3
1.3
0.5
100.0

(66,589)
(553,094)
1,810,258

(0.3)
(2.4)
8.0

(424,926)
(334,772)
976,345

(1.1)
(0.9)
2.5

(434,279)
(330,647)
796,808

(0.9)
(0.7)
1.7

1,832,471

8.1

994,337

2.6

817,053

1.7

(22,213)

(0.1)

(17,992)

(0.1)

(20,245)

(0.0)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555
หน่วย : พันบาท
ปี 2553
(จัดประเภทใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกาไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จาก
การดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา- อาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ นทรัพย์อื่น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ตัดจาหน่ายทรัพย์สินเป็ นค่าใช้จ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรจากการซื้อธุรกิจ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ถาวร - สุทธิ
ผลประโยชน์พนักงาน
ตัดหนี้สูญออกจากบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู/้ หุน้ กูต้ ดั บัญชี
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงานก่ อนการ
เปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน

งบการเงินรวม
ปี 2554
(จัดประเภทใหม่)

ปี 2555

2,363,352

1,311,117

1,127,455

451,217
9,080
(166)
(2,776)
1,186
(653,272)

671,608
51,833
11,096
(1)
4,076
76,261
(498,168)

776,646
52,715
1,588
(12,235)
1,919
(9,345)
-

(22,172)
(4,979)
42,384

(25,136)
8,462
223
4,844
(18,234)
356,024

(8,259)
8,485
16
20,542
(11,849)
366,583

2,183,854

1,954,005

2,314,261
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
ปี 2553
(จัดประเภทใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นค้าคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เพิม่ ขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจาถังแก๊ส
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรม
ดาเนินงานก่ อนจ่ ายดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
ปี 2554
(จัดประเภทใหม่)

ปี 2555

42,308
(1,101,883)
11,075
(107,113)

(931,850)
(2,904,738)
(111,192)
71,253

(700,184)
(3,285,865)
162,461
(154,271)

506,956
(22,084)
145,625
4,457

611,533
(43,429)
267,712
(2,285)
(790)

1,629,926
(23,568)
322,722
(6,147)
(2,337)

1,663,195

(1,089,781)

256,998

(37,997)
(623,818)
1,001,380

(359,330)
(509,529)
(1,958,640)

(326,003)
(311,494)
(380,499)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
ปี 2553
(จัดประเภทใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
ปี 2554
(จัดประเภทใหม่)

ปี 2555

10,111
(1,063,541)
-

(1,399,159)
-

(304)

39,907
(1,401,720)
(1,200)
22,063
4,979
(2,389,401)

66,881
(1,468,986)
(5,892)
18,234
(2,788,922)

45,058
(1,506,912)
(2,491)
11,849
(1,452,800)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
ปี 2553
(จัดประเภทใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูถ้ ือ
หุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อย
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูส้ ุทธิ
เงินลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยโดยส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์แล้วเช่ากลับคืน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม
ปี 2554
(จัดประเภทใหม่)

ปี 2555

1,046,643

3,643,487

1,712,944

-

-

3,000

2,151,525

3,325,603

299,250

(1,554,661)
(195,767)

(1,231,590)

(4,359,601)

(66)

(7,963)

50,081

-

-

4,482,175

(461,629)
986,045

45,496
(418,930)
5,356,103

6,038
(418,828)
1,775,059
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
ปี 2553
(จัดประเภทใหม่)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ประกอบด้ วย :
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินรวม
ปี 2554
(จัดประเภทใหม่)

ปี 2555

(401,976)
1,331,089

608,541
928,734

(58,240)
1,519,561

(379)
928,734

(17,714)
1,519,561

(45)
1,461,276

938,780
(10,046)
928,734

1,529,606
(10,045)
1,519,561

1,461,276
1,461,276
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
อัตราส่ วนทางการเงิน ปี 2553 – 2555
งบการเงินรวม
ปี 2554

ปี 2553
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
- อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
- อัาต)ราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)
(เท่
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
- อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
- ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
- ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
- วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทา
(Profitability
Ratio)
กาไร
- อัตรากาไรขั้นต้น (%)
- อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน (%)
- อัตรากาไรสุทธิ (%)
- อัตราตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการ
(Efficiency
ดาเนินงาน Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระ
อัดอกเบี
ตราส่้ ยวนความสามารถในการช
าระภาระ
(เท่า)
อัผูกตพัราการจ่
น (เท่าา)ยเงินปั นผล (%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น (ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ )
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี
กาไรสุทธิต่อหุน้

ปี 2555

0.83
0.46
0.18
20.24
18.03
17.05
21.41
14.11
25.86
13.58

0.87
0.39
0.15
24.05
15.18
10.65
34.26
19.80
18.43
31.00

1.03
0.36
0.12
20.20
18.07
6.90
52.87
17.33
21.06
49.88

10.24
11.12
8.28
29.67

5.14
4.58
2.57
14.31

4.38
3.30
1.68
11.25

11.40
23.94
2.32

4.19
13.87
3.11

2.87
12.64
3.71

1.60
63.95
0.17
25.50

2.42
4.83
(0.08)
42.91

2.92
4.26
(0.01)
52.58

6.57
1.99

7.37
1.08

7.67
0.89
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
1. ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยส่ ว นใหญ่ ม าจากรายได้จ ากการขายซึ่ งประกอบด้ว ย ธุ ร กิ จ ค้า ก๊ า ซ LPG
แอมโมเนี ย ผลิตภัณฑ์ปิโครเคมีอื่น รายได้จากการจาหน่ายถังแก๊ส LPG ติดรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คิดเป็ น
รายได้เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553-2555 เท่ากับร้อยละ 96 ของรายได้รวม รองลงมาได้แก่รายได้จากธุรกิจ
ขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น และรายได้ค่าบริ การ เฉลี่ยร้อยละ 2 ของรายได้รวม และ
รายได้อื่นเฉลี่ยร้อยละ 2 ของรายได้รวม รายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจาก 22,653 ล้านบาท ในปี
2553 เป็ น 38,594 ล้านบาท ในปี 2554 และเป็ น 47,752 ล้านบาท ในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากธุ รกิ จการจาหน่ ายก๊า ซ LPG ในต่ างประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย ธุ รกิ จการจาหน่ ายก๊า ซ LPG ส่ งออกใน
ต่างประเทศ และ ธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศจีน สิ งคโปร์ และเวียดนาม
(1) รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ (1) รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยแอนไฮดรัส
(“แอมโมเนีย”) (2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น (3) รายได้จากการจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
และ (4) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ตารางที่ 12.1 : รายได้จากการขายก๊าซ LPG แอมโมเนีย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของงบการเงิน
รวม ตั้งแต่ปี 2553-2555
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2553 ร้ อยละ ปี 2554 ร้ อยละ ปี 2555 ร้ อยละ
รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย
20,874 97.59
36,415
98.24 45,555
97.70
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
506 2.37
545
1.47
885
1.90
รายได้จากการจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
9 0.04
34
0.09
10
0.02
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
0.00 0.00
73
0.20
178
0.38
รวมรายได้ จากการขาย
21,389 100.00
37,067 100.00 46,628
100.00
รายได้จากการขายก๊าซ LPG
รายได้จากการขายก๊าซ LPG มาจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งถือเป็ นรายได้หลักที่สาคัญ ดังจะเห็นได้จากรายได้
จากการขายในปี 2553 - 2555 กว่าร้อยละ 98 มาจากรายได้จากการขายก๊าซ LPG ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
จาหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ตวั แทนค้าต่างของแต่ละบริ ษทั เพื่อบรรจุถงั ก๊าซ LPG ขายให้กบั ลูกค้า และจาหน่ าย
โดยตรงให้กบั ตัวแทนจาหน่าย โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริ การก๊าซ LPG สาหรับรถยนต์ เป็ นต้น
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ตารางที่ 12.2 : โครงสร้างรายได้การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามลักษณะประเภทลูกค้า
และช่องทางจัดจาหน่ายปี 2553-2555
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2553 ร้ อยละ ปี 2554 ร้ อยละ ปี 2555 ร้ อยละ
ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
11,128 56.94 12,155 34.88 13,488 30.69
ลูกค้าที่นาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง
5,186 26.53
4,644 13.33
4,877 11.09
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
1,577
8.07
1,385
3.97
2,468
5.62
ลูกค้าต่างประเทศ
1,653
8.46 16,666 47.82 23,117 52.60
รวม
19,544 100.00 34,850 100.00 43,950 100.00
ยอดขายก๊าซ LPG มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 19,544 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 34,850 ล้านบาทในปี 2554 และ
เพิ่มขึ้นเป็ น 43,950 ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มสู งขึ้นในกลุ่มของครัวเรื อน กลุ่ม
อุตสาหกรรมรวมถึงการขายในกลุ่มของลูกค้าต่างประเทศจากธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ส่ งออกในต่างประเทศ
ที่เริ่ มในปี 2553 และก้าวเข้าสู่ธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศอย่างเต็มตัวในปี 2554 และเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2555
รายได้จากการขายแอมโมเนียแอนไฮดรัส (แอมโมเนีย)
รายได้จากการขายแอมโมเนี ยมาจากผลการดาเนิ นงานของ UGP โดย UGP จะนาเข้าแอมโมเนี ยจากต่างประเทศ
เพื่อจาหน่ายให้กบั ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้แอมโมเนี ยเป็ นวัตถุดิบ เช่น โรงงานผลิตผงชูรส
อุตสาหกรรมยาง เป็ นต้น
UGP มีรายได้จากการจาหน่ายแอมโมเนี ยเท่ากับ 1,330 ล้านบาท ในปี 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 1,565 ล้านบาท
ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็ น 1,605 ล้านบาท ในปี 2555 ทั้งนี้ เป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและอุตสา
กรรมโดยรวมซึ่งส่งผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มกาลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่
สูงขึ้น
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ โพรเพลแลนท์ น้ ามันดี เซล ถ่านหิ น เป็ นต้น ซึ่ งอยู่ภายใต้การ
ดาเนินงานของบริ ษทั และ UGP รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในปี 2553 – 2555 เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 2
เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายรวม โดยมีค่าเท่ากับ 506 ล้านบาท ในปี 2553 และเท่ากับ 545 ล้านบาทในปี 2554
และ 885 ล้านบาทในปี 2555 ทั้งนี้เป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกินและอุตสาหกรรมโดยรวม
รายได้จากการจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
รายได้จากการจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ซ่ ึ งดาเนิ นงานโดย SQS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ได้ต้ งั ขึ้นมา
ในช่วงกลางปี 2551 มีรายได้จากการจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์เท่ากับ 9 ล้านบาท ในปี 2553 สาหรับปี 2554
มีการปรั บตัวเพิ่มขึ้ นเป็ น 34 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2554 ราคาน้ ามันเริ่ มปรั บตัวขึ้ นมาอย่างต่อเนื่ อง ทาให้
ผูบ้ ริ โภคในภาคขนส่ งเริ่ มเปลี่ ยนมาใช้พลังงานทดแทนน้ ามันได้ อย่างเช่ น ก๊าซ LPG ส่ งผลให้ปริ มาณการ
จาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์สูงขึ้นรายได้จึงปรับตัวสู งขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีในปี 2555 ยอดรายได้จาก
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การจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ปรับลดลงเป็ น 10 ล้านบาท เนื่ องจากราคาน้ ามันมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัว
ทาให้ความต้องการใช้ถงั แก๊สติดรถยนต์ลดลงอย่างมาก (ปริ มาณการจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ เพิ่มขึ้นจาก
4,493 ใบในปี 2553 เป็ น 17,443 ใบ ในปี 2554 และลดลงเป็ น 5,538 ใบในปี 2555)
(2) รายได้ ค่าขนส่ ง
รายได้ค่าขนส่งมาจากการดาเนินงานของ 2 กลุ่ม คือ 1) บริ ษทั ย่อยของ UGP ได้แก่ CGT และ 2) LCR และ SLM
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ LCR ทั้งนี้ ธุรกิ จขนส่ งของกลุ่มบริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การขนส่ งทั้งบริ ษทั และ UGP และ
ลูกค้าภายนอก ซึ่งรายได้ค่าขนส่งตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะรายได้ค่าขนส่ งที่เกิดจากการให้บริ การแก่ลูกค้า
ภายนอกเท่านั้น โดยรายได้ค่าขนส่ งให้แก่ลูกค้าภายนอกเพิ่มสู งขึ้นจาก 460 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น
เท่ากับ 744 ล้านบาท ในปี 2554 แต่ปรับตัวลดลงเป็ น 616 ล้านบาทในปี 2555 โดยแบ่งออกเป็ นรายได้ค่า
ขนส่งทางรถยนต์ และรายได้ค่าขนส่งทางเรื อ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 12.3 : รายได้การขนส่งทางรถยนต์และทางเรื อแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม ปี 2553- 2555
ปี 2553
จานวน ร้ อยละ
ลูกค้าภายนอกกลุ่ม
รายได้การขนส่งทางรถยนต์
รายได้ค่าขนส่งทางเรื อ
รวมรายได้ ค่าขนส่ ง

242
218
460

52.61
47.39
100.00

ปี 2554
จานวน ร้ อยละ
365
379
744

49.06
50.94
100.00

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2555
จานวน ร้ อยละ
347
269
616

56.33
43.67
100.00

รายได้ค่าขนส่งทางรถยนต์มาจากการดาเนินงานของ LCR และ CGT ซึ่ งให้บริ การทั้งขนส่ งก๊าซ LPG และน้ ามัน
เท่ากับ 242 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น 365 ล้านบาท ในปี 2554 ตามปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG
เพิ่มขึ้นในส่ วนของภาคครัวเรื อน อุตสาหกรรม และขนส่ งในปี 2554 อย่างไรก็ดีรายได้ค่าขนส่ งทางรถยนต์แก่
บุคคลภายนอกได้ปรับตัวลดลงเป็ น 347 ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากเป็ นการให้บริ การขนส่งให้กลุ่มบริ ษทั เป็ น
ส่วนใหญ่ ส่งผลให้รายได้บริ การขนส่งแก่บุคคลภายนอกปรับตัวลดลง
รายได้ค่าขนส่งทางเรื อมาจากการดาเนิ นงานของ 5 บริ ษทั เรื อเดิมได้แก่ LMR ,UMR ,UTD ,UGI และ UGC ในปี
2553 และในระหว่างเดื อนมกราคม – พฤษภาคม 2554 และจากการดาเนิ นงานของ SLM ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2554 เป็ นต้นไป ภายหลังการควบรวมกิ จการของบริ ษทั เรื อเดิ ม และจัดตั้งเป็ นบริ ษทั SLM โดยแบ่งออกเป็ น
รายได้จากการขนส่ งก๊าซ LPG และรายได้จากการขนส่ งน้ ามัน โดยให้บริ การขนส่ งทั้งภายในและต่างประเทศ
รายได้ค่าขนส่งทางเรื อเท่ากับ 218 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น 379 ล้านบาท ในปี 2554 และลดลงเป็ น 269
ล้านบาทในปี 2555 ตามลาดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าขนส่ งทางเรื อในปี 2554 เนื่ องจากมีรายได้จากการ
ให้บริ การขนส่ งทางเรื อแก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นเมื่อเที ยบจากปี 2553 อย่างไรก็ดีในปี 2555 SLM ได้กลับมา
ให้บริ การขนส่งทางเรื อแก่กลุ่มบริ ษทั มากขึ้น อันเนื่องมาจากธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้รายได้จากการให้บริ การขนส่งทางเรื อแก่บุคคลภายนอกปรับตัวลดลงในปี 2555
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(3) รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้จากการให้บริ การ รายได้หลัก ประกอบด้วย รายได้จากการซ่ อมถัง รายได้ค่าผ่านท่ า รายได้จากการ
ให้บริ การพื้นที่ถงั เก็บสารองก๊าซ LPG และอื่นๆ โดยในปี 2553 มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 12 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นเป็ น 95 ล้านบาท ในปี 2554 สาเหตุหลักเนื่ องจากในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายได้ค่าผ่านท่ า
รายได้จากการให้บริ การพื้นที่ถงั เก็บสารองก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีในปี 2555 รายได้จากการให้บริ การ
ลดลงเป็ น 93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 เนื่องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้ให้บริ การผ่านท่า และให้บริ การ
พื้นที่ถงั เก็บสารองก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าบุคคลภายนอกลดลง
(4) รายได้ อนื่
รายได้อื่น ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่า กาไรจาก
การจาหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และอื่น ๆ ซึ่ งมีจานวนเท่ากับ 139 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น 189
ล้านบาท ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็ น 414 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้
ค่าเช่าเพิ่มขึ้น จานวน 22 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 และในปี 2555
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญ จากปี 2554 เนื่องจากในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯมีกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจานวน 314 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ
(5) กาไรจากการซื้อธุรกิจ
ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรจากการซื้ อธุรกิจ Siam Ocean Gas and Energy Limited (เดิมชื่อ บริ ษทั Chevron
Ocean Gas and Energy Limited (“SOGEL”) เมืองซัวเถา จานวน 498 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2553 กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้กาไรจากการซื้ อธุรกิจ SINO Siam Gas and Petrochemical Co.,Ltd (เดิ มชื่อ BP Zhuhai LPG Limited)
(“SINO”) เมืองจูไห่ในประเทศจีนจานวน 653 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯไม่มีรายการดังกล่าว
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย บริการ และขนส่ ง
ต้นทุนขายบริ การ และขนส่งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลักๆ คือ ต้นทุนขายและ
ต้นทุนบริ การ และต้นทุนค่าขนส่ ง โดยต้นทุนขายบริ การและขนส่ งรวมของปี 2553 เท่ากับ 19,621 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเป็ น 35,957 ล้านบาทในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็ น 45,264 ล้านบาทในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPGในต่างประเทศ ซึ่ งประกอบไปด้วย 1.ธุรกิจการจาหน่ายก๊าซส่ งออกใน
ต่างประเทศ 2.ธุ รกิ จค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิ งคโปร์ 3. ธุ รกิ จค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศ
เวียดนาม และ 4.ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน 2 แห่ง
(1) ต้ นทุนขายและต้ นทุนบริการ
ต้นทุนขายและบริ การตามงบการเงินรวมที่สาคัญประกอบด้วย ต้นทุนขายก๊าซ LPG ต้นทุนขายแอมโมเนีย ต้นทุน
ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ต้นทุนขายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ และต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ต้นทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจาก 18,905 ล้านบาท ในปี 2553 เป็ น
34,890 ล้านบาท ในปี 2554 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นในปี 2553-2554เนื่ องจากในปี 2553 และในปี 2554 งบการเงินรวม
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ได้รวมรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ SUPERGAS,
SINGGAS , SINO SIAM และ SIAM OCEAN GAS และสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของการจาหน่ายก๊าซ LPG
ให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศที่ ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ดังนั้นต้นทุนขายจึ งแปรผันตามยอดขายที่ เพิ่มขึ้นจากการ
จาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น และประกอบกับราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP
Saudi Aramco) ที่มีความผันผวนโดยปรับตัวขึ้นและลงอย่างมีนยั สาคัญ ในปี 2554 ส่ งผลกระทบต่อต้นทุนขาย
สาหรับธุรกิจส่งออกในต่างประเทศ ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้อตั รากาไรขั้นต้นโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี
2554 ลดลงเหลือร้อยละ 5.14 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 ที่กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 10.24
ในปี 2555 ต้นทุนก๊าซ LPG และแอมโมเนียของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มสูงขึ้นเป็ น 43,900 ล้านบาท ปั จจัยหลัก
มาจากบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยังคงขยายการเติบโตของธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ทาให้ตน้ ทุน
ขายผันแปรตามยอดขายที่ เพิ่มขึ้ น ประกอบกับ ราคาก๊า ซ LPG ในตลาดโลกยังคงมี ความผันผวนสู งอย่างมี
นัยสาคัญ ส่งผลต่อต้นทุนขายสาหรับธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ทาให้อตั รากาไรขั้นต้นโดยรวม
ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี 2555 ลดลง เหลือร้อยละ 4.38 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2554 ซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 5.14
ด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เท่ากับ 335 ล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น 391 ล้านบาทในปี 2554 และ
เพิ่มขึ้นเป็ น 699 ล้านบาทในปี 2555 สาหรับต้นทุนขายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ของปี 2553 เท่ากับ 7 ล้านบาท
เพิม่ เป็ น 22 ล้านบาทในปี 2554 และลดลงเป็ น 8 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งเป็ นการผันแปรตามยอดขายในแต่ละปี
(2) ต้ นทุนขนส่ ง
ต้นทุนขนส่ งของ LCR CGT SLM และ 5 บริ ษทั เรื อเดิม ให้แก่กลุ่มบริ ษทั และลูกค้าภายนอก ประกอบด้วยค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษารถและเรื อ ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค และ
อื่นๆ ต้นทุนขนส่งสามารถแบ่งเป็ นต้นทุนค่าขนส่งทางรถยนต์ และต้นทุนค่าขนส่งทางเรื อ
ต้นทุนขนส่ งเท่ากับ 326 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น 545 ล้านบาท ในปี 2554 และลดลงเป็ น 448 ล้านบาท
ในปี 2555 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1-2 เมื่อเทียบกับต้นทุนรวม
ต้ นทุนขนส่ งทางรถยนต์
ต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์เท่ากับ 136 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น 185 ล้านบาท ในปี 2554 และในปี 2555
ปรั บตัวเพิ่มขึ้ นเป็ น 216 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2553 - 2555 มี การปรับตัวเพิ่มขึ้ นของราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใช้พลังงานทดแทนก๊าซ LPG มากขึ้น ดังนั้นต้นทุนขนส่ งจึงแปร
ผันตามปริ มาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้นด้วย
ต้ นทุนขนส่ งทางเรือ
ต้นทุนการขนส่ งทางเรื อสาหรับ ปี 2553 เท่ากับ 190 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ ปี 2554 ซึ่ งเท่ากับ 360 ล้านบาท
สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากในปี 2554 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่ งเป็ นต้นทุนหลักของธุรกิจ
การขนส่งทางเรื อ และในปี 2555 เท่ากับ 232 ล้านบาท ปรับตัวลดลงตามรายได้ค่าขนส่งทางเรื อที่ SLM ให้บริ การ
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กับบุคคลภายนอกลดลงในปี 2555 เนื่องจาก SLM ให้บริ การขนส่งทางเรื อกับกลุ่มบริ ษทั เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นผล
มาจากธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 จนถึงปี 2555
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและบริ ห ารของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยประกอบด้ว ย ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ การพนัก งาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ค่าเสื่ อมราคา ค่าเช่า ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ นทรัพย์อื่น ค่า
สาธารณูปโภคและอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นจาก 602 ล้านบาท ในปี 2553
เป็ น 901 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้น 299 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่ องจากงบการเงินรวมปี 2554 ได้รวมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ หารของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ ง ได้แก่ SINO และ SOGEL ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพนักงานตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเป็ นจานวนเท่ากับ 926 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทจากปี 2554
เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพนักงานเพิ่มขึ้นตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดจนการปรับค่าแรงขั้นต่าและ
เงินเดือนของพนักงานวุฒิปริ ญาตรี ให้แก่พนักงานบริ ษทั ตามนโยบายรัฐบาลมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็ นต้น
ไป
ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั มีค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ นทรัพย์อื่น
จานวน 723 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2553 จานวน 460 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2553 จานวน 263 ล้านบาท อัน
เป็ นผลมาจากการรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายที่ เพิ่มขึ้นจากการที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าซื้ อธุ รกิ จ SINO และ
SOGEL และประกอบกับ การรั บ รู ้ ค่ าเสื่ อ มราคาและค่ า ตัด จ าหน่ า ยจากการประเมิ น มู ล ค่ า ยุติธ รรมใหม่ ข อง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั มี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
จานวน 829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น106 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากในระหว่างปี 2555 บริ ษทั มีการขยายคลัง
โรงอัดบรรจุ และกลุ่มบริ ษทั ซื้อเรื อเพิ่ม 2 ลา ประมาณ 433 ล้านบาท ทาให้คา่ เสื่ อมราคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการ
รับรู ้ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้ อธุรกิจ SOGEL ที่เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
และการรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยในปี 2554
ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 425 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 358
ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารประมาณ 45 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากธุรกรรมการขาย
ก๊าซ LPG ส่งออกในต่างประเทศที่บริ ษทั ฯ มีการขยายอย่างเต็มตัวในปี 2554 และเพิ่มขึ้นในส่วนของดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณ 313 ล้านบาท สาหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวนรวม 10,915 ล้านบาท ใน
ปี 2554 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินกูย้ มื ระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จานวนรวม 5,061 ล้านบาท ในปี
2553 ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เพิ่มเติมมาเพื่อการลงทุนซื้อธุรกิจในประเทศจีน จานวน 2 แห่ง ได้แก่ SINO และ
SOGEL และเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกรรมการขายก๊าซ LPG ส่งออกในต่างประเทศ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
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ในปี 2554 ส่วนในปี 2555 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554
สาเหตุจากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อกิจการ SOGEL ในประเทศจีน ซึ่ง
เสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวทั้งหมดก่อนกาหนดจากเงินที่
ได้รับจากการเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ ซึ่งมีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่ากว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ประกอบกับ
บริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกรรมการขายก๊าซ LPG
ในต่างประเทศที่เพิม่ ขึ้น
กาไรขั้นต้ น กาไรจากการดาเนินงานและกาไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 2,239 ล้านบาทในปี 2553 ลดลงเป็ น 1,950 ล้านบาทในปี 2554 และเท่ากับ 2,074
ล้านบาท ในปี 2555 หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 10.24 ร้อยละ 5.14 และร้อยละ 4.38 ในปี 2553 - 2555
ตามลาดับ สาเหตุหลักที่ ทาให้กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2555 และ
2554 ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 เนื่ องจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่มีความผันผวน โดยปรับตัวขึ้น
และลงอย่างมีนยั สาคัญในระหว่างปี 2554-2555 ส่ งผลกระทบต่อต้นทุนขายสาหรับธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG
ในต่า งประเทศ และกระทบต่อ กาไรขั้นต้นและอัต ราก าไรขั้นต้นโดยรวมของกลุ่ม บริ ษ ัทฯในปี 2554-2555
ดังกล่าว
สาหรับกาไรจากการดาเนินงาน (กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้) ในปี 2553 เป็ น 2,430 ล้านบาท ใน
ปี 2554 เป็ น 1,736 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จานวน 694 ล้านบาท และในปี 2555 เป็ น 1,562 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2554 จานวน 174 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับร้อยละ 11.12 ร้อย
ละ 4.58 และร้อยละ 3.30 ในปี 2553-2555 ตามลาดับ
และเมื่อพิจารณากาไรสุทธิพบว่ามีจานวน 1,810 ล้านบาท ในปี 2553 เท่ากับ 976 ล้านบาท ในปี 2554 ลดลงจากปี
2553 จานวน 834 ล้านบาท และเท่ากับ 797 ล้านบาท ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 จานวน 179 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับร้อยละ 8.28 ร้อยละ 2.57 และร้อยละ 1.68 ในปี
2553- 2555 ตามลาดับ สาเหตุหลักมาจากกาไรจากการซื้ อธุ รกิ จที่ รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนรวมในงวดบัญชีที่ซ้ื อ
กิจการปี 2554 ลดลงจากปี 2553 จานวนประมาณ 155 ล้านบาท ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของปี 2554 ที่
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวนประมาณ 263 ล้านบาท รวมทั้งต้นทุนทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มสู งขึ้นในปี
2554 จากปี 2553 จานวนประมาณ 358 ล้านบาท โดยมีเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น
สาหรับกาไรจากการดาเนิ นงานและกาไรสุ ทธิ ในปี 2555 ที่ลดลงจากปี 2554 สาเหตุหลักมาจากในปี 2555 กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการกาไรจากการซื้ อธุรกิจ ในขณะที่ ปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาไรจากการซื้ อธุรกิจที่รับรู ้ในงบ
กาไรขาดทุนรวม จานวนประมาณ 498 ล้านบาท ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของปี 2555 ที่ เพิ่มขึ้นจากปี
2554 จานวนประมาณ 106 ล้านบาท รวมทั้งต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มสู งขึ้นในปี 2555 จากปี 2554
จานวนประมาณ 9 ล้านบาท โดยมีเหตุผลตามที่ได้กล่าวข้างต้น
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12. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
2.ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ รวม
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา เท่ากับ 15,883 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 เท่ากับ 23,312 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเท่ากับ 27,757 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ สิ นทรัพย์รวมส่ วนใหญ่ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนถึงร้อยละ 54.56 ของสิ นทรัพย์
ทั้งหมด เนื่องจากธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจขนส่ งเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง เพื่อลงทุนในคลัง
เก็ บ ก๊ า ซ LPG โรงบรรจุ ก๊ า ซ LPG สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซ LPG เรื อ บรรทุ ก ก๊ า ซ LPG และแอมโมเนี ย รวมทั้ง
ยานพาหนะ เป็ นต้น และส่ วนที่ เหลื อประมาณร้ อยละ 45.44 ของสิ นทรั พย์ท้ งั หมด เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าและสิ นค้าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นเท่ากับ 1,275 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 2,178 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และเท่ากับ 2,876 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ตารางที่ 12.4 : ลูกหนี้การค้าสุทธิแยกตามอายุ ตามงบการเงินรวม
(หน่วย: ล้านบาท)

ภายในกาหนดชาระ
หนีค้ ้ างเกินกาหนดชาระ :
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน
- 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนีก้ ารค้ า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า-สุ ทธิ

ณ 31 ธ.ค. 53
จานวน ร้อยละ
1,014
86.15
104
18
41
1,177
(41)
1,136

8.84
1.53
3.48
100.00
(3.48)
96.52

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 54
จานวน ร้อยละ
1,829
88.96
191
36
2,056
(43)
2,013

9.29
1.75
100.00
(2.09)
97.91
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ณ 31 ธ.ค. 55
จานวน
ร้อยละ
2,483
91.15
174
16
51
2,724
(53)
2,671

6.39
0.59
1.87
100
(1.95)
98.05

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 12.5 : รายละเอียดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

ณ 31 ธ.ค. 53
จานวน ร้อยละ
1,136
89.10
1
0.08
49
3.84
89
6.98
1,275 100.00

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 54
จานวน ร้อยละ
2,013
92.42
1
0.05
114
5.23
50
2.30
2,178 100.00

ณ 31 ธ.ค. 55
จานวน ร้อยละ
2,671 92.88
1
0.03
1
0.03
113
3.93
90
3.13
2,876 100.00

จากตารางข้างต้นพบว่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2555 ร้อยละ 91.15 เป็ นลูกหนี้
ภายในกาหนดชาระ ส่วนที่เหลือแบ่งเป็ นลูกหนี้เกินกาหนดชาระน้อยกว่า 3 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 6.39 เกินกาหนด
ชาระ 3-12 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 0.59 และเกินกาหนดชาระ มากกว่า 12 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 1.87 ของลูกหนี้ การค้า
รวม ทั้งนี้สาหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 12 เดือน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ต้ งั สารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญแล้วทั้ง
จานวน ทั้งนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
ดังนี้ บริ ษทั มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ในการเก็บหนี้ และพิจารณาจากฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ แต่ละรายที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป โดย
บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจานวน
ลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น 877 ล้านบาท จากปี 2553 เนื่ องจากงบการเงินรวมปี 2554
ได้รวมงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 แห่ ง ได้แก่ SOGEL และลูกหนี้ การค้าที่ เพิ่มขึ้นจาก
ธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ
ในปี 2555 ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 658 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ
การจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ และในปี 2555 เงินทดรองจ่าย เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากปี 2554 ส่ วนใหญ่
เป็ นการจ่ ายเงิ น ทดรองค่ าบริ หารเรื อของบริ ษทั ย่อย SLM เพิ่ มขึ้ น 28 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการจ้าง
บุคคลภายนอกบริ หารเรื อเพิม่ ขึ้น และส่ วนที่เหลือเป็ นเงินทดรองจ่ายของบริ ษทั ย่อยในประเทศมาเลเซี ย MyGaz
โดยเป็ นการจ่ายชาระเงิ นมัดจาเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์และธุ รกิ จแก๊สปิ โตรเลี ยมเหลวของ Shell Timur Sdn.Bhd.
(“STSB”) ใน East Malaysia จานวน 2 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยในช่วงปี 2553-2555 ที่ผา่ นมาจะพบว่ามีระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี้ไม่เกิน 20 วัน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2555 ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป ได้แก่ ก๊าซ LPG ร้อยละ 89.47
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีร้อยละ 0.74 ผลิตภัณฑ์น้ ามันร้อยละ 0.39 สิ นค้าสาเร็ จรู ปอื่นร้อยละ 0.16 วัตถุดิบคงเหลือร้อย
ละ 0.80 วัสดุอะไหล่และอื่นๆ ร้อยละ 0.92 และสิ นค้าระหว่างทางซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นก๊าซ LPG แอมโมเนี ย และ
ผลิ ต ภัณฑ์ปิโตรเคมี ร้ อยละ 7.29 และงานระหว่า งผลิ ตร้ อยละ 0.23 โดยมี ระยะเวลาในการขายสิ นค้าเฉลี่ ย
ประมาณ 30-50 วัน ในช่วงปี 2553 – 2555 ที่ผา่ นมา
ตารางที่ 12.6 : สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
สิ นค้าสาเร็ จรู ปอื่น
วัตถุดิบคงเหลือ
วัสดุอะไหล่และอื่นๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
งานระหว่างผลิต

1,588
50
31
58
63
46
50
24

4,444
50
30
82
45
84
109
12

7,290
60
32
13
65
75
594
19

รวมสินค้ าคงเหลือ

1,910

4,856

8,148

0

(17)

(5)

1,910

4,839

8,143

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 2,929 ล้าน
บาท เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าคงเหลือจากธุ รกิ จการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ธุรกิ จ
ดังกล่าว อย่างเต็มตัวในปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่ได้ฝากสิ นค้าไว้ที่ประเทศจีนและประกอบกับสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
จากการซื้อธุรกิจ SOGEL ที่เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และได้รวมงบการเงินของ SOGEL เข้ามาในงบ
การเงินรวมปี 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีจานวน 8,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2554 จานวน 3,304 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นส่ วนของการบริ หารต้นทุนสิ นค้า โดยการรั กษาระดับสิ นค้าคงเหลื อให้
เหมาะสมตามฤดูกาล
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ สินค้าคงเหลือของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 90.60 เป็ นก๊าซ
LPG ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์น้ ามัน ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ลา้ สมัย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมีการตั้งค่า
เผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ ซึ่งจะมีจานวนน้อยมาก
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่จะได้รับคืน, ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับคืน, เงินมัดจา,
ลูกหนี้ค่าสิ นไหมทดแทนประกันภัย และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 12.7 : แสดงรายละเอียดสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 53
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับคืน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับคืน
เงินมัดจา
ลูกหนี้ค่าสิ นไหมทดแทนประกันภัย
อื่นๆ
รวม

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

35
26
23
60

3
87
162
23
18

56
22
54

144

293

132

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ น
293 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สาเหตุที่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมปี 2554 เพิม่ ขึ้นจากปี
2553 จานวน 149 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 บริ ษทั มีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับคืน เพิ่มขึ้น 61 บาท และ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ SOGEL ซึ่งได้เริ่ มนามารวมอยูใ่ นงบการเงินรวมปี 2554 มีรายการเงินมัดจาจ่ายกรม
ศุลากรค่าภาษีอากรนาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มในการนาเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในช่วงปลายปี 2554 จานวน 157
ล้านบาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 132 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 จานวน 161 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่ องจากในปี 2554 บริ ษทั ได้จดั ประเภทภาษีเงินได้นิติ บุคคลที่
จะได้รับคืน จานวน 87 ล้านบาท ไปอยูใ่ นส่วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่คาด
ว่าจะได้รับคืน ประกอบกับบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ SOGEL ซึ่ งในปี 2554 มีรายการเงินมัดจาจ่ายกรมศุลกากร
ค่าภาษีอากรนาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มในการนาเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ช่วงเดือน ธันวาคม 2554 จานวน 157
ล้านบาท ในปี 2555 SOGEL ไม่มีรายการดังกล่าว เนื่ องจาก SOGEL ไม่มีการนาเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในช่วง
ก่อนสิ้นปี 2555
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์หลักที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ที่ดิน อาคาร คลัง สถานี บรรจุและบริ การก๊าซ
LPG และอุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG ถังก๊าซ LPG เรื อบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะและอื่นๆ
ตารางที่ 12.8 : รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ณ 31 ธ.ค. 53
ณ 31 ธ.ค. 54
ณ 31 ธ.ค. 55
1 ที่ดิน
2 อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
3 คลัง สถานีบรรจุ และบริ การก๊าซ และอุปกรณ์
4 เรื อบรรทุกก๊าซ
5 ถังบรรจุก๊าซ
6 เครื่ องจักร และเครื่ องมือในโรงงาน
7 เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
8 ยานพาหนะ
9 งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
บวก มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน
หัก มูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาที่ดิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ

2,104
2,432

2,107
3,634

2,107
3,406

714
969
834
1,282
79
408
385
9,207

764
1,525
959
1,729
245
417
598
11,978

966
1,905
1,159
1,597
237
478
729
12,584

310
(33)
9,484

310
(33)
12,255

310
(33)
12,861

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากับ 9,484 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น
เป็ น 12,255 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเพิ่มขึ้นเป็ น 12,861 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เนื่องจากสาเหตุหลักเป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน
2,771 ล้านบาท มีสาเหตุหลักดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ของ SOGEL ที่กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้อเงินลงทุนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2554 ซึ่งประกอบธุรกิจก๊าซปิ โตรเลียมเหลวครบวงจร รวมจานวนสุทธิ 1,784 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้ นของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ ได้ซ้ื อเพิ่มเติมและโอนสิ นทรั พย์รับ
(ออก) เข้ามาระหว่างปี จานวน 1,388 ล้านบาท ซึ่ งรายการหลักๆ ได้แก่ บริ ษทั ซื้ อที่ดิน เพื่อทาโรงอัดบรรจุ 1
แห่ง ขยายคลังก๊าซ และ อาคารระหว่างก่อสร้าง จานวน 297 ล้านบาท SLM ซื้อเรื อบรรทุกก๊าซ LPG เพิม่ 3 ลา
เป็ นจานวนเงินรวม 581 ล้านบาท ประกอบด้วย ลาที่ 1 มีความสามารถในการบรรจุ 38,549 ตันกรอส อายุ 19
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ปี มูลค่า 505 ล้านบาท ลาที่ 2 มีความสามารถในการบรรจุ 1,235 ตันกรอส อายุ 32 ปี มูลค่า 25 ล้านบาท ลาที่
3 มีความสามารถในการบรรจุ 1,500 ตันกรอส อายุ 31 ปี มูลค่า 51 ล้านบาท และในระหว่างปี 2554 SLM มี
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื อเก่าอีก ประมาณ 166 ล้านบาทนอกจากนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการซื้ อถัง
บรรจุก๊าซ เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท
3. ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์สุทธิ 41 ล้านบาท และมีการ
ตัดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ระหว่างปี 669 ล้านบาท รวมทั้งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินจานวน 309 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2554
จานวน 606 ล้านบาท มีสาเหตุหลักดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ของบริ ษทั สยามสุขสวัสดิ์ จากัด (SSW) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยที่ได้จดั ตั้ง
ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2555 ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสิ นค้า รวมจานวนสุทธิ 27 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ได้ซ้ื อเพิ่มเติมและโอนสิ นทรัพย์รับเข้า
(ออก) เข้ามาระหว่างปี จานวน 1,499 ล้านบาท ซึ่ งรายการหลักๆ ได้แก่ บริ ษทั รับโอนอาคารและคลังก๊าซที่
สร้างแล้วเสร็ จ พร้อมทั้งลงทุนขยายคลังก๊าซ และอาคารระหว่างก่อสร้าง จานวน 333 ล้านบาท SLM ซื้ อเรื อ
บรรทุกก๊าซ LPG และแอมโมเนีย เพิม่ ขึ้น 2 ลา เป็ นจานวนเงินรวม 434 ล้านบาท ลาที่ 1 มีความสามารถใน
การบรรจุก๊าซ LPG 3,028 ตันกรอส อายุ 32 ปี มูลค่า 52 ล้านบาท ลาที่ 2 มีความสามารถในการบรรจุ
แอมโมเนี ย 22,472 ตันกรอส อายุ 21 ปี มูลค่าเรื อ 382 ล้านบาท LCR ซื้ อรถหัวลาก 20 คัน เป็ นจานวนเงิ น
รวม 69 ล้านบาทและในระหว่างปี 2555 SLM มีตน้ ทุนส่ วนเพิ่มเกี่ยวข้องกับเรื อเก่าอีก ประมาณ 146 ล้าน
บาท นอกจากนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการซื้อถังบรรจุก๊าซเพิ่มขึ้น 303 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท
3. ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์สุทธิ 35 ล้านบาท และมีการ
ตัดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ระหว่างปี 774 ล้านบาท รวมทั้งรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงิน จานวนสุทธิ 111 ล้านบาท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ย่อยมีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ทิ่ดินเปล่า และอาคารสานักงาน ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี
เท่ากับ 31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงเหลือ 28 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และลดลงเหลือ
25 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากการตัดค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สินข้างต้น
ค่าความนิยม
ค่าความนิยม ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 เท่ากับ 1,046 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากส่ วนเกินของราคาซื้ อเงินลงทุนที่บริ ษทั
เข้าลงทุนใน UGP และ SEEC ที่สูงกว่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ และเพิ่มขึ้นเป็ น 1,350 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 เนื่องจาก
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ในไตรมาส 1 ปี 2553 บริ ษทั ได้ซ้ือเงินลงทุนใน Super Gas Co., Ltd. ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ซึ่ งประกอบธุรกิจจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม โดยจ่ายซื้อเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์สุทธิตามบัญชี เกิดค่าความนิยมเป็ นจานวนเงิน 208 ล้านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2553 บริ ษทั ได้ซ้ื อเงินลงทุนใน SingGas (LPG) Pte., Ltd. ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ซึ่ งประกอบ
ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และจดทะเบียนในประเทศสิ งค์โปร์ โดยจ่ายซื้ อเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิตามบัญชี เกิดค่าความนิ ยมเป็ นจานวนเงิน 358 ล้านบาท และ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้
จาหน่ายหุน้ สามัญบางส่วนของ SingGas ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลภายนอก เป็ นมูลค่า
22 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนใน SingGas ลดลงเป็ นร้อยละ 95 และมีผลให้ค่าความนิ ยมลดลง
เหลือเท่ากับ 342 ล้านบาท ซึ่งต่อมาในระหว่างปี 2554 เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์จากผูป้ ระเมินราคาอิสระ บริ ษทั ฯ จึงได้ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ และปั นส่ วนต้นทุน
การซื้อธุรกิจใหม่ ผลกระทบจากการปรับรายการดังกล่าวทาให้สินทรัพย์สุทธิ เพิ่มขึ้น จานวน 247 ล้านบาท และ
ค่าความนิ ยมลดลงด้วยจานวนเดี ยวกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาการปรับปรุ งย้อนหลังไปยังงบการเงิ นรวมปี 2553
เสมือนว่ามีการรับรู ้มาตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อธุรกิจ ส่ งผลให้ค่าความนิ ยมของ SingGas ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามงบการเงินชุดที่ออกใหม่เท่ากับ 95 ล้านบาท
สิ ทธิการเช่า- สุทธิ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยได้มีการเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเพื่อทาสถานีให้บริ การก๊าซ LPG
ประกอบกับบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศมีสิทธิการเช่าในการใช้ที่ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ในการประกอบกิจการ
ประกอบด้วย สิ ทธิการใช้ที่ดินเหนือพื้นดิน สิ ทธิการใช้ที่ดินใต้พ้นื ดิน และสิ ทธิการใช้พ้นื ที่ทางทะเล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิ ทธิ การเช่า-สุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เท่ากับ 631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 228 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2553 ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากระหว่างปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการลงทุนในบริ ษทั Siam Ocean Gas and
Energy Co., Ltd. “SOGEL” (เดิ มชื่อบริ ษทั Chevron Ocean Gas and Energy Limited) ซึ่ งจดทะเบียนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีสิทธิ การเช่าในการใช้ที่ดินเพื่อใช้เป็ น
สถานที่ในการประกอบกิจการ ประกอบด้วย สิ ทธิ การใช้ที่ดินเหนื อพื้นดิน สิ ทธิ การใช้ที่ดินใต้พ้ืนดิน และสิ ทธิ
การใช้พ้ืนที่ ทางทะเล เป็ นจานวนสุ ทธิ เท่ากับ 235 ล้านบาท และในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการตัด
จาหน่ายสิ ทธิการเช่า จานวน 32 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สิ ทธิ การเช่า-สุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลงเหลือ 585 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการตัด
จาหน่ายสิ ทธิการเช่าของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี 2555 จานวน 35 ล้านบาท และลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน จานวน 11 ล้านบาท
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หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์จานวนรวม 2,162 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 2.50 – 5.23 ต่อปี และ MLR-0.50 ต่อปี โดยมีวตั ถุประสงค์การกูย้ ืมเงินเพื่อ
นามาใช้ในการลงทุนในกิจการต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์เพิม่ ขึ้นเป็ น 5,882 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.98-4.95 ต่อปี และ MLR -0.5 ต่อปี โดยมีวตั ถุประสงค์การกูย้ ืมเงินเพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และจ่ายชาระค่าสิ นค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินเบิ กเกินบัญชีจากธนาคารพาณิ ชย์เป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MOR - 1.00 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มขึ้นเป็ น 7,585 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.80-3.85 ต่อปี โดยมีวตั ถุประสงค์การกูย้ ืมเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ
จ่ายชาระค่าสิ นค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ บริ ษทั
ปตท. จากัด (มหาชน) บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทยออยส์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ไออาร์ พี ซี จากัด (มหาชน) เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ประมาณ 1930 วัน
เจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในต่างประเทศ
ได้แก่ SHELL STATOIL ASTOMOS ITOCHU เป้ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาให้สินเชื่ อ (Credit Term)
ประมาณ 20-30 วัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ นจาก 1,933 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 เป็ น 2,546 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเท่ากับ 4,181 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ตามแนวโน้มของยอดสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งที่ ผ่านมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจ่ายชาระเงิ นค่า
สิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้การค้าได้ตรงตามกาหนดเวลา ดังจะเห็นได้จากระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในช่วงปี 2553-2555 ประมาณ 19-26 วัน ซึ่งอยูใ่ นช่วงของ Credit Term ที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั้งนี้ เงินนาส่ งกองทุนน้ ามันค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจากเดิม 91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มเป็ น 343 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามแนวโน้มยอดขายเพิ่มขึ้น และการปรับอัตราเงิ นนาส่ งเข้ากองทุนน้ ามันที่
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย เจ้าหนี้ กรมสรรพากร ดอกเบี้ ยค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เงินประกัน
ผลงาน และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 12.9 : รายละเอียดหนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธ.ค. 53
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

8
34
5
18
65

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 54
5
52
5
16
78

31 ธ.ค. 55
45
7
43
95

หนี้ สินหมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ น78 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ SOGEL ซึ่ งได้เริ่ มนามารวมอยูใ่ นงบการเงินรวมปี
2554 มีรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มเข้ามาในงบการเงินรวมปี 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเป็ น 95 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั มี
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท เนื่ องจากระหว่างปี 2555 บริ ษทั มีการออกหุ ้นกูจ้ านวน 4,500 ล้านบาท ซึ่ งมี
กาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ SOGEL มีเงินรับล่วงหน้าลดลงจากปี ก่อน จานวน
23 ล้านบาท
ส่ วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึง่ ปี และเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทั และบริษทั ย่ อย
ส่ วนของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี และเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยเท่ากับ 2,890 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น 4,989 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และลดลงเป็ น 943 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 12.10 : รายละเอียดส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริ ษทั
SLM
SEEC
รวม

ณ 31 ธ.ค. 53
2,361
361
168
2,890

ณ 31 ธ.ค. 54
4,029
806
154
4,989

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 55
943
943

ในปี 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมจานวน 1,990 ล้านบาท เพื่อเข้าไปซื้ อเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่บริ ษทั Super Gas บริ ษทั SingGas และบริ ษทั Sino Siam
นอกจากนั้น ได้กเู้ งินเพิม่ จากสถาบันการเงินจานวน 162 ล้านบาท เพื่อซื้ อเรื อบรรทุกก๊าซ LPG และในระหว่างปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทยอยจ่ายชาระหนี้ คืนได้ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ตกลงไว้กบั สถาบันการเงิน ทาให้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาวคงเหลือเท่ากับ 2,890 ล้านบาท
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ต่อมาในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จานวน 2,780 ล้านบาท เพื่อเข้าไปซื้อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 1 แห่ ง ได้แก่บริ ษทั Siam Ocean Gas and Energy Limited และใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั Sino Siam Gas and Petrochemical Limited รวมทั้งบริ ษทั ย่อย SLM ได้กยู้ ืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อซื้ อเรื อบรรทุกเพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิจ จานวน 547 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ทยอยจ่ ายชาระหนี้ คืนได้ตามเงื่ อนไขในสัญญาที่ ได้ตกลงไว้กบั สถาบันการเงิ น ทาให้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาวคงเหลือเท่ากับ 4,989 ล้านบาท
ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกันรวมมูลค่า 4,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตรา
ไว้และราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท มีกาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน บริ ษทั ฯ สามารถจัดจาหน่ายหุ ้นกู้
ดังกล่าวได้ท้ งั หมด โดยบริ ษทั ฯ ได้นาเงิ นดังกล่าวไปชาระคืนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น รวมทั้ง
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการถอนหลักทรัพย์ค้ าประกันทั้งหมดที่มีอยูก่ บั สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น
เช่ น เดี ย วกับ บริ ษ ัท ย่อ ย SEEC ได้จ่ า ยช าระคื น เงิ น กู้ยืม ระยะยาวกับ สถาบัน การเงิ น แล้ว ทั้ง จ านวน และได้
ดาเนินการถอนหลักประกันที่มีอยูก่ บั สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ย่อย SLM ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จานวน 300 ล้านบาท เพื่อซื้ อเรื อบรรทุกก๊าซ
LPG และแอมโมเนี ย เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จโดย SLM ได้ทยอยจ่ ายชาระคื นเงิ นกูต้ ามเงื่ อนไขข้อตกลงใน
สัญญาเงินกูท้ ี่มีอยูก่ บั สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงินคงเหลืออยูเ่ ท่ากับ 943 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นเงินกูย้ มื ในส่วนของบริ ษทั ย่อย SLM
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ตารางที่ 12.11 : รายละเอียดส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 53
LCR
รวม

ณ 31 ธ.ค. 54
-

35
35

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 55
85
85

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่ารถบรรทุกและสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกของ
บริ ษทั ย่อย LCR ที่ทากับสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินคงเหลือ
จานวน 35 ล้านบาท และในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกก๊าซ LPG เพิ่มเติม
จานวน 20 คัน ทาให้หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็ น 85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หุน้ กู้
ตารางที่ 12.12 : รายละเอียดของหุน้ กูร้ ะยะยาว
ณ 31 ธ.ค. 53

ณ 31 ธ.ค. 54

หุ้นกู้ระยะยาว
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(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 55

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
หุน้ กูส้ กุลเงินบาท
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุน้ กู้
รวมหุน้ กู้ สุทธิ

-

-

4,500
(12)
4,488

ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกันอายุ
หุ ้นกู้ 2 – 4 ปี รวมมูลค่า 4,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้และราคาที่เสนอขายต่อหน่ วย 1,000 บาท มีกาหนดจ่าย
ดอกเบี้ ยทุก 3 เดือน ทริ สเรทติ้งได้จดั อันดับความน่าเชื่อถือหุ ้นกูข้ องบริ ษทั อยู่ระดับ BBB+ (Stable) บริ ษทั
สามารถจัดจาหน่ ายหุ ้นกูด้ งั กล่าวได้ท้ งั หมดโดยบริ ษทั นาเงิ นดังกล่าวไปชาระคืนเงิ นกูย้ ืมระยะยาว ที่ มีอยู่กบั
สถาบันการเงินทั้งหมด ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ เงื่อนไขของการจาหน่ายหุ ้นกูด้ งั กล่าวบริ ษทั ฯ
จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดว่า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผูอ้ อกหุ ้น กู้แ ละผูถ้ ื อ หุ ้น กู้ รวมทั้ง ต้อ งรั ก ษาระดับ
อัตราส่ วนทางการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่ วนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของการออกหุน้ กู้
เจ้าหนี้เงินมัดจาค่าถังก๊าซ LPG
เงินมัดจาค่าถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย UGP , Super Gas , SingGas และ Sino บันทึกเป็ นหนี้สินของ
บริ ษทั และจะจ่ายชาระเงินคืนแก่ลูกค้า พร้อมทั้งบันทึกลดหนี้ สินดังกล่าวเมื่อลูกค้านาใบเสร็ จรับเงินเงินมัดจาค่า
ถังก๊าซ LPG และถังก๊าซ LPG คืนแก่บริ ษทั โดยเจ้าหนี้ เงินมัดจาค่าถังก๊าซ LPG จะมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ
ตามปริ มาณถังก๊าซ LPG ใหม่ที่ลูกค้าได้วางเงิ นมัดจาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี หักด้วยยอดเงิ นมัดจาที่ ลดลงจากการที่
ลูกค้านาใบเสร็ จรับเงินเงินมัดจาถังและนาถังก๊าซ LPG มาคืน นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายที่จะ
รับรู ้เงินมัดจาเป็ นรายได้ซ่ ึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ดังนั้นยอดเจ้าหนี้ เงินมัดจาค่าถัง
ก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเจ้าหนี้เงินมัดจาค่าถังก๊าซ เท่ากับ 2,433 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 เท่ ากับ 2,699 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเท่ ากับ 3,021 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า
1.
การซื้อกิจการในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายธุ รกิ จแก๊สและสิ นทรัพย์กบั บริ ษทั ใน
ต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อซื้ อธุรกิจแก๊สและสิ นทรัพย์ของบริ ษทั Shell Timur SDN BHD. ในสัดส่ วน
ร้อยละ 70 ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซี ย เป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 10.0 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย โดยกลุ่ม
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจาแล้วจานวน 2.0 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย ในวันลงนามในสัญญา และจะชาระส่ วน
ที่เหลือจานวน 8.0 ล้านริ งกิ ตมาเลเซี ย ในวันครบกาหนดสัญญาการโอนธุ รกิจและสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั
ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ขณะนี้ ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการเจรจาการ
ซื้อขายกับผูข้ าย ซึ่งคาดว่าการซื้อธุรกิจจะเสร็ จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2556
2.
หนังสื อค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารเป็ นหนังสื อค้ าประกันซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นการค้ าประกันการซื้ อก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จานวน 2,131 ล้านบาท นอกจากนี้
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3.

4.

5.

บริ ษทั มีภาระผูกพันกับธนาคารเป็ นเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตสาหรับการซื้ อก๊าซ LPG จานวน 1,693 ล้าน
บาทโดยวงเงินสิ นเชื่ อดังกล่าวค้ าประกันโดยบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการบริ ษทั ร่ วมค้ าประกันเป็ นการ
ส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื่ อประเภทวงเงิ นเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรัสต์รีซีท
วงเงิ นขายลดเช็ คการค้า วงเงิ นหนังสื อ ค้ าประกันและวงเงิ น สิ น เชื่ อ ประเภทสัญญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินสิ นเชื่อเหล่านี้ที่มีกบั ธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งที่ยงั ไม่ได้ใช้เป็ นจานวนรวม
19,384 ล้านบาท ซึ่งค้ าประกันโดยบริ ษทั ย่อยและมีกรรมการบริ ษทั ร่ วมค้ าประกันเป็ นการส่วนบุคคล
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต
จานวนเงินรวม 141 ล้านบาท
ภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อ
ผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน โดยเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้อง
กับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 137 ล้านบาท
ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากเงินมัดจาค่าถังก๊าซ LPG
ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อสิ นทรัพย์จากบริ ษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จากัด เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 บริ ษทั ได้ทาสัญญายินยอมชาระค่ามัดจาถังกับบริ ษทั อุตสาหกรรมแก๊ส
สยาม จากัด ตามสัญญาดังกล่าว บริ ษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จากัด ยินยอมที่ชาระคืนเงินมัดจาให้แก่
ลูกค้าในส่ วนที่เกินจากที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขายสิ นทรัพย์ ถ้ามีลูกค้านาใบเสร็ จรับเงิ นมัดจาที่เกิ ดขึ้น
ก่อนวันที่ ในสัญญาดังกล่าวมาเรี ยกคืนเงินมัดจา อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ บริ ษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
จากัด ได้หยุดดาเนินการแล้ว โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และ 34 เกี่ยวกับภาระหนี้ สินที่
อาจเกิดขึ้นจากเงินมัดจาค่าถังแก๊ส

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
1.
การจ่ายเงินปั นผล
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลประกอบการของปี พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ ้นละ 0.4 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 367.57 ล้านบาท ซึ่ งเป็ น
จานวนที่รวมเงินปั นผลระหว่างการที่จ่ายจากผลประกอบกาลสาหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2555
ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท คิ ดเป็ นจานวนเงิ น 137.84 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยบริ ษทั จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขออนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลต่อไป
2.
การซื้อเรื อ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาการซื้อเรื อเดินสมุทรจานวน 1 ลา กับ
บริ ษทั ภายนอกแห่ งหนึ่ งมูลค่า 10.5 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะรั บมอบเรื อเดิ นสมุทร
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
3.
การซื้อกิจการในต่างประเทศ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อขายทุนของบริ ษทั ในต่างประเทศจานวนสองสัญญา
กับบริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อซื้ อบริ ษทั Shell Gas (LPG) Vietnam Ltd. และบริ ษทั Shell Gas
Hai Phong Limited ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 80 ตามลาดับ ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม
ด้วยมูลค่าเบื้องต้นทั้งสิ้น 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับโดยบริ ษทั ได้จ่าย
ชาระเงินมัดจาแล้วจานวน 0.02 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 0.06 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตามลาดับในวันลงนาม
ในสัญญา และจะชาระส่วนที่เหลือจานวน 0.08 ล้านดอลลาร์ สหรัฐและ 0.24 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตามลาดับ
ในวันครบกาหนดสัญญาการโอนหุ ้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา การซื้ อธุรกิจได้
เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 หลังจากการซื้ อกิจการดังกล่าว บริ ษทั Shell Gas (LPG) Vietnam
Ltd. ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั Citygas Company Limited และบริ ษทั Shell Gas Hai Phong Limited ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็ น Citygas North Company Limited
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 6,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 721 ล้านบาท
เนื่ องจากในปี 2554 มีกาไรสุ ทธิ ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จานวน 994 ล้านบาท ขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน (18) ล้านบาท มีการจ่ายเงินปั นผลส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี 2554
จานวน (417) ล้านบาท และจากการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เวียดนาม สิ งคโปร์
และมาเลเซี ย บริ ษทั ต้องมีการแปลงค่างบการเงิ นของบริ ษทั ดังกล่าว จึ งทาให้เกิ ดผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน จานวน 235 ล้านบาท นอกจากนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับผลกระทบจากการนามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงานมาใช้ปฏิบตั ิโดยใช้วธิ ีปรับปรุ งกาไรสะสมต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
จานวน (71) ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 7,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 259 ล้านบาท
เนื่ องจากในปี 2555 มีกาไรสุ ทธิ ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จานวน 817 ล้านบาท ขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน (20) ล้านบาท มีการจ่ายเงินปั นผลส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี 2555
จานวน (417) ล้านบาท และจากการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เวียดนาม สิ งคโปร์
และมาเลเซี ย บริ ษทั ต้องมีการแปลงค่างบการเงิ นของบริ ษทั ดังกล่าว จึ งทาให้เกิ ดผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน จานวน (125) ล้านบาท รวมทั้งมีรายการเงิ นลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย MYGAZ โดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมในระหว่างปี 2555 จานวน 6 ล้านบาท
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้าส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ปี 2553 – 2555 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศ เท่ากับ 5.75 ล้านบาท 6.30 ล้านบาท และ 5.93 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 12.13 : รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2553 ถึงปี 2555

ค่าสอบบัญชีงบการเงินสิ้นปี
ค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสที่ 1 ถึง 3
รวม

ปี 2553
0.90

บริษัท
ปี 2554
1.12

ปี 2555
1.17

0.70
1.60

0.88
2.00

0.88
2.05

(หน่วย : ล้าบาท)
บริษัทและบริษัทย่ อยในประเทศไทย
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
3.87
4.18
3.71
1.88
5.75
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2.12
6.30

2.22
5.93

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

13. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ไม่มี -
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

1

2

พล.อ.ชัยสิ ทธิ์ ชินวัตร

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
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68

- โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
รุ่ นที่ 16
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 40
- หลักสูตรชั้นนายพันทหารช่าง ฟอร์ท
เบลวัวร์ เวอร์จิเนี ยร์ สหรัฐอเมริ กา

67

-ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

สามีของนางพัชรา
วีรบวรพงศ์, บิดาของ
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์

สัดส่ วน
การถือหุ้น ช่ วงเวลา
(ร้ อยละ)
2551-ปัจจุบนั
2549 -ปัจจุบนั

55.97

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2546-2549
2545-2549
2548-ปัจจุบนั

-ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ
-รองประธานกรรมการ
กรรมการ
-รองประธานกรรมการ

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

-กรรมการ
-กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
-ประธานกรรมการ
-ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
-ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
-ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารบก

2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ

2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ

2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 1

บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ธนาคารทหารไทย
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
โอลิมปิ กแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
การกีฬาแห่ งประเทศไทย
สภาลูกเสื อแห่ งชาติ
สมาคมมวยไทยโลก
กองทัพไทย
กองทัพไทย
กองทัพไทย
SINO SIAMGAS AND
PETROCHEMICALS CO., LTD.
SINGGAS (LPG) PTE LTD.
UNITED GAS &
PETROCHEMICALS SDN. BHD.
SUPERGAS CO., LTD.
SIAMGAS HK CO., LTD.

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

3

นางพัชรา วีรบวรพงศ์

ตาแหน่ ง

กรรมการ

อายุ
(ปี )

64

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนวัดธาตุ ภรรยาของนายวรวิทย์
ทอง
วีรบวรพงศ์, มารดาของ
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

5.26

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา
2551-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2538-ปั จจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั

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

2541-พ.ค. 50

-กรรมการ

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

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-รองประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 2

บจ.สยาม ควอลิต้ ี สตีล
บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
บจ.ปริ นซ์พาเลซ โฮเต็ล
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
บจ.ตลาดน้อยคอมเพล็กซ์
บจ.พรหมมหาราชก่อสร้าง
บจ.พรหมมหาราชเคมีภณั ฑ์
บจ.พรหมมหาราช
บจ.พรหมมหาราช ประทาน
บจ.พรหมแสนล้าน
บจ.ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุม
นานาชาติ(ประเทศไทย)
บจ.สยามเอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์
เพาเวอร์
บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บจ.ปริ นซ์พาเลซ โฮเต็ล

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )

4

5

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์

กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์ กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
จัดซื้ อ

40

63

-B.S Civil Engineering
Michigan State University, U.S.A.
-M.B.A. SasinGraduate Institude of
Chulalongkorn University
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )

-ประกาศนียบัตรวิชาชี พ วิทยาลัย
พาณิ ชยการเชตุพน
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม

บุตรของนายวรวิทย์
วีรบวรพงศ์ กับนาง
พัชรา วีรบวรพงศ์

-

5.35

0.02

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา
2535-ปัจจุบนั
2538 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2538-ปัจจุบนั

-กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
บจ.บางนากรี นแลนด์
บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
บจ.พรหมมหาราชก่อสร้าง
บจ.สยามกรี นเลค

2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ

2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ

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

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการและรองกรรมการ

SINO SIAMGAS AND
PETROCHEMICALS CO., LTD.
SINGGAS (LPG) PTE LTD.
UNITED GAS &
PETROCHEMICALS SDN. BHD.
SUPERGAS CO., LTD.
SIAMGAS HK CO., LTD.
บจ.สยาม ควอลิต้ ี สตีล
บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน

2551-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 3

บจ.สยาม ควอลิต้ ี สตีล
บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )

ช่ วงเวลา

2547 -ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั
2540 - ปัจจุบนั

6

7

นายวิโรจน์ คลังบุญครอง

นายหาญ เชี่ยวชาญ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

69

68

-วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-M.Eng Asian Institute of Technology
(AIT)
-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Certificate
Program ( DCP )

-

-นิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาบัตรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ น 6
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

-

0.10

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

0.01

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2551-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
-กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
-กรรมการ
-กรรมการ

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
บจ.ปริ นซ์วอเตอร์เกท

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-อธิบดี
-วิศวกรใหญ่
-นายช่างใหญ่
-ผูอ้ านวยการกองควบคุมน้ ามัน
เชื้ อเพลิงและก๊าซ

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 4

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคลั ส์

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )

8

นางสุดจิต ทิวารี

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

66

-บัญชีบณั ฑิต คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริ หารธุรกิจ คณะพาณิ ชย์ศาสตร์ และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-MBA State University of California at
Fresno, U.S.A.
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
-หลักสูตร Directors Certificate
Program ( DCP )

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา
2548 -ปัจจุบนั

-

0.16

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
พ.ค.49-พ.ค.50 -กรรมการผูจ้ ดั การ
ก.พ.49–พ.ค.49 -ที่ปรึ กษา
ก.ค.48-ต.ค.48 -รองกรรมการผูจ้ ดั การ รักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
พ.ค.48-ก.ค.48 -รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
2546-2548
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
2543-2546
-ผอ.ฝ่ ายหลักประกันและนิติ
กรรม

บมจ.ไทยบริ การอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม
บมจ.เงินทุนกรุ งเทพธนาทร
บมจ.เงินทุนกรุ งเทพธนาทร
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

2551-ปัจจุบนั

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

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

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการบริ หาร
-กรรมการและประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 5

บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์
มอทเก็จ
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคลั ส์
บมจ.รสาพร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.ซันวูดอินดัสตรี้ ส์
บจ.ยูไนเต็ดแฟคตอริ่ ง(1993)
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ช่ วงเวลา

-หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )
-หลักสูตร Audit Committee
Program ( ACP )
9

นายอนุ วฒั น์ ภู่สนั ติพงษ์

10 นางจินตณา กิ่งแก้ว

11 นายสมชาย กอประสพสุข

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย-การตลาด

50

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชี /การเงิน/
จัดหา/บุคคล

54

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

51

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
ตรวจสอบ

-วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

-

-บัญชีบณั ฑิต สาขาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนตรงจิตวิทยา

-

-

2547-ปัจจุบนั

-รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
การตลาด
-รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
การตลาด

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์

-รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี /
การเงิน/จัดหา/บุคคล
-รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดหา/
บุคคล

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์

2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ

2548-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

SINO SIAMGAS AND
PETROCHEMICALS CO., LTD.
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

2547-ปัจจุบนั

0.05

2546-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั

-
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บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา
2548-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2547-2555
2547-2555
2547-2555
2547-2555
2547-2555

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
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บจ.ลัคกี้แคร์ ริเออร์
บจ.ลัคกี้มารี น (ปัจจุบนั เปลี่ยนชื่อ
เป็ นบจ.สยามลัคกี้มารี น)
บจ.เคมีคลั ส์ แก๊ส ขนส่ ง
บจ.ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บจ.ยูนิคมารี น
บจ.ยูนิคเทรดดิ้ง
บจ.ยูนิคแก๊ส แคร์ ริเออร์

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

2. การดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม
รายชือ่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

พล.อ.ชัยสิทธิ ์ ชินวัตร
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
นายหาญ เชีย่ วชาญ
นางสุดจิต ทิวารี
นายอนุวฒ
ั น์ ภู่สนั ติพงษ์
นางจินตณา กิง่ แก้ว
นายสมชาย กอประสพสุข

หมายเหตุ :

บริษทั ย่อย
SGP

UGP

x
/,//
/,//
/,//,///
/,//,///
xx
xx
xx
///
///
///

x
/
/,///
/,///
xx
xx
xx
///
///
/,///

X = ประธานกรรมการ

LCR

/

/

บริษทั ย่อยของย่อย

SQS

SEEC

SGHK

SUPERGAS

SINGGAS

UNITED

SGTRADING

SG GAS

/

/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/,///

XX = กรรมการตรวจสอบ

SLM

/,///
/ = กรรมการ

// = กรรมการบริ หาร /// = ผูบ้ ริ หาร
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CGT

บริษทั ร่วมค้า

SINOSIAM

SOGEL

SNTL

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/,///

